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Abstract

My aim is to explore how interaction is constructed in sermon discourse and lesson discourse, and
what interactional roles emerge. Institutional speech is information-centred, but communication
never aims merely to transmit information. Rather, it is a complex linguistic relationship affected by
the societal and social context.

The main theories of this study stem from systemic-functional grammar and critical discourse
analysis. The research questions deal with reference to person, modification of the degree of certainty,
naming, asking, ordering and politeness strategies. The data consisted of ten sermons and ten lessons.
The approach of constructional discourse analysis was applied, but I used methods of conversation
analysis, semantics, literary research and rhetoric and dialogue. 

The cleric and the teacher are speakers ex cathedra. Institutional discourse involves asymmetric
power relations between the participants. In the tradition of the church, the sermon remains the cleric's
address. In vocational education, the teacher is free to choose his or her methods. Presentation by the
teacher is still the most popular method. The cleric tries in a sermon and the teacher in classroom
speech to establish contacts with their listeners by using interactional strategies. The interpersonal
features used differ in quality and quantity. Based on this I distinguished interactional types of action
in sermon discourse and lesson discourse. 

Sermon discourse was here classified into five types of interpersonal action: matter-centred,
narrative, declarative and directive monologue and dialogic sermon. Lesson discourse involved four
types of interpersonal action: lecture monologue, directive monologue, lecture dialogue and
instructional dialogue. The cleric and the teacher act in the institutional roles of a transmitter of
information, an advisor, an orderer and a sharer of experiences. Both use different politeness
strategies to reduce the interpersonal asymmetry brought about by their institutional status. 

The tradition of the cleric's address will not have an opportunity to change unless the listener is
allowed to participate. The teacher has the power to change the discourse practice in the classroom,
but the individual-centred school culture seems to bind the teacher to a teacher-centred learning
model. The institution speaks, the listener keeps silent. The need for change must be recognized by
the community before interaction can be revived in practice. The change may also be initiated by the
listeners: is it possible at all to get into heaven or to get a job by the methods of the institution?

Keywords: classroom discourse, discourse analysis, institutional interaction, sermon,
sermon discourse, vocational education
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Tiivistelmä

Nopeiden sosiaalisten ja teknologisten muutosten takia yhteiskunnan perinteiset toimintatavat
joutuvat kriittiseen tarkasteluun. Tässä tutkimuksessa kohteena on kirkon ja koulun vuorovaikutus.
Tarkoitukseni on selvittää, miten vuorovaikutus ilmenee saarna- ja opetusdiskurssissa ja mitä
vuorovaikutusrooleja syntyy. Saarna ja oppitunti kuuluvat osana kirkon ja koulun
diskurssikäytäntöön. Papin ja opettajan koulutus ja työ ovat yhteiskunnan säätelemiä.
Institutionaalisessa puheessa sanoma on keskeinen, mutta ihmisten välinen viestintä ei ole vain tiedon
välittämistä, vaan se on monimuotoinen kielellinen yhteys, johon vaikuttaa koko laaja sosietaalinen
ja sosiaalinen konteksti.

Tutkimukseni pääteoriat ovat peräisin systeemis-funktionaalisesta kieliopista ja kriittisestä
diskurssianalyysista. Tutkimuskysymykset käsittelevät henkilöviittauksia, lausumien varmuusasteen
modifiointia, nimeämistä, kysymistä, käskemistä ja kohteliaisuuskeinoja. Aineistoni koostuu
kymmenestä saarnasta ja kymmenestä ammatillisen opetuksen oppitunnista, jotka on videoitu
autenttisissa tilanteissa. Tarkastelutapa on konstruktionistinen diskurssianalyysi. Lisäksi olen
hyödyntänyt menetelmiä keskustelunanalyysista, semantiikasta, kirjallisuustieteestä sekä retoriikan
ja dialogin tutkimuksesta. 

Pappi ja opettaja ovat ex cathedra -puhujia. Kirkon traditiossa saarna on säilynyt papin
puheenvuorona. Ammatillisessa opetuksessa opettaja voi valita opettaja- tai opiskelijakeskeisen
menetelmän. Pappi ja opettaja pyrkivät kontaktiin kuulijan kanssa erilaisilla vuorovaikutuskeinoilla.
Interpersoonaisten piirteiden käyttö vaihtelee saarnassa ja opetuspuheessa laadultaan ja määrältään.
Tämän perusteella erotan saarna- ja opetusdiskurssista vuorovaikutuksellisia toimintatyyppejä.
Tyypittelyn tarkoitus on havainnollistaa puhujan ja kuulijan vuorovaikutussuhdetta sekä osoittaa, että
erilainen toimintatyyppi rakentaa erilaisia vuorovaikutusrooleja.

Saarnadiskurssissa erottuu viisi toimintatyyppiä: asiakeskeinen, kertova, julistava ja kehottava
monologi sekä saarnadialogi. Opetusdiskurssissa toimintatyyppejä on neljä: luentomonologi,
ohjaileva monologi, luentodialogi ja opetusdialogi. Papin ja opettajan vuorovaikutusrooleja ovat
muun muassa tiedon välittäjä, neuvon antaja, ohjailija ja kokemusten jakaja. Kuulijan
vuorovaikutusrooleja ovat tiedon vastaanottaja, neuvon saaja, ohjeiden toteuttaja ja kokemukseen
samastuja. Vuorovaikutus on saarnassa ja opetuspuheessa epäsymmetristä, minkä vuoksi pappi ja
opettaja pyrkivät vähentämään institutionaalisen statuksen tuomaa vuorovaikutuksellista
epätasapainoa erilaisilla kohteliaisuuskeinoilla.

Saarnatraditio papin puheenvuorona ei tarjoa suurta mahdollisuutta vuorovaikutuskäytännön
muutokseen, ellei toinen osapuoli saa osallistua. Opettaja voisi muuttaa luokkahuoneen
diskurssikäytäntöä valitsemalla opiskelijakeskeisiä työtapoja, mutta yksilökeskeinen
opettajakulttuuri näyttää sitovan opettajan omana kouluaikana opittuun malliin. Instituutio puhuu,
kuulija vaikenee. Muutoksen tarpeen pitää lähteä yhteisöstä, jotta uudistuminen voisi toteutua.
Diskurssikäytännön muuttamiseen voidaan joutua myös toisen osapuolen johtopäätöksistä: onko
taivaspaikka tai työpaikka lainkaan instituution keinoilla saavutettavissa?

Asiasanat: diskurssianalyysi, institutionaalinen vuorovaikutus, intertekstuaalisuus,
kielellinen vuorovaikutus, opetusdiskurssi, opetuspuhe, saarna





Alkusanat

minulla on sinulle pitkiä sanoja joita en ole vielä sinulle sanonut 
(Rino 3 vuotta)

Tyttärenpoikani sanat minulle, väitöskirjaa tekevälle isoäidille, keskellä heinäkuista päi-
vää paljastavat tosiasian, että perhepiirissä jää monia ”pitkiä sanoja” lausumatta, kun
vaihtaa puolison, äidin ja isoäidin roolin tutkijaksi. Siksi osoitan tärkeimmät kiitokset
perheelleni, joka antoi minulle mahdollisuuden heittäytyä tutkimuksen maailmaan. Rak-
kaimman kiitokseni saat Sinä, Matti, joka otit paikkani perheen emona. Valittamatta ja
kyllästymättä ruokit ja saunotit minut, perheemme jäsenet ja kulloinkin vierailulla olevat
ystävät ja sukulaiset. Kesäöisin rantasaunan lämmin syli ja tuoksuva vasta olivat parasta
lääkettä mielelle ja päätteen ääressä kovettuneille harteille. Suukot ja halit välitän kiitok-
seksi kolmelle pienelle pojalle Rinolle, Maxille ja Matiakselle, jotka ilahdutitte tutkija-
Mamun elämää ja piditte arjessa kiinni. Teidän hoivaamistanne en laiminlyönyt, vaikka
moni muu asia jäi tekemättä.

Kiitollisuuteni haluan osoittaa myös edesmenneelle polvelle, vanhemmilleni, joilta
opin äidinkielen ja ensimmäiset käsitykseni siitä, mitä kieli sosiaalisessa yhteydessä tar-
koittaa. Isältäni opin kiinnostuksen kielen merkityksiin ja äidiltäni kunnioituksen ihmis-
ten erilaisuutta kohtaan.

Kiitoksen ansaitsevat ehdottomasti myös rakkaimmat ystävämme TV-tuottaja Mar-
jatta Cronvall, näyttelijä Algot Böstman, ESH Anne Favorin sekä kirkkoherra Kyösti Elo
ja taitelija Kaija Elo. Te pysyitte rinnalla, vaikka yhteydet jäivät liian usein pelkkien teks-
tiviestien varaan. Kiitos ystävyydestä, joka kesti erakkovuodet.

Kiitän lämpimästi väitöskirjani ohjaajia Oulun yliopiston suomen kielen jaoksen pro-
fessoreita Helena Sulkalaa ja Harri Mantilaa. Te olitte aikaanne säästämättä valmiita neu-
vomaan työelämästä tieteen polulle harhautunutta opettajaa. Ohjaajan vahvuus on kan-
nustamisen taito – teillä se on, kiitos siitä. Kiitokset laitoksen koko henkilökunnalle, eri-
tyisesti Aulikille!

Kiitän Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin dekaania, teologian tohtori Keijo Nissilää
kutsusta saarnaseminaarin luennoitsijaksi, mikä lopulta johti siihen, että opettajien vuoro-
vaikutustutkimus sai kontrastiivisen parin saarnoista ja ex cathedraan tuli kaksi ulottu-



vuutta. Olen kiitollinen myös tutkimukseni teologisten näkökulmien ja terminologian tar-
kastamisesta sekä monista kiintoisista keskusteluista.

Väitöskirjani esitarkastajina toimivat dosentti Pirkko Muikku-Werner ja professori
Minna-Riitta Luukka, joita haluan kiittää perusteellisesta tarkistustyöstä. Erityisesti kii-
tän professori Luukkaa kriittisistä arvoinneista, jotka ohjasivat minut tarkistamaan joita-
kin käsityksiäni systeemis-funktionaalisesta teoriasta ja diskurssianalyysin erilaisten taus-
taoletusten yhteensopivuudesta.

Väitöskirjatutkimuksissa on tapana kiittää myös taloudellisesta tuesta. Tutkimukseni
on syntynyt opetustyön ohella; siksi luettelo on lyhyt. Kiitän nykyisen työpaikkani Oulun
ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön johtoa neljästä työviikosta, jotka sain tutkimuk-
seni viimeistelyä varten opetustuntien huojennuksena. Entisiä työpaikkojani kiitän sitkey-
den opettamisesta: kun epäoikeudenmukaisuus kukoistaa, sisu kasvaa. Sisu on elämässä
tarpeen, ja siksi voin vilpittömästi iloita siitäkin opista, joka maistui vielä pari vuotta sit-
ten karvaalta.

Lopuksi haluan muistaa kiitoksella ja kiitollisuudella kaikkia entisiä ja nykyisiä opis-
kelijoitani eri ammatillisissa oppilaitoksissa ennen ammattikorkeakoulua ja integraation
jälkeen ammattikorkeakoulun eri yksiköissä. Teidän kanssanne olen vuosien ja vuosikym-
menten aikana saanut olla hedelmällisessä vuorovaikutuksessa, opettaa ja oppia yhdessä
kielellisen ja ei-kielellisen ilmaisun mutkikkaita lainalaisuuksia. Ilman teitä ei tätä kirjaa
olisi syntynyt eikä sille olisi ollut tarvettakaan. Erityiskiitoksen osoitan teille ammatillisen
opettajakorkeakoulun opettajaopiskelijat, jotka oppituntejanne nauhoittamalla mahdollis-
titte tämän tutkimuksen aineiston ja ennakkoluulottomasti annoitte käyttööni videot ja
esseenne. Kiitän myös saarnaseminaarin pappeja saarnoista ja esseistä.

Kolmivuotias kysyy: mamu miksi sinun pitää tutkia niin paljon? Vastaan: keskeneräi-
nen työ pitää saada päätökseen. Nyt on loppusanojen aika – väitöskirja produktina on
valmis, mutta prosessi jatkuu. Väitöskirjan tekeminen on yksi mahdollisuus uudistua,
elämä suurempi.

Oulun Heinäpäässä Aleksis Kiven päivänä 2003

Inkeri Leiber
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen lähtökohtia

Tämän tutkimuksen kirjoitusvuonna 2002 elämme Suomessa IT1-aikakautta. Avainsano-
ja ovat kännykkä, Internet, laajakaista, langaton yhteys, digiboksi. Nokia tuottaa Suomen
kansantaloudelle sievoiset summat. Tietoliikenneyhtiöt kilpailevat kansalaisten suosiosta
tarjoamalla uusien liittymien kylkiäisinä muun muassa ilmaista puheaikaa ja lahjakortte-
ja. Tuppisuuksi haukuttu suomalainen puhuu kännykkäänsä vaikka yleisellä paikalla ja
lähettelee ”tekstareita” melkein missä vain. Elektroninen vuorovaikutuskulttuuri on val-
loittanut ”Nokialandian”. Lehtien yleisönosaston kirjoituksissa vaaditaan kännykän käyt-
tösääntöjä, jotta sivullisen ei tarvitsisi kuunnella bussissa tai kaupan kassalla kännykkään
puhuvan lähimmäisensä yksityisasioita tai konserttiyleisön häiriintyä saapuvan tekstivies-
tin merkkipiipityksestä.

Interaktiivisen elämän ulkopuolelle eivät ole jääneet myöskään julkiset laitokset. Auto-
ritaarisen puhumisen instituutiot radio ja televisio ovat antaneet puheenvuoron kuulijoille
ja katsojille. Paikallisradiot aloittivat uuden ajan suomalaisessa mediakulttuurissa jo pari
kymmentä vuotta sitten. Ujoiksi sanotut suomalaiset soittelevat nyt suoriin radiolähetyk-
siin ja kilpailevat TV-ohjelmiin pääsystä. Yöksikään ei interaktiivinen media vaikene:
TV-kanavat tarjoavat yökyöpelille ”tsättäilyä” aamuun asti. Jos mainontaa ja uutisointia
on uskominen, interaktiivinen maailmankuva Suomessa on kiihkeää osallistumista. Näin
ei kuitenkaan ole kaikkialla. Kirkossa ja koulussa hiljaa istumisen perinne on säilynyt:
pappi saarnaa, seurakunta istuu hiljaa; koulussa opettaja puhuu, opiskelijat vaikenevat. Ex
cathedra2 -puhumisella onkin näissä instituutioissa satojen vuosien perinne.

Kirkolla on merkittävä rooli suomalaisen ihmisen elämässä. Valtaosa suomalaisista
kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon. Lapset kastetaan, nuoret käyvät rippikoulun, parit
vihitään ja vainajat siunataan – mutta kovin harva meistä käy sunnuntaisin jumalanpalve-

1. information technology ´informaatioteknologia´
2. Ex cathedra tarkoitti alunperin keskiajan tuomiokirkon piispanistuimelta puhumista. Piispalla oli ”potestas

magisterii” eli opetusvaltuutus. Piispa Mauno Särkilahden statuuttien (1492) mukaan saarnatuoli oli paikka,
josta kansalle opetettiin hätäkasteen toimitus sekä maallikkokatekismuksen kappaleet Isä meidän, Ave Maria
sekä uskon- ja synnintunnustus. (Parvio 1985: 22–24.)
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luksessa. Kirkon tutkimuskeskus selvitteli ennen vuosituhannen vaihdetta messu-uudis-
tusprosessin yhteydessä, mitä suomalaiset ajattelevat jumalanpalveluksesta ja saarnasta.
Kävi ilmi, että monet harvoin kirkossa käyvät pitävät jumalanpalvelusta muun muassa
tylsänä, kaavamaisena ja pitkäveteisenä. Saarnalta odotetaan koskettavuutta, papilta kan-
sanomaisuutta ja valoisampaa julistusta. (Räsänen 1996b: 197, 201.) Tuskin koskaan
saarnaaja on päässyt helpolla, mutta erityisesti nyt, informaatiotekniikan kulta-aikana,
ihmisen ”tajunnasta” käydään kovaa kilpailua. Kotikoneelta on mahdollista vaeltaa tiedon
valtateille tai syöksähtää viihteen verkkoihin. Pystyykö ex cathedra -puhuja yhä vangitse-
maan kuulijoiden mielenkiinnon, ja millaisia keinoja hän käyttää vuorovaikutuksen
aikaansaamiseen? 

Koulunkäynti on lähes jokaiselle suomalaiselle tuttua. Luokkahuoneen käytännöt, nii-
den mukana vuorovaikutustavat, opitaan ja sisäistetään alaluokilta alkaen. Peruskoulua
nuori käy yhdeksän vuotta, sen jälkeen mahdollisesti vielä lukion tai ammatillisen oppi-
laitoksen, ehkä yliopistonkin. Opiskeluaika kestää 12–16 vuotta, ehkä enemmänkin.
Nykyaikainen viestintäyhteiskunta vaatii jäseniltään ja yhteisöiltään yhä tehokkaampaa
viestinnällistä kompetenssia ja kuulijan huomioon ottamista. Median ja tekniikan aika
haastaa myös koulun: Mistä löytyvät uudet menetelmät, joilla voitaisiin opettaa kiinnosta-
vasti leikki-iästä asti tietokoneiden ja muun tekniikan parissa touhunneita opiskelijoita?
Videoiden ja tietokonepelien huimiin tapahtumanopeuksiin tottuneet aivot eivät ehkä jak-
sakaan seurata 45:tä minuuttia yhden ihmisen puhetta.

Kirkko ja koulu ovat ”keskellä kylää”. Tuttuudestako johtuu, etteivät suomalaiset
kovin usein kyseenalaista kirkko- ja kouluinstituutioiden arkikielelle vieraita diskurssi-
muotoja?3 Tutkimuksen mukaan uskonnollinen kokemus ei synny pelkästään puhutusta
kielestä vaan tunnelmista. Uskonnolliselle kielelle hyväksytään juhlavuus, jopa vaikeasel-
koisuus. Oppituntien ja luentojen yksitoikkoisuutta saatetaan purnata opiskeluaikana,
mutta ajatus siitä, että koulu päättyy aikanaan, auttaa jaksamaan. Kirkkoa ja koulua yhdis-
tää opetus. Kirkolla on pitkä traditio opetustehtävässä, jota koulu jatkoi ensin kirkon hel-
massa, sitten itsenäisenä. Opettajista tuli ex cathedra -puhujia kuten papeista. Kumpikin
puhuu yleisölleen yhteisönsä edustajana, asiantuntijana. Pappien ja opettajien puhe on
työ- ja tehtäväsuuntautunutta. Institutionaalinen vuorovaikutus viittaa tilanteeseen, jossa
ammattilainen puhuu tietyn päämäärän takia yleisölleen (Drew – Heritage 1997: 22).

Vuosikymmenet ammatillisen oppilaitoksen opettajana ja opettajankouluttajana ovat
pitäneet vireillä kiinnostukseni kielen ja vuorovaikutuksen tutkimiseen: Miten vuorovai-
kutus rakentuu kielenkäytössä? Miten kannustaa opiskelijaa ja miten antaa palautetta?
Miten luokkahuoneen vuorovaikutus vaikuttaa oppimiseen? Suomalaisen opetusdiskurs-
sin kehittämiseen tarvitaan tutkittua tietoa nimenomaan suomalaisesta opetusdiskurssista.
Suomalaista perusopetuksen diskurssia on tutkittu jonkin verran. Ammatillisen opetuk-
sen vuorovaikutuksesta ei sen sijaan ole tutkimuksia. Näyttää siltä, että koulu ”suljettuna”
instituutiona ei houkuttele tutkijoita. Autenttisen aineiston kerääminen saatetaan kokea
vaikeaksi. Ulkopuolisen ei ole helppoa avata luokan ovea, vaikka opetus Suomen kou-
luissa on avointa. Kameran tai tarkkailijan läsnäolo oppitunnilla saatetaan kokea epämiel-
lyttävänä opetuksen häirintänä. Tutkimukseni lähtökohdat ovat siis pragmaattisia. Tulok-
sista toivon löytyvän vuorovaikutuksen opetukseen soveltuvaa tietoa ja lisää ymmärrystä
opetuksen ja oppimisen kehittämiseen. 

3. Diskurssi määritellään kielenkäytöksi sosiaalisessa tilanteessa (tarkemmin luvussa 2.2.1). 
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Virikkeen opetusdiskurssin tutkimukseen antoi opettajankouluttajan työni. Innostus
yhdistää saarna- ja opetusdiskurssin tutkimus liittyy opetustehtävääni saarnaseminaarin
vierailevana luennoitsijana. Opettajan tavoin myös pappi yrittää vaikuttaa kuulijaansa,
saada hänet toimimaan instituution oppien mukaisesti. Kysymys on institutionaalista vai-
kuttamisesta, vallankäytöstä. Saarnadiskurssin vuorovaikutusta ei ole lingvistisestä näkö-
kulmasta Suomessa tutkittu juuri lainkaan. Diskurssin tutkijoiden Paul Drew´n ja John
Heritagen (1997: 4, 19) mukaan komparatiivisesta perspektiivistä voidaan kehittää ana-
lyyttisia ja teoreettisia yhteyksiä institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimiseen. Näin
saatetaan saada aikaisempaa enemmän teoreettista koherenssia ja kumulatiivisuutta tutki-
mukselle.

Myönnän, että valitsemani tutkimustie on haastava: kontrastiivinen asetelma, kaksi
kontekstia, kaksi varsin erilaista maailmaa erikseen ja yhdessä on tutkimuksen kohteena.
Lisäksi valitsin tietoisesti laajan perspektiivin saarna- ja opetusdiskurssin tarkasteluun,
toisin sanoen pyrin kokonaisesitykseen näiden diskurssien vuorovaikutuspiirteistä ja nii-
den merkityksistä. Ehkä ammattitutkija tyytyisi kapeampaan alaan, mutta minulle opetta-
jana oli selvää yrittää ensin luoda kokonaiskuva, silläkin uhalla, että syventäviä yksityis-
kohtia jäisi erottumatta. Toivon, että työni innostaa tulevia tutkijoita kaivautumaan
syvemmälle kirkko- ja kouludiskurssin maaperään. Itselleni tutkimustyö on ollut mukaan-
satempaavaa ja palkitsevaa. Saarnadiskurssi on minulle kuin kenelle tahansa maallikolle
vieras alue, mutta juuri siksi se on tarjonnut oivalluksen paikkoja. Tutulla maaperällä
koulussa diskurssiin piiloutuneiden itsestäänselvyyksien huomaaminen ei ole aina ollut
helppoa, koska olen itse tuon yhteisön jäsen ja opetusdiskurssiin osallistuja. Pitkä työura
opettajana ja opettajankouluttajana on luonnollisesti antanut kokemuksia ja muokannut
näkemyksiäni. Shoren (1991: 191) mukaan ”Havainnointimme perustuu tietoomme, odo-
tuksiimme, kokemuksiimme, kulttuuriimme – epätäsmälliseen ja eksplikoimattomaan
teoriaan.”

Kahden institutionaalisen kontekstin ja analyysiaineiston esittely tekee väitöskirjas-
tani runsassivuisen. Tiivistetty kuvaus tutkimuksen rakenteesta helpottanee lukijan tehtä-
vää hahmottaa kokonaisuus. Tässä luvussa selvitän vielä tutkimukseni tavoitteet, tutki-
mustehtävät ja menetelmien valinnan sekä esittelen tutkimusaineiston ja sen perustelut.
Luvussa 2 kuvaan tutkimukseni teoreettista perustaa ja hahmottelen aiempien tutkimus-
ten luomaa käsitystä diskurssianalyysin ja kriittisen tekstintutkimuksen metodisista lähtö-
kohdista. Tarkastelen saarna- ja opetusdiskurssia myös retoriikan ja dialogisuuden näkö-
kulmasta. Saarnadiskurssin tutkimuksesta esittelen muutamia julkaisuja ja pohdin niiden
merkitystä oman työni näkökulmasta. Opetusdiskurssin aiempien lingvististen tutkimus-
ten esittely on suppea, koska suomalaista tutkimusta on vähän ja sekin melko vanhaa.

Luvussa 3 määrittelen aiempien tutkimusten perusteella institutionaalisen diskurssiyh-
teisön käsitteen. Tarkastelen kirkkoa ja koulua vuorovaikutusyhteisönä ja kielenkäytön
ympäristönä. Pyrin osoittamaan, millaiseen kontekstiin näiden instituutioiden diskurssin
traditio liittyy. Yritän kuvata, millainen on papin ja seurakunnan sekä opettajan ja opiske-
lijan suhde, mitä odotuksia ja mahdollisuuksia vuorovaikutussuhteeseen kytkeytyy. Ope-
tuksen ja oppimisen laajasta tutkimuskirjallisuudesta kokoan tarkasteluun muutamia kes-
keisiä teorioita tiedon- ja oppimiskäsityksistä sekä opetusmenetelmistä, joilla ehkä voi
selittää luokkahuoneessa vallitsevia tai sieltä puuttuvia vuorovaikutuskäytäntöjä, joita
empiirinen aines mahdollisesti tuo esiin.



20
Luvussa 4 tarkastelen saarnadiskurssin analyysin tuloksia ja luvussa 5 opetusdiskurs-
sin tuloksia. Empiirisen aineiston kuvauksen aloitan teoreettisesta tarkastelusta. Sen jäl-
keen esittelen kvantitatiiviset tunnusluvut ja sitten keskityn vuorovaikutuspiirteen analyy-
siin, jossa pyrin selittämään tuloksia sosiaalista ja institutionaalista kontekstia vasten.
Analyysilukujen tärkeimmät tulokset olen kerännyt koosteiksi kummankin luvun lop-
puun.

Luvussa 6 muodostan tutkimustuloksieni perusteella saarna- ja opetuspuheen vuoro-
vaikutuksen toimintatyyppejä. Luvussa 7 vertaan kahden institutionaalisen yhteisön, kir-
kon ja koulun, edustajien puheen interpersoonaisia piirteitä toisiinsa. Luvussa 8 kokoan
lopuksi yhteen näiden yhteisöjen kielessä realisoituvia sosiaalisia ja institutionaalisia piir-
teitä sekä pohdin, millaisia ajatuksia ja suuntia ne tarjoavat saarnan ja opetuspuheen vuo-
rovaikutteisuuden kehittämiseen.

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Saarnaa ja opetuspuhetta säätelevät instituution, kirkon ja koulun, sosiaaliset käytänteet.
Institutionaalisina puhujina pappi ja opettaja ovat ex cathedra -puhujia. Saarna on vuosi-
satojen aikana kehittynyt papin puheenvuoroksi, joka on vahvasti konventionaalistunut
puheen erikoislajiksi. Kuulijalla on oma tarkasti rajattu osuutensa jumalanpalveluksen
liturgisessa vuoropuhelussa, mutta saarnan aikana hän istuu hiljaa. Ammatillisen koulu-
tuksen traditiossa opettaja edustaa oman alansa asiantuntemusta. Konventionaalinen opet-
tajan rooli on puhuja, opiskelijan vastaanottaja. Sekä pappi että opettaja puhuu kuulija-
kunnalle.

Tutkimustehtäväni on kuvata kielitieteen keinoin kahden institutionaalisen diskurssin,
saarnan ja opetuspuheen, vuorovaikutteisia merkityksiä. Lähtökohtani on pragmaattinen:
minua kiinnostaa näiden diskurssien mahdollinen vuorovaikutus ja sen realisoituminen
kielenkäytössä. Aion tarkastella saarnaa ja opetuspuhetta funktionaalisesta näkökul-
masta. Funktionaalisen kielikäsityksen perustana on näkemys kielestä sosiaalisena
ilmiönä ja vuorovaikutuksen välineenä. Tutkimus kohdistuu muun muassa ryhmien ja
yhteisöjen kielenkäyttötapoihin ja kontekstin vaikutukseen kielessä. Formalistinen suunta
kuvaa kieltä ideaalina ja universaalina systeeminä, toisin sanoen tutkimuksen lähtökoh-
tana on muoto, ei kielen käyttö.4 (Luukka 1995: 22; Heikkinen 1999: 21–23.) Heikkinen
(1999: 15) painottaa kuitenkin, että kaikki kielen kuvaukset ja merkityksentulkinnat ovat
aina jollakin tasolla myös kielisysteemin kuvauksia. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää,
miten kieltä tietyissä tilanteissa ja tiettyihin tarkoituksiin on tapana käyttää tietyillä
tavoilla.

4. Formalistisesta näkökulmasta kieli on ensisijaisesti mentaalinen ja individuaalinen järjestelmä. Formalisti
tutkii kieltä autonomisena, abstraktina rakennelmana. Keskeinen tehtävä on kielellisten muotojen, etenkin
syntaksin selittäminen. (Luukka 2000: 139.) Formalistisen lähestymistavan ongelmana on se, että suuri osa
todellisissa vuorovaikutustilanteissa toimivasta kielestä jää kuvauksen ulkopuolelle ja kieli nähdään staatti-
sena ilmiönä. Vaikka formalistisissakin suuntauksissa tunnustetaan kontekstin olemassaolo, se määritellään
kielenulkoiseksi ja näin sen ei katsota olennaisesti vaikuttavan kielikykyyn. (Luukka 1995: 21–22.)
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Tutkimuksellani haen vastausta kysymyksiin, miten vuorovaikutus saarnassa ja opetus-
puheessa ilmenee ja millä kielellisillä valinnoilla saarnaaja ja opettaja rakentavat interak-
tion merkitystä. Laajasti käsitettynä saarna ja opetuspuhe ovat tietysti jo sinänsä interper-
soonaisia, koska niitä ei olisi olemassa ilman kuulijaa. Saarna ja opetuspuhe osoitetaan
kuulijakunnalle, ja siksi voi olettaa, että niihin sisältyy interaktiivisia merkityksiä, jotka
realisoituvat kielellisinä valintoina. Siihen, mitä piirteitä tutkimuskysymyksiin on valikoi-
tunut, on vaikuttanut osin tekstin intuitiivinen lähiluku, osin aiemmat tutkimukset (tar-
kemmin luvussa 2.3). Tämä tutkimus on jatkoa lisensiaatintyölleni5, jonka perusteella
pystyin tarkentamaan tutkimusasetelmaani. Vuorovaikutuksen eri piirteiden hahmottami-
seksi esitän tutkimuskysymykseni seuraavasti: 
1. Millä kielellisillä piirteillä henkilöihin viitataan saarna- ja opetusdiskurssissa?

Mitä merkityksiä papin/opettajan minä- ja me-viittaukset välittävät? Mitä merkityksiä
papin/opettajan sinä- ja te-viittaukset välittävät? Miten henkilöitä nimetään ja mitä
merkityksiä nimeäminen rakentaa?

2. Kuinka varmana tai epävarmana pappi/opettaja esittää sanottavansa?
Mitä asioita pappi/opettaja esittää pakkona, mitä mahdollisuuksina? Missä tilanteissa
pappi/opettaja lieventää tai rajoittaa väitteitään? Mitä vuorovaikutuksellisia merkityk-
siä lievennetyillä väitteillä ja rajoituksilla on?

3. Miten pappi/opettaja suojelee kuulijansa kasvoja? Mitä kohteliaisuusstrategioita
pappi/opettaja käyttää? Millaisia arvoja ja asenteita saarnassa ja opetuspuheessa välit-
tyy?

4. Millaista toimintaa saarna- ja opetusdiskurssi on? Mitä kysymyksiä pappi/ opet-
taja esittää? Mitä funktioita kysymyksillä on? Miten kysymykset sijoittuvat? Mitä
vuorovaikutuksellisia merkityksiä kysymyksillä rakennetaan? Miten pappi/opettaja
käskee tai kehottaa kuulijaa? Mitä merkityksiä käskemisellä on?

5. Mitkä vuorovaikutuspiirteet ovat tyypillisiä saarna- ja opetusdiskurssille? Mikä
on niille yhteistä, mikä erityistä? Mitä vuorovaikutusrooleja papilla ja opettajalla on?

Edellä esitettyjen tutkimuskysymysten lisäksi selvitän, mitä institutionaalisuus saar-
nassa ja opetuspuheessa on, miten sitä ylläpidetään ja muokataan vuorovaikutuksen kei-
noin. Kiinnostukseni kohdistuu myös siihen, miten tutkimusaineistoni saarnat ja opetus-
puheet sijoittuvat osaksi yhteisönsä institutionaalista diskurssia, miten institutionaaliset
roolit rakentuvat vuorovaikutuksessa ja kuinka niitä ylläpidetään.

Lingvistiseen tutkimukseen kuuluu käsitys tekstien suhteesta toisiin teksteihin eli käsi-
tys intertekstuaalisuudesta (ks. tarkemmin luvusta 2.2). Pappi ja opettaja ovat sanoman
välittäjiä. Kirkko- ja kouluyhteisön diskurssikäytännössä puheet koostetaan yleensä
monista teksteistä. Saarnassa ja opetuspuheessa kuuluu paitsi tuottajan ääni myös reak-
tiot tai vastaukset muihin teksteihin. (Moniäänisyydestä ks. mm. Bahtin 1990: 272–273.)
Yritän tutkimuksessani eritellä myös intertekstuaalisuutta eli sitä, kenen äänellä saarna- ja
opetusdiskurssissa puhutaan ja mitä interpersoonaisia merkityksiä niihin kirjoittautuu.

5. Leiber 2000: EX CATHEDRA: saarnastuoli ja katederi. Papin ja opettajan puheen interpersoonaisia piirteitä.



22
1.3 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistoni koostuu kymmenestä saarnasta ja kymmenestä opetustuokiosta6 tai
oppitunnista. Saarna-aineisto on videonauhoitettu tai nauhoitettu (radiosaarnat) vuosina
1998–2000. Saarna-aineiston yhteispituus on 146 minuuttia. Saarnojen pituus vaihtelee
8:sta 21 minuuttiin. Aineistooni kuuluu neljä kirkkosaarnaa, neljä televisioitua kirkko-
saarnaa ja kaksi radiosaarnaa. Osa saarnoista on videoitu adventti- tai joulunajan kirkos-
sa, jolloin kuulijakuntaa on tavallista kirkkosunnuntaita enemmän. Tämä on saattanut vai-
kuttaa myös saarnan tavallista huolellisempaan valmisteluun. Samoin TV- tai radiosaar-
naan valmistautuva pappi on normaalista kirkkosaarnasta poikkeavassa tilanteessa, sillä
median kautta hän saattaa tavoittaa kotikirkon kuulijakuntaa suuremman joukon. Yksi
TV-saarnoista on erikoismessujen ryhmään kuuluva Tuomas-messu. (Ks. tarkemmin
luvusta 3.1.) Kirkkosaarnat on videoitu saarnaajaan kohdistetulla kameralla. TV- ja radio-
saarnojen kuvas ja äänitys ovat ammattilaisten käsialaa. Saarnaesimerkeissä käytän papis-
ta lyhennettä PAP. Lyhenteen jälkeinen numero tarkoittaa saarnaajan järjestysnumeroa
aineistossani, esimerkiksi PAP 8. 

Tutkimukseni saarna-aineistosta viisi on saarnaseminaariin osallistuneiden pappien
saarnoja (PAP 1, 2, 3, 6 ja 7). Ennen messu-uudistusta hiippakunta järjesti papeille saar-
nakoulutusta, erityisteemana vuorovaikutteisuus. Toiset viisi saarnaa olen valinnut TV:stä
ja radiosta. Valinnan kriteeri ei ollut mediasaarnojen mukaanottaminen, vaan se, että ne
ovat saarnoja, jotka olivat helposti tutkijan saatavilla. Tutkimuskysymyksiini ei kuulu
mediasaarnojen ja kirkkosaarnojen eron selvittäminen, mutta en ole karttanut tulkinnassa
havaintoja, joissa selittävä tekijä voisi olla viestintävälineestä johtuva. Toinen tutkimusai-
neiston valintaan liittyvä harkinnanvaraisuus on naispappien puuttuminen. Saarnasemi-
naariin ei osallistunut naispappeja, enkä yrittänyt etsiä TV- ja radiosaarnaajista naisia.
Pohdin kyllä naispappien saarnojen sisällyttämistä tutkimusaineistoon, mutta päädyin
rajaamaan sukupuolinäkökulman ulkopuolelle sekä saarna- että opetusdiskurssista, koska
tavoitteeni eli yleisesitys interpersoonaisuudesta tuo jo sinänsä mukaan runsaasti näkökul-
mia ja tarkasteltavia piirteitä.

Tausta-aineistona minulla on ollut käytettävissä saarnaseminaarilaisten reflektoivat
esseet (Minä saarnaajana), jotka kuuluivat oman saarnan videonauhoituksen analyysin
ohella saarnakoulutukseen. Esseissään papit pohtivat saarnan valmistelua, mieltymyksi-
ään saarnagenreen ja suhdettaan kuulijaan. Esseiden näkökulmia ja tietoa hyödynnän
saarna-analyysin tulkinnassa ja selityksissä.

Opetusdiskurssin tutkimusaineistoni yhteispituus on 269 minuuttia. Yksittäisen ope-
tustilanteen pituus vaihtelee 14:stä 45 minuuttiin. Valitsin viiden mies- ja viiden naisopet-
tajan oppitunnit tutkimusaineistooni litteroitaviksi yli 200 oppitunnin videonauhoitteista.
Koko materiaali on edustavaa ammatillisen opetusdiskurssin vuorovaikutuspiirteiden tut-
kimukseen, joten ainoa valintakriteerini oli opettajan äänen kuuluvuus videonauhalla.

Oppituntikorpukseni opettajat olivat työnsä ohella suorittamassa ammatillista opetta-
jankoulutusta. Oman oppitunnin videointi ja reflektoiva essee kuuluivat etätehtävänä
Opetusviestintä-opintojakson suoritukseen. Tunnit pidettiin ammatillisissa oppilaitok-
sissa tai ammattikorkeakoulussa lukuvuonna 1999. Opiskelijat olivat etupäässä nuoria
aikuisia, ainoastaan OPE 2 M:n tunnilla varttuneempia jatko-opiskelijoita. Käytän opetta-

6. Opetustuokio on oppituntia (vähintään 45 min) lyhyempi opetuskokonaisuus.
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jasta lyhennettä OPE sekä henkilönumeroa 1–10. Nais- ja miesopettajan erotan M- ja N-
lyhenteellä, esimerkiksi OPE 4 M on miesopettaja 4. 

Opetuspuheaineistoni koostuu eriaiheisista oppitunneista opettajan opetusalan mukaan.
En pyrkinyt valitsemaan saman alan samanaiheisia tunteja, koska tutkimustehtäväni ei
kohdistu ensisijaisesti sisältöön vaan vuorovaikutuspiirteisiin. En siis tutki informaation
välittymistä opetuksessa vaan opetuspuheen vuorovaikutuskeinoja. Pitkän opettajankou-
lutusurani perusteella oletan, että ammatillisessa opetuksessa opettajan ja opiskelijoiden
vuorovaikutukseen ei ensisijaisesti vaikuta, mitä opetetaan vaan miten opetetaan. Mies-
opettajien tuntien aiheet ovat projektijohtaminen (OPE 2 M), turvajärjestelmät (OPE 3
M), tietokannat (OPE 4 M), englannin kielen verbintaivutuksen yksikön 3. persoona
(OPE 7 M) sekä diabetes ja diabetes-potilaan ruokavalio (OPE 10 M). Naisopettajien ope-
tusaiheet ovat lastensuojelulaki (OPE 1 N), leikkikurssi (OPE 5 N), matkailualueet (OPE
6 N), eettisesti ongelmaiset ryhmät hoitotyössä (OPE 8 N) ja kasvatuksellinen kuntoutus
(OPE 9 N). Naisten ja miesten opetusala näyttää noudattavan ammatillisten oppilaitosten
ja ammattiaineiden perinteistä sukupuoliroolijakoa: miehille tekniikkaa, naisille hoitoa ja
palvelua.7 Poikkeus vahvistaa säännön eli ravitsemisalan opettaja on mies, samoin eng-
lannin opettaja.

Opetusdiskurssiaineisto on videoitu opettajaan suunnatulla kameralla.8 Neljä opettajaa
(OPE 1 N, OPE 6 N, OPE 9 N ja OPE 10 M) käyttää kollegan tai opiskelijan apua vide-
oinnissa. Äänen tallentamisessa on käytetty pelkkää kameramikrofonia, mistä johtuu
opiskelijoiden puheenvuorojen kuuluvuuden epätasaisuus: läheltä kameraa ääni kuuluu
hyvin, kaukana kamerasta tai päällekkäispuheen aikana heikosti tai ei ollenkaan.

Tausta-aineistoksi olen analysoinut opettajaopiskelijoiden reflektoivat itsearvioinnit
videoidusta oppitunnista. Ne antavat hyödyllistä tukiaineistoa, jota käytän tulkitessani ja
selittäessäni opettajan toimintaa. Tausta-aineiston perusteella voin esimerkiksi väittää,
että kameran tunkeutuminen opetustilanteeseen muuttaa sekä opettajan että opiskelijoiden
käyttäytymistä. Opettajat sanovat opiskelijoiden tulevan hiljaisemmiksi9 kuin oppitun-
nilla, jota ei videoida. Eräällä tunnilla kameran läsnäolo teki opiskelijoista kuitenkin
"liian rentoja". Heidän omasta pyynnöstään opettaja poisti ”häiritsevät huudahdukset"
videonauhalta, silti opiskelijoiden lausumissa on noin kolmasosa epäasiallisia. Opettajaa-
kin kamera hermostuttaa aluksi, mutta oppitunnin kuluessa ”sen saattaa jopa unohtaa”,
kuten eräs opettaja kirjoittaa. Asenne videointia kohtaan on luokassa yleensä kielteinen.
Aineistooni sisältyy opiskelijoiden pyyntöjä videoinnin lopettamisesta: eikö tätä voitas
tehä iliman meitä. Eräs opettaja välittää asenteensa opiskelijoille sanomalla: ette mahdu
kuvaan olkaa onnellisia. Epämiellyttävistä tuntemuksistaan huolimatta opettajaopiskeli-
jat arvioivat opetustilanteen videoinnin olleen hyvä kokemus oman vuorovaikutuskäyt-
täytymisen ja opetuksen kehittämisen arvioinnissa.

7. Tekniikan opettajien enemmistö on miehiä ja sosiaali- ja hoitoalan opettajat naisia.
8. Vuorovaikutustutkimuksen kannalta olisi ihanteellista kuvata opetustilanne ainakin kahdella kameralla, yksi

opettajaan ja yksi tai useampia opiskelijoihin suunnattuina. Näin myös oppijoiden vastaukset ja ei-kielelliset
viestit tulisivat tallennetuiksi. Äänen tasokkaaseen tallennukseen tarvitaan lisämikrofoni.

9. Syyksi sanotaan usein se, ettei halua kuulla omaa ääntään nauhalta.
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Saarnat ja opetuspuheet olen litteroinut karkeasti, toisin sanoen olen kirjoittanut äänit-
teen puheen tekstiksi normaalin suomen kielen ortografian mukaisesti. Puhe tai teksti jak-
sottuu lausumiksi.10 Lausumien määrät esitän liitetaulukoissa 1 ja 8. Tauoista olen kuulo-
havainnon perusteella erottanut hyvin lyhyen tauon (merkkinä /) ja sitä vähän pidemmän
tauon (merkkinä //). Yli 4 sekunnin tauon olen todennut nauhurin laskurista ja merkitsen
sitä kolmella viivalla (///). Lukemisen helpottamiseksi olen kirjoittanut erisnimet isoin
kirjaimin. Englannin tunnin litteraatiossa esiintyvän englannin kirjoitan lukijaa ajatellen
kirjoituksen, en fonetiikan mukaan. Kysymysmerkkiä lukuun ottamatta en käytä väli-
merkkejä. Prosodian huomiot perustuvat kuulohavaintoon, eivät mittauksiin. Litterointi-
merkit esitän liitteessä 1.

Aineistoesimerkit olen numeroinut ja kursivoinut. Esimerkit olen esittänyt yleensä
analyysitekstin jälkeen. Jos esimerkin analyysi on pitkä, se voi jatkua myös esimerkin jäl-
keen. Analysoitavan esimerkkikohdan olen lihavoinut. Kolmea riviä pidemmät esimerk-
kirivit olen numeroinut (esim. r 1 = rivi 1), jotta lukijan olisi helpompi löytää käsiteltävä
kohta. Huomautan vielä, että muutamat esimerkit esiintyvät analyysissa useaan kertaan,
koska havainnollistan niillä eri vuorovaikutuspiirteitä (esimerkiksi henkilöviittausta,
kysymystä ja modaalisuutta). Olisi luonnollisesti ollut mahdollista valita aineistosta
kuhunkin piirteeseen eri esimerkki, mutta halusin keskeisillä esimerkeillä nostaa esiin
funktionaalista merkityksen rakentumisprosessia. Ajattelen myös lukijan saavan helpom-
min käsityksen saarna- ja opetusdiskurssista, kun esimerkit tulevat tutuiksi eri näkökul-
mista ja interpersoonaisuuden merkitykset kuoriutuvat esiin.

Tutkimusaineistoni on näyte saarna- ja opetusdiskurssista, joten sillä ei ole, eikä ollut
tarkoituskaan olla, kvantitatiivisen otostutkimuksen validiteettia tulosten yleistettävyy-
delle. Pidän aineistoani edustavana ja riittävän laajana laadulliseen tutkimukseen. Saarnat
on nauhoitettu aidoissa tilanteissa. Opetusdiskurssiaineistoni sisältää eri ammattikoulutus-
alojen opettajien opetuspuhetta. Myös opetuspuhe on nauhoitettu aidoilla oppitunneilla.
Niitä ei ole järjestetty tutkimuksen vuoksi, eikä tunneilla ole ollut ulkopuolisia tarkkaili-
joita. Tiedossani ei ole muuta suomalaista saarnadiskurssin eikä ammatillisen opetusdis-
kurssin korpusta.

10. Käytän puhekielen syntaksin yksiköstä käsitettä lausuma kirjoitetun kielen virkkeen vastineena. Lausuma voi
sisältää yhden tai useita lauseita. Opetustilanteet ovat melkein kokonaan ns. vapaata puhetta, joten lausuma-
rajoja ei aina ole helppo määrittää. Saarnat ovat yhtä lukuun ottamatta helppoja tulkita perinteisen ”kirjoitus-
kieliopin” lausejakoa noudattaen. Hakulinen (1997: 37) täsmentää lausuman prosodiseksi kokonaisuudeksi,
joka voi sisältää useita lauseita. 



2 Kieli, diskurssi ja yhteiskunta

Tässä luvussa kuvaan lyhyesti aiempien tutkimusten teoreettisia tulkintoja diskurssin tut-
kimuksesta. Luvussa 2.1 esitän pääkohtia Hallidayn systeemis-funktionaalisesta kieliopis-
ta, jota pidän tutkimukseni teoreettisena pohjana. Luvussa 2.2 yritän löytää diskurssintut-
kimuksen viidakosta muutamia pääpolkuja. Kohdennan huomion kriittisen kielentutki-
muksen periaatteisiin, jotka ovat laajentaneet näkemystäni kielen sosiaalisesta tulkintake-
hyksestä. Lisäksi esitän muutamia retorisia ja dialogisia näkökantoja, joista on ollut hyö-
tyä tässä tutkimuksessa. Luvussa 2.3 esittelen käyttämäni menetelmät ja perustelen valin-
tojani. Luvuissa 2.4 ja 2.5 referoin muutamia suomalaisia saarna- ja opetusdiskurssin tut-
kimuksia ja arvioin niitä oman tutkimukseni näkökulmasta.

Kielitieteellisen tutkimuksen klassikoksi voi sanoa sveitsiläisen Ferdinand de Saussu-
ren (1916) lingvististä kahtiajakoa kieleen (la langue) ja puhuntaan eli kielenkäyttöön (le
parole). Saussure tarkoittaa kielellä kielen muotojen kieliopillista järjestelmää, jonka
ihminen oppii omassa yhteisössään. Puhunta puolestaan tarkoittaa kieltä sosiaalisessa
käytännössä. Kielitieteellisen tutkimuksen kohteena Saussure piti kieltä, ei puhuntaa,
todellista kielenkäyttöä. Saussuren käsityksiä kielen käytön individualisuudesta on myö-
hemmissä lingvistisissä tutkimuksissa kritisoitu, esimerkiksi Norman Fairclough (1994:
21, 22). Myöhemmin sosiolingvistiikka, muun muassa diskurssintutkimus on osoittanut,
että sosiaalisella ulottuvuudella on keskeinen merkitys kielen käytölle ja sen kehittymi-
selle.

Vaikka saussurelainen ajattelu oli kielentutkimuksen valtavirta 1900-luvun ensimmäi-
sellä puoliskolla (monissa maissa vuosisadan jälkipuolelle asti), myös kielenkäytön tutki-
minen kiinnosti yksittäisiä tutkijoita ja tutkijaryhmiä. Yhteiskunnalliset painotukset alkoi-
vat saada jalansijaa sosiaalitieteissä 60-luvulta alkaen. Käsitys todellisuuden sosiaalisesta
rakentumisesta vaikutti siihen, että kieli sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä nousi
useilla aloilla tutkimuksen kohteeksi, lingvistiikan lisäksi muun muassa antropologiassa,
sosiologiassa, psykologiassa ja filosofiassa. Lingvistiikan historiasta kielenkäytön tutki-
misesta on näyttöä eri ajoilta. Jo antiikin retoriikka tutki puhujan ja kuulijan suhdetta.
Nykytutkimukselle perustaa rakensi 1930-luvulla muun muassa Prahan lingvistinen kou-
lukunta, jonka edustajat kehittivät teoriaa kielen funktionaalisuudesta. Isossa-Britanni-
assa lingvisti J.R. Firth kehotti jo 1950-luvulla kielentutkijoita keskittymään koko kielel-
liseen prosessiin, koska ”the main concern of descriptive linguists is to make statements
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of meaning” (Firth 1964: 190). Kieli on Firthin mukaan tapa käyttäytyä ja panna toiset
käyttäytymään. Siksi kielelliset prosessit piti selittää tilannekontekstissa (Firth 1964:
187–188).11

Kieli alettiin vähitellen käsittää todellisuutta heijastavaksi ja sitä luovaksi välineeksi,
josta kiinnostuivat etenkin kielifilosofit. Merkittävimmin kielitieteeseen vaikutti Ludwig
Wittgensteinin niin sanottu arkikielen filosofia (Hakulinen – Karlsson 1979: 55). Kielifi-
losofit Austin (1962) ja Searle (1967) vauhdittivat puheaktiteorioillaan diskurssin tutki-
muksen kehitystä (van Dijk 1985: 5). Austin (1975: 12, 1990: 94–108) esittää idean kie-
len toiminnasta puheakteina, jotka ovat kielenkäytön perusyksiköitä ja toteutuvat eri
sävyisinä lausumina. Puheakteissa toteutuu kolmenlaista kielellistä toimintaa: lokutii-
vista (propositionaalinen sisältö), illokutiivista (puhujan teot, esim. käsky ja kysymys) ja
perlokutiivista (puhujan vaikutus, esim. tunteet ja ajatukset). Searle12 olettaa, että puhu-
minen on puheaktien esittämistä, esimerkiksi väittää, käskeä, kysyä, luvata jne. (Searle
1997: 16). Illokutiivinen sävy13 kiteytyy performatiiviverbissä (Austin 1975: 14, 15,
1990: 92; Searle 1997: 30). Austinin ja Searlen kielifilosofisen puheaktiteorian vaikutus
näkyy edelleen diskurssintutkimuksessa (van Dijk 1985; Fairclough 1992).

2.1 Systeemis-funktionaalinen kielioppi

Systeemis-funktionaalinen kielioppi on kivijalka monelle diskurssitutkimuksen suunnal-
le. Sen laatija englantilainen M. A. K. Halliday on funktionaalisen kielentutkimuksen
ehkä tunnetuin teoreetikko.14 Hallidayn teorian ydin kielen sosiaalisesta luonteesta ja
funktionaalisesta systeemistä on lukuisien tekstin- ja diskurssintutkimusten perusta, niin
tämänkin.

Hallidayn mukaan (1994: xiii–xxii) kieli on kehittynyt tyydyttämään inhimillisiä tar-
peita. Kieli opitaan, sitä käytetään ja tulkitaan sosiaalisessa kontekstissa. Kieli heijastaa
yhteisön toimintatapoja. Kieltä on kuvattava merkityspotentiaalien semioottisena systee-
minä. Kielen perustavat merkityskomponentit ovat funktionaalisia, ja jokaista kielen ele-
menttiä selitetään viittaamalla sen funktioon lingvistisessä kokonaissysteemissä. Merki-

11. Huolimatta kontekstikeskeisistä kielentutkimusnäkemyksistään Firth itse ei noudattanut niitä, vaan keskittyi
kielen fonologisten piirteiden tarkasteluun (Coulthard 1977: 3).

12. John Searle jatkoi Austinin kuoleman jälkeen tämän työtä. Searle ei hyväksynyt Austinin lokutiivista aktia
vaan esitti sen sijaan propositionaalista puheaktia, “a propositional act includes the subsiadery acts of refer-
ring to someone or something and of predicating some propoty or act of that to which one has referred”.
Searle erottaa illokutiivisen puheaktin kielellisessä realisaatiossa sääntöjen kaksi päätyyppiä, regulatiivisen ja
konstitutiivisen. Regulatiiviset säännöt koskevat tietyn käyttäytymisen ilmentymää, esim. ”Children are for-
bidden to play football on the grass”. Konstitutiiviset säännöt koskevat käyttäytymistä itseään ”A player is
offside if…” Austinin ja Searlen käsitysten pääero on ilmauksen illokutiivisen sävyn (force) johtamisessa.
Austinilla se on puhujan intention ”onnellinen” realisaatio. Searlelle se on ilmauksen kuulijan tulkinnan
tuote. (Coulthard 1977: 28) 

13. Illokutiivinen sävy voi näkyä englannin kielessä ainakin sanajärjestyksestä, painotuksesta, intonaatiosta, ver-
bin moduksesta ja performatiiviverbistä (Searle 1997: 30).

14. Hallidayn systeemiteoria perustuu eurooppalaiseen funktionaaliseen traditioon: Firthin systeemirakennemal-
liin, Hjelmslevin prinsiippeihin ja Prahan koulukunnan teorioihin (Halliday – Hasan 1986: 8–9; Halliday
1994: xxvi).
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tysten välittäminen on kielen keskeinen ominaisuus, ja tutkimuksen tehtävä on selvittää,
miten kieli välittää merkityksiä vuorovaikutustilanteessa. Teksti on semanttinen15

yksikkö, ei kieliopillinen. Merkitykset realisoituvat kuitenkin sanoissa. Halliday (1994:
xx) painottaa, että ilman kielioppia ei ole mahdollista tehdä eksplisiittiseksi tekstin merki-
tysten tulkintaa. Kielioppi ja sanasto sisältyvät kielen kompleksiseen semioottiseen sys-
teemiin. Kielen ydin on avoin, monitasoinen sanastokielioppi (lexicogrammar).

Hallidayn (1994: xxvi) mukaan systeemiverkosto on teoria kielestä merkityksen tuot-
tamisen resurssina. Verkoston jokainen systeemi edustaa tiedostamatonta valintaa mah-
dollisten vaihtoehtojen valikoimasta, esimerkiksi väite vai kysymys, yksikkö vai
monikko, laskeva sävelkulku vai nouseva sävelkulku. Jokainen valinta johtaa toiseen: jos
on valittu esimerkiksi kysymys, uusi valinta kohdistuu mahdollisuuteen avoin vai suljettu
kysymys jne. Kielellistä resurssia määrittävät ne merkitykset, joita halutaan välittää. Vuo-
rovaikutustilanteessa puhuja tai kirjoittaja valitsee kielellisten vaihtoehtojen valikoimasta
sopivan. Valinnat realisoituvat kielessä. Halliday korostaa ihmisen tiedostamatonta toi-
mintaa puhutussa kielessä (”the unconscious nature of spoken language”). Hänen
mukaansa puhumista voi verrata kävelemiseen: sitä ei tarvitse ajatella. (Halliday 1994:
xxv.)

Systeemis-funktionaalisen kielentutkimuksen peruslähtökohta on teoria kielen moni-
funktioisuudesta. Sen ohella, että kieli kuvaa maailmaa ja ihmisten kokemuksia, se toimii
vuorovaikutusvälineenä ja rakentaa diskursseja. Lingvististä ilmausta (item) voidaan tar-
kastella kieliopillisena potentiaalina, mutta ilmaisun merkitys voidaan tulkita vain sen
funktion perusteella. Kielen kieliopillinen kuvaus ja funktionaalinen analyysi eivät ole
erillisiä (distinct) ja yhteenkuulumattomia (unrelated) operaatioita, vaan saman tulkinta-
tehtävän käsi kädessä kulkevia näkökulmia. Konstituenteilla on enemmän kuin yksi mer-
kitys kerrallaan, esimerkiksi sama sana voi olla subjekti ja tekijä.16 Halliday (1994: 29–
30) painottaa, että avain kieliopillisen rakenteen funktionaaliseen tulkintaan on periaate,
että lingvistiset ilmaukset ovat monifunktioisia. Merkitys koodautuu sanamuotoon (wor-
ding) kokonaisuutena. Tietyn kielellisen ilmauksen valinta saattaa merkitä yhtä asiaa, sen
paikka syntagmassa toista, sen liittyminen toiseen ilmaukseen kolmatta, sisäinen rakenne
seuraavaa merkitystä jne.

Merkityksen kolme funktionaalista komponenttia ovat ideationaalinen, interpersoonai-
nen ja tekstuaalinen (Halliday 1994: 36, 179). Nämä ovat systeemisen teorian metafunk-
tioita. Ideationaalinen analyysi tarkastelee informaatiota, nimeämistä ja kuvaamista.
Interpersoonainen tuo esiin osallistujien sosiaaliset suhteet, roolien syntymisen ja identi-
teettien vakiinnuttamisen ja ylläpitämisen. Tekstuaalinen metafunktio yhdistää kaksi
edellistä ja selittää kieltä tekstinä ja sen rakentajana. Tulkinnassa on otettava huomioon,
että nämä kolme metafunktiota kietoutuvat yhteen ja että merkitys syntyy niiden yhteis-
vaikutuksesta. (Halliday 1994: 179; Thompson 1996: 28, 36.) Tämä tutkimus kohdistuu
saarnan ja opetuspuheen interpersoonaisiin merkityksiin. Hallidayn (1994: 191) mukaan
interpersoonaisuus sisältyy persoonasysteemiin, asenteellisiin määreisiin, leksikaalisten
yksiköiden konnotatiivisiin merkityksiin ja prosodisiin piirteisiin.

15. Termi semanttinen ei viittaa vain sanojen merkitykseen, vaan sisältää kielen koko merkityssysteemin, joka
ilmaistaan sekä kieliopilla että sanastolla (Halliday 1994: xvii).

16. Hallidayn (1994: 29–30) esimerkki on Boys throw stones, jossa boys on sekä subjekti että tekijä.
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Jokainen ilmaus tai teksti kuuluu johonkin kielen rekistereistä, jotka syntyvät kult-
tuuri- ja tilannekontekstissa. Kontekstia Halliday (1978: 189) luonnehtii kolmella ulottu-
vuudella: field eli ala tarkoittaa kielenkäyttöympäristöä ja tapahtumia, tenor eli sävy
kuvaa osallistujien välisiä suhteita ja rooleja, mode eli tapa on viestinnän kanava, esimer-
kiksi puhe tai kirjoitus. Nämä kolme kielen ulottuvuutta eivät ole satunnaisia, sillä jokai-
nen vastaa yhtä metafunktiota. Semanttisen systeemin ideationaaliset merkitykset vastaa-
vat kontekstipiirteistä alaa (field), interpersoonaiset merkitykset sävyä (tenor) ja tekstuaa-
liset merkitykset tapaa (mode). (Thompson 1996: 36.)

Vuorovaikutus on merkitysten vaihtamista ihmisten kesken. Puhujalla on oma tarkoi-
tuksensa, esimerkiksi käskeä, pyytää anteeksi, vakuuttaa, kutsua, rajoittaa, arvioida,
kuvailla jne. Näitä lukuisia tarkoituksia Halliday (1994: 68) kuvaa kahdella toiminnalla:
antamisella ja vaatimisella. Puhuja esittää väitteitä antaakseen tietoa ja kysyy vaatiak-
seen sitä. Siis antaminen implikoi vastaanottamista ja vaatiminen implikoi antamista. (Ks.
myös Thompson 1996: 39–40; Volosinov 1990: 105.)

Kielenkäytössä vaihtaminen kohdistuu joko tietoon (information) tai tavaroihin ynnä
palveluun (goods & service). Antamisesta ja vaatimisesta muodostuu puheen neljä
perusroolia: antaa tai vaatia informaatiota, antaa tai vaatia tavaroita ja palvelua. Nämä
muodostavat edelleen kielen perusfunktiot eli väitteen, kysymyksen, tarjouksen ja käs-
kyn (ks. taulukko 1). (Halliday 1994: 68–71; Thompson 1996: 39–40, 68.) Kolme näistä
funktioista realisoituu kieliopillisissa rakenteissa, moduksissa: väitteet deklaratiivilla,
kysymykset interrogatiivilla ja käskyt imperatiivilla. Vain tarjouksilla ei ole omaa
modusta.17 Shore (1991: 177, 178) korostaa, että Hallidayn puhefunktiot ovat abstrakteja
ja ne muodostavat semanttisen linkin puheen retoristen funktioiden ja moduksen väliin.
Hallidayn (1994: 365) mukaan mm. modusten leksikogrammaattisella resurssilla on mer-
kittävä semanttinen painoarvo interpersoonaisen retoriikan ilmaisina. Tässä tutkimuk-
sessa tarkastelen vaihtamisesta ”vaatimista” eli kysymistä ja käskemistä (Taulukko 1).

Puhetilanteessa kuulijalla on erilaisia mahdollisuuksia vastata puhujan valitsemiin
perusfunktioihin. Hän voi joko hyväksyä tai hylätä tarjouksen, totella käskyä tai kieltäy-
tyä noudattamasta sitä (Taulukko 1). Tiedon vaihto on monimutkaisempi kuin tavaroiden
ja palvelujen, koska tietoa ilmaistaan vain kielessä. Väitteessä ja kysymyksessä kieli itse
on vaihdettavana. Tietoa välittävän lauseen semanttinen funktio on propositio (proposi-
tion). Tavaroiden ja palvelun semanttinen funktio on ehdotus (proposal). (Halliday 1994:
71.)

Taulukko 1. Interaktion puheroolit ja vastaukset.

17. Halliday (1994: 70) esittää perusteluna “language is fuctioning simply as a means towards achieving what
are essentially non-linguistic ends”.

Aloite Odotettu vastaus Harkinnanvarainen vaihtoehto
1. Antaa tavaroita ja 
 palvelua

Tarjous
Näytän sinulle tien.

hyväksyminen hylkääminen

2. Vaatia tavaroita
 ja palvelua

Käsky
Tule tänne.

ryhtyä toimintaan kieltäytyminen

3. Antaa tietoa Väite
Olemme perillä.

vahvistaminen
(ei interventiota)

vastaväite

4. Vaatia tietoa Kysymys
Menetkö kotiin?

vastaus haastaminen

(Sovellettu Hallidayn 1994: 68 ja Thompsonin 1996: 39 mukaan)
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Vuorovaikutuksessa puhuja toimii (enact) puheroolissa: kaikki mitä hän sanoo, on tar-
koitettu ja tulkittu väitteeksi, kysymykseksi, käskyksi tai tarjoukseksi. Ottaessaan itsel-
leen roolin puhuja samalla tarjoaa kuulijalle toista roolia, esimerkiksi kysymyksellä
puhuja varaa kuulijalle vastaajan roolin. Aina kuulija ei ota vastaan annettua roolia.
Kuvio 1 (s. 19) havainnollistaa vuorovaikutteisia näkökulmia. Puhujalla on mahdollisuus
ilmaista asenteensa modaalisuudella (modality) tai arvioinnilla (evaluation). Interaktiivi-
set roolit voivat olla esitettyjä (enacted) tai projisoituja (projected). (Thompson 1996: 96.)

modality
personal

evaluation
interpersonal

enacted roles
interactive

projected roles

Kuvio 1. Interpersoonaisen osallistumisen näkökulmat (Thompson 1996: 96).

”Writing exists, speech happens”,18 Halliday (1994: xxii) kiteyttää puheen ja kirjoituk-
sen eron. Hänen mukaansa kirjoitettu kieli esitetään usein tuotteena (product), jonka aja-
tellaan olevan staattinen ja kieliopillisesti helposti kuvattavissa. Puhuttuna kieli on kuin
tanssia, virtaava spontaani prosessi, jolla ei ole selkeitä semanttisia rajoja. Se ei asetu
kuvattavaksi perinteisen kieliopin keinoin. Siksi diskurssikieliopin pitää olla funktionaali-
nen ja semanttinen. Omassa tutkimusaineistossani saarna ja opetuspuhe muodostavat mie-
lenkiintoisen parin. Saarna, vaikka se esitetään puhumalla, edustaa kirjoitettua kieltä.
Saarnaajien esseiden mukaan lähes jokainen pappi kirjoittaa saarnansa sanasta sanaan.
Opetuspuhe puolestaan voi olla spontaaniakin puhetta.19

Edellä kuvattu hallidayläinen näkemys kielestä ohjaa saarna- ja opetusdiskurssiaineis-
toni tarkastelua. Pidän lähestymistapaani funktionaalisena, koska ensisijaisena lähtökoh-
tana ovat kielen merkitykset, eivät muodot. Silti kieliopillinen kuvaus on tärkeä osa koko-
naisuutta, Hallidayn (1994: xvi) sanoin ”A discourse analysis that is not based on gram-
mar is not an analysis at all, but simply a running commentary on a text.” Koska kielen
ajatellaan heijastavan yhteisön toimintatapoja, voin saarna- ja opetusdiskurssia tutkimalla
saada tietoa niiden vuorovaikutuksesta. Tutkimukseni kohdistuu interpersoonaisiin piir-
teisiin, jotka realisoituvat kielellisinä valintoina ja tuovat esiin jotakin saarna- ja opetus-
diskurssin osallistujien suhteista, rooleista ja identiteeteistä. Tulkinnassa ja selityksessä
pyrin ottamaan huomioon myös kontekstuaalisen sävyn, alan ja tavan.

Funktionaalisesta kieliopista siirryn tarkastelemaan diskurssien tutkimusta, erityisesti
kriittistä tekstintutkimusta.

18. Kirjoitus on, puhe tapahtuu.
19. Opettajankouluttajana olen vuosien aikana pannut merkille, että suomalaisen ammatillisen opettajan luento

saattaa olla papereiden ja kalvojen ääneenlukemista.



30
2.2 Diskurssi sosiaalisena käytäntönä

Diskurssin yleinen määritelmä on kielenkäyttö sosiaalisen käytännön muotona. Kielen-
käytön tutkimus kuuluu pragmatiikan alaan (Leech 1983: 1). Vuorovaikutusta tarkastel-
laan varhemmassa pragmaattisessa tutkimuksessa muun muassa Gricen (1975) neljällä
maksiimilla, joista muodostuu yhteistyön periaatteet: määrän, laadun, suhteen ja tavan
maksiimia noudattamalla puhujat siirtävät ja päättelevät vuorovaikutuksellisia merkityk-
siä. Myös Austinin (1962) ja Searlen (1967) puheaktiteoriat ovat keskeisiä. (Levinson
1983; Leech 1983.) Mey (1993: 304) nimittää pragmatiikkaa käyttäjäsuuntautuneeksi kie-
lentutkimukseksi, jossa kielenkäyttöä selitetään sosietaalisilla tekijöillä kuten perhe- ja
kouluinstituutioilla tai kaveriryhmällä. Koska kieli kehittyy yhteisössä, se ymmärretään
myös yhteisön säätelemäksi. Teorian kielenkäytön sosiaalisesta luonteesta ovat esittäneet
myös Bahtin (1986) ja Voloshinov (1990) dialogisessa kielinäkemyksessään (dialogismis-
sa), jonka mukaan kieli ja kielenkäyttö ovat sidoksissa sosiaaliseen kontekstiin, johon
tekstin tuottajat ja vastaanottajat voivat osallistua tasavertaisina. Todellisen merkityksen-
sä sana saa vasta konkreettisessa vuorovaikutustilanteessa. (Bahtin 1986: 84–88.)

Pragmaattinen tutkimus on kiinnostunut ihmisen kielellisestä käyttäytymisestä yhtei-
sössä, esimerkiksi kohteliaisuudesta ja sen ilmenemisestä vuorovaikutuksessa. Jotta
yhteistoiminta sujuisi, interaktioon osallistujien on edullista ottaa huomioon toistensa
emotionaaliset odotukset. Brownin ja Levinsonin (1996: 13, 62–71) mukaan ihminen pyr-
kii vuorovaikutustilanteissa säilyttämään kasvonsa. Eri kulttuureissa yksilön julkiseen
minäkuvaan kuuluu kahdet kasvot: positiiviset ja negatiiviset. Positiivisten kasvojen
(positive face) säilyttäminen vaatii yhteenkuuluvuutta ja yhteisiä päämääriä. Negatiivisten
kasvojen (negative face) ylläpitämiseen kuuluu itsemääräämisoikeus. Ihmisten välisessä
vuorovaikutuksessa on monenlaisia kasvoja uhkaavia tilanteita. Kysymistä ja käskemistä
pidetään impositiivisina eli kuulijan kasvoja uhkaavina.20 Kohteliaisuus on yksi keino
suojella omia ja toisten kasvoja.

Kasvot voi säilyttää käyttämällä positiivista tai negatiivista kohteliaisuutta. Edellinen
on tuttavallista ja jälkimmäinen muodollista, mutta molempiin sisältyy puhuteltavan tar-
peiden kunnioittaminen ja huomioon ottaminen. Positiivista kohteliaisuutta osoitetaan
muun muassa kiinnostuksella ja erimielisyyden välttämisellä. Myös huumori, lupaukset ja
optimistisuus luetaan positiivisia kasvoja vahvistaviin keinoihin. (Brown – Levison 1996:
102.) Negatiivisen kohteliaisuuden strategioihin kuuluvat epäsuoruus, lieventely, pessi-
mistisyys (esim. ajatus, ettei kuulija ole halukas tekemään pyydettyä tekoa), impersonaa-
lisuus (minän ja sinän häivytys) ja nominalisaatio (Brown – Levison 1996: 131).21

Pelkkänä kohteliaisuusstrategiana pidettiin aluksi myös vuorovaikutuksellista pehmen-
telyä tai lieventelyä (hedging), mutta tutkimus on tuonut esiin myös muita merkityksiä,
joita pehmentelyllä voidaan rakentaa, esimerkiksi mielipiteiden ja väitteiden lieventely.
Pehmentelyä ilmaiseva kielellinen resurssi voi olla kategorialtaan kirjava ja laaja, esimer-

20. Brown ja Levinson (1996: 74–78) pitävät uhkaavimpina tilanteita, joissa keskusteluun osallistujat ovat toisil-
leen etäisiä, ei-tuttuja; toisella on jonkinlainen valta-asema, esim. työpaikan arvohierarkiassa; kuulijan itse-
määräämisoikeutta rajoitetaan kohdistamalla häneen impositioita, ts. sanoen hänen toimintojaan pyritään
ohjaamaan esim. käskyillä ja kielloilla.

21. Leechin (1983: 84) mukaan positiivinen kohteliaisuus maksimoi kohteliaiden illokuutioiden kohteliaisuuden
ja negatiivinen kohteliaisuus minimoi epäkohteliaiden illokuutioiden epäkohteliaisuuden.
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kiksi tietyt performatiivit (luulen, oletan, ajattelen) tai verbit näyttää ja voi tai adverbit
ehkä, tavallaan, mieluummin, vähän, mahdollisesti jne. Pehmentely on luonteeltaan myös
kulttuurinen ilmiö, mikä saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä, jos puhujalla ja kuulijalla on
eri normit ja odotukset. (Markkanen – Schröder 1997: 4–15.) Pehmentelyn ilmiötä
saarna- ja opetusdiskurssiaineistossa käsittelen luvuissa 4.2.2 ja 5.2.2 sekä 5.4.

2.2.1 Diskurssin analyyseja

Diskurssin tutkimus on tieteiden välinen, monimuotoinen kokoelma eri tavalla painottu-
neita lähestymistapoja sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kielen käyttöön. Siksi myös
määritelmiä on monia ja toisistaan poikkeavia. (Ks. esim. Luukka 2000: 133.) Funktio-
naalisen kielikäsityksen mukaan kieli ei voi olla ennalta määrätty universaali rakennemal-
li, jota voitaisiin selittää yksinomaan kieliopin rakenteita kuvaamalla. Kieltä käytetään
sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, jotka ovat alttiita jatkuvalle muutokselle ja kehityk-
selle. Kieleen kuuluvat variaatio ja monitulkintaisuus: yhdellä ilmauksella voi olla useita
funktioita ja merkityksiä, ja siksi merkitykset voidaan ymmärtää vain kontekstin yhtey-
dessä. Kielen rakenne ja muodot eivät ole satunnaisia, vaan ne liittyvät vuorovaikutusti-
lanteeseen ja kielen tehtäviin siinä. Diskurssianalyysin tehtävä on tutkia kielen merkityk-
sen rakentumista osana näitä vuorovaikutussysteemejä. 22 (Mm. Halliday 1978: 40;
Brown – Yule 1983: 1–4; Fairclough 1992: 9.)

Diskurssianalyysin keskeisiä käsitteitä ovat mm. diskurssi, teksti ja konteksti. Dis-
kurssi määritellään kielenkäytöksi, kommunikaatioksi todellisissa vuorovaikutustilan-
teissa (van Dijk 1985; Hodge – Kress 1979; Fairclough 1989, 1995ab, 1997; Mey 1993;
Schiffrin 1994). Hallidayläisen systeemiteorian mukaan kieltä ei tulkita kieliopin raken-
teina vaan systeemiverkostona. Ilmaisun funktio vaikuttaa koko kielisysteemiin, joten
merkityksiä ei voi selittää irrallaan kontekstista.23 Faircloughin (1989: 2–5) kriittisessä
diskurssianalyysissa myös laajemmat sosiaaliset rakenteet ja historialliset kytkennät ote-
taan tulkinta- ja selitysprosessiin mukaan.

Teksti24 on sosiaalisen kanssakäymisen lingvistinen muoto, merkityksen yksikkö
(Halliday 1978: 122; Halliday – Hasan 1986: 2). Se syntyy diskurssiprosessin tuotteena ja

22. Brownin ja Yulen (1983: 1–4) mukaan diskurssianalyysin kohteena ovat kielelliset prosessit, miten sanoman
lähettäjä ja vastaanottaja käsittelevät kielellisiä elementtejä kommunikaatiossa. 

23. Varhemmilla funktionalisteilla (esim. Malinowski 1923; Firth 1957; Jakobson 1960) funktio oli pikemminkin
ilmauksen ominaisuus. Tutkimusten tarkoitus oli kuvata, miten eri puheyhteisöjen jäsenet käyttivät kieltä eri
tarkoituksiin, esim. asenteiden ilmaisuun, vaikuttamiseen. Funktioluokitusten perusteella voitiin analysoida
ja ryhmitellä ilmausten ja tekstiluokkien funktioita. (Luukka 2000: 137.)

24. Heikkinen (1999: 51) määrittelee diskurssin samaa kielenulkoista tarkoitetta käsitteleviksi tai samaa aihetta
sivuaviksi teksteiksi. Ne ovat syntyneet valintojen perusteella ja ovat yhteydessä toisiin teksteihin niin, että
joissakin teksteissä on tehty samanlaisia valintoja tai samaa tarkoitetta on kuvattu eri ilmauksilla.
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voi olla puhuttua tai kirjoitettua25 (Halliday 1994: xxii; Fairclough 1997: 4). Saarnat ovat
tekstipuhuntaa. Tekstin ja diskurssin käsite kietoutuu niissä ainutlaatuisella tavalla yhteen.

Konteksti muodostuu tekstin tulkintaan vaikuttavista tekstin ulkoisista tekijöistä.
Tilanne- ja kulttuurikonteksti antavat diskurssin osallistujille tietoa merkityksistä, jotka
helpottavat tulkintaa.26 (Halliday – Hasan 1986: 9–10; Fairclough 1995a: 112–114.)
Heikkisen (1999: 68) sanoin konteksti on silta tekstin ja tilanteen välillä. Meyn (1993: 42)
kontekstijako on kahdenlainen: sosietaalista kontekstia määräävät yhteiskunnan instituu-
tiot ja sosiaalista kontekstia luodaan vuorovaikutuksessa. Meyn (1993: 187) mukaan dis-
kurssissa ei näy pelkästään välitön näkyvä konteksti vaan myös kielenkäyttötilannetta
hallitsevat piilotetut tilat. Meyn kontekstikäsitys on hyödyllinen saarna- ja opetusdiskurs-
sin tulkinnassa, koska niillä on konventionaalistuneet käytäntönsä niin, että saarna- ja
opetusdiskurssia voisi olla vaikea tulkita ja selittää ilman sosietaalista kontekstia. Toi-
saalta saarnaaja ja opettaja ovat vuorovaikutussuhteessa kuulijaan, joten välittömässä
kontaktissa luodaan myös tilannekontekstia.

Diskurssin tutkimuksen lähtökohdat olivat aluksi lähellä formalistisia. Diskurssi mää-
riteltiin keskusteluksi tai tekstiksi, jota tutkittiin itsenäisenä kokonaisuutena kielen raken-
teita erittelemällä (ks. esim. Stubbs 1985: 2). Halliday (1978: 139) ja hänen seuraajansa
kehittivät diskurssianalyysia funktionaaliseen suuntaan: merkityssuhteiden syntymisessä
tärkeintä on kielen ja sosiaalisen käytännön yhteinen prosessi. Nykytutkimuksessa dis-
kurssia voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta: tekstuaalisesta, kognitiivisesta, inter-
aktionaalisesta ja konstruktionistisesta. (Ks. esimerkiksi Luukka 2000: 150.)

Tekstuaalisessa lähestymistavassa tarkastellaan tekstejä, puhetta tai kirjoitusta itsenäi-
senä kokonaisuutena. Analyysin tarkoituksena on selvittää mm. tekstin rakenne ja sen
suhteet, erilaisia tekstityyppejä ja niiden ominaisuuksia (esim. Enkvist 1978; van Dijk
1985). Kognitiivinen suunta painottaa tekstiä tuottajan ajatustoimintojen prosessina. Tut-
kimuksella kuvataan diskurssien tuottamista ja ymmärtämistä.

Tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä suuntauksia ovat interaktionaalinen ja eten-
kin konstruktionistinen. Interaktionaalisen lähestymistavan perusoletus on, että tulkinta
perustuu itse vuorovaikutustilanteeseen. Merkitykset syntyvät osallistujien yhteisen neu-
vottelun tuloksena diskurssitilanteessa. Jokainen diskurssi on ainutkertainen, eikä diskurs-
seja nähdä mielekkääksi kuvata yleisellä tasolla. Interaktionaalista lähestymistapaa sovel-

25. Lemken (1990: 60–62) mukaan tekstin tuottamistilanteessa, esimerkiksi kasvokkaiskeskustelussa, tuotetaan
koko ajan uutta tilannekontekstia. Jo kirjoitettu teksti tai lausutut sanat vaikuttavat siihen, mitä seuraavaksi
kirjoitetaan tai sanotaan. Jo tehdyt valinnat ohjaavat tulevia valintoja. Teksti on tulosta dynaamisesta merki-
tyksellistämisprosessista. Lemken mukaan prosessit ovat sosiaalis-semanttisia käytänteitä. Tekstin materiaa-
linen ainutkertaisuus johtaa diskurssin jatkuvaan muutokseen ja merkitysten prosessimaisuuteen.

26. Halliday (1986: 5–9) perustaa näkemyksensä kontekstista Malinowskin, Firthin ja Hymesin teorioihin.
Malinowskille sekä tilanne- että kulttuurikonteksti ovat tärkeitä tekstin ymmärtämisen kannalta. Firth luette-
lee kontekstiin kuuluvaksi osallistujat, heidän verbaalin ja nonverbaalin toimintansa ja toiminnan vaikutuk-
sen sekä muut relevantit tilannepiirteet. Hymesin luokittelu muistuttaa Firthin vastaavaa. Hänen tutkimuk-
sensa uudisti lähestymistapaa tutkia eri kulttuurien kieltä.
Saukkonen (1984: 156–163) määrittelee kontekstin primaarifaktoreiksi intentio-funktion, tilanteen, perspek-
tiivin ja referenssin (suhde tarkoitetodellisuuteen). Hänen mukaansa primaarifaktorit edustavat systeemiym-
päristöä eli kontekstia. Konteksti kirjoittautuu jokaiseen kielenkäyttöön. 
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taa esimerkiksi etnometodologinen keskustelunanalyysi,27 jota käytetään sekä yksityisten
arkikeskustelujen että institutionaalisten diskurssien tutkimuksessa.28 Keskustelunanalyy-
silla tutkitaan, millaisin menettelytavoin ihmiset tuottavat ja tulkitsevat sosiaalisia tilan-
teita. Havainnon kohteena ovat osallistujat. (Heritage 1996: 238, 239.)

Keskustelunanalyysissa diskurssia pidetään dynaamisena prosessina, jossa edellinen
vuoro vaikuttaa seuraavaan. Kieltä tarkastellaan sekvensseinä, jotka yleensä muodostuvat
kahdesta eri puhujan tuottamasta jaksosta. Vuoro muodostuu etujäsenestä ja jälkijäse-
nestä. Etujäsenellä saattaa olla odotuksenmukainen jälkijäsen, esimerkiksi kysymyksellä
vastaus, tervehdyksellä vastatervehdys jne. Keskustelun osallistujat määrittävät paik-
kansa ja toisen aseman kielellisten rakenteiden avulla, esimerkiksi institutionaalisia iden-
titeettejä omaksutaan toiminnan kautta. (Heritage 1996: 236, 237.)

Konstruktionistinen lähestymistapa perustuu yhteisölliseen näkökulmaan. Diskurssi
nähdään olennaiseksi osaksi yhteisöjen toimintaa ja sillä rakennetaan yhteisön tapoja hah-
mottaa maailmaa. Yhteisön jäsenillä on samansuuntaiset arvot, uskomukset ja toimintata-
vat, jotka saattavat johtaa yhteisiin puhetapoihin ja normeihin. (Ks. saarna- ja opetusdis-
kurssin yhteisöistä luvusta 3.) Yhteisön jäsenet sosiaalistuvat osallistumalla yhteisiin
tilanteisiin, joissa opitaan yhteiset käytänteet ja puhetavat. Jäsenet oppivat, mistä ja miten
voi puhua. (Luukka 2000: 151.) Kriittinen diskurssin tutkimus edustaa konstruktionistista
näkemystä, jonka ehkä tunnetuin edustaja on Norman Fairclough.

Saarna- ja opetusdiskurssiaineiston tarkastelussa olen hyödyntänyt sekä interaktionaa-
lisia että konstruktionistisia näkemyksiä. Erilaisista taustasitoumuksistaan huolimatta ne
tarjoavat yhteensopivia menetelmällisiä mahdollisuuksia (ks. tarkemmin luvusta 2.3).

Kriittinen diskurssintutkimus. Kielen merkitys on kasvanut kommunikaatioyhteis-
kunnan syntymisen myötä. Tekniikan kehitys on mahdollistanut mediakulttuurin, joka tuo
maailman tapahtumat medioituina ihmisten kotiin. Median lisääntynyt vaikutus yhteis-
kunnassa on kasvattanut mielenkiintoa kieleen merkityssuhteiden välittäjänä. Englan-
nissa syntyi 1970-luvun lopulla lingvistinen tutkijaryhmä, jonka jäsenet alkoivat kutsua
diskurssin tutkimustaan kriittiseksi29. Kriittinen kielentutkimus syntyi yhteiskuntateoreet-
tisesta maaperästä. Suunta ei ole yhtenäinen, vaan kokoelma erilaisia lähestymistapoja,
joita yhdistää tavoite tutkia kieltä sosiaalisena ilmiönä ja peilata sitä ja sen suhdetta
yhteiskunnan ideologisiin näkemyksiin ja valtarakenteisiin.30

27. Etnometodologinen tutkimussuunta syntyi Yhdysvalloissa sosiologian piirissä. Tunnetuimmat nimet ovat
Harold Garfinkel, hänen oppilaansa Harvey Sachs sekä Emanuel Schegloff ja Gail Jefferson (ks. esim. Sachs
1992; John Heritage 1996; Tainio 1997).

28. Suomalaisia keskustelunanalyysin tutkijoita ovat kiinnostaneet mm. lääkärin ja potilaan väliset diskurssit (ks.
esim. Haakana 1999; Raevaara 2000; Sorjonen – Peräkylä – Eskola 2001), terapiatyö (Jokinen – Suoninen
2000) ja TV-keskustelut (ks. Nuolijärvi – Tiittula 2000; Kajanne 2001).

29. Kriittinen diskurssin tutkimuksen suunnan nimessä painottaa valtasuhteiden, ideologioiden ja diskursiivisten
käytänteiden suhteita institutionaalisissa ympäristöissä, esimerkiksi koulussa, terveydenhuollossa ja oikeus-
laitoksessa. Tulkinnassa ja selityksissä sosiaalisten rakenteiden osuus on mukana (Fairclough 1995a: 73–75).

30. Lingvistiikkaan kriittisen suunnan toivat Roger Fowler, Gunther Kress, Bob Hodge ja Tony Trew (1979).
Heidän mukaansa diskurssin tarkastelun tulisi kohdistua sosiaalisiin prosesseihin, jotka panevat kielen toimi-
maan kommunikaatiossa tietyllä tavalla. Sosiaaliset rakenteet muovaavat puolestaan yksilöiden tapaa käyttää
kieltä. (Fairclough 1992; Hodge – Kress 1979.) Fowler, Kress, Hodge ja Trew julkaisivat vuonna 1979 kirjan
Language and control, Hodge ja Kress teoksen Language as ideology. 
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Faircloughin (1989, 1992, 1995b, 1997) kriittinen diskurssianalyysi yhdistää sosiologi-
set ja lingvistiset näkemykset. Hän pitää kriittisen kielentutkimuksen peruspremissinä dis-
kurssin konstitutiivista luonnetta (Fairclough 1989: 7–9, 37–41).

Diskurssi muodostuu Faircloughin (1994: 64) mukaan kolmesta elementistä: sosiaali-
sesta toiminnasta, diskurssikäytännöstä (tekstin tuottaminen, jakaminen ja kulutus) ja
tekstistä. Diskurssianalyysissa tarkastellaan, kuinka tekstit toimivat sosiokulttuurisissa
käytännöissä. Kieltä tarkastellaan osana laajaa sosiaalista ja kulttuurista prosessia. Kielen-
käyttö heijastaa todellisuutta ja muokkaa sekä konstruoi sitä. Kielen ja yhteiskunnan
suhde on dialektinen: lingvistiset ilmiöt ovat sosiaalisia ja sosiaaliset ilmiöt kielellisiä.
Kielenkäyttö tuottaa ja muokkaa tietoa ja uskomuksia, ryhmien välisiä suhteita ja sosiaa-
lisia identiteettejä. Kielellisiä valintoja31 tutkimalla ja tulkitsemalla voidaan paljastaa ide-
ologian, vallan ja kontrollin ilmenemismuotoja. (Fairclough 1994: 36–41, 46.)32

Kriittisen diskurssitutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalisten tilanteiden
ideologis-diskursiivisten käytänteiden tavoitteet ja vaikutukset tiedon ja uskomusten jär-
jestelmiin, ryhmien välisiin suhteisiin ja identiteetteihin. Faircloughin (2000: 12) mukaan
kriittisen diskurssintutkimuksen tavoitteena on selvittää kielenkäytön yhteiskunnallisia
vaikutuksia tiedon ja identiteettien rakentumisen suhteisiin sekä saada aikaan paitsi dis-
kursiivinen muutos, myös laajempi sosiaalinen muutos tasa-arvoisempaan suuntaan. Tul-
kittava teksti analysoidaan lingvistisenä realisoitumana, osana diskursiivista käytännettä
ja osana sosiaalisia käytänteitä. (Fairclough 1992, 1997.) Analyysissa ja tulkinnassa tar-
kastelu kohdistuu muun muassa diskurssijärjestykseen, genreen, ideologiaan, valtaan,
intertekstuaalisuuteen ja luonnollistumiseen.

 Diskurssijärjestys on osa sosiaalista rakennetta. Sosiaalisen instituution tai yhteisön
diskurssijärjestys koostuu sen kaikista diskurssityypeistä. Se viittaa jonkin alan tai insti-
tuution diskursiivisiin käytänteisiin ja niiden rajoihin sekä suhteisiin. Diskursiiviset käy-
tänteet voivat olla suhteellisen heikkoja tai vahvoja, ja rajat voivat olla selkeitä tai häily-
viä. Esimerkiksi koulun diskurssijärjestykseen kuuluvat sekä luokkahuoneen että pihan
diskurssityypit. (Fairclough 1995a: 10–13, 97, 132.) Koululla on oma sosiaalinen järjes-
tyksensä ja diskurssijärjestyksensä, joiden sisällä erilaiset tilanteet rakentuvat (esim. oppi-
tunti, välitunti, kokoukset jne.). Yhteisön ihmiset osallistuvat diskurssiin tunnistettavissa
rooleissa, esimerkiksi rehtorina, opettajana ja oppilaana. Faircloughin (1989: 38) mukaan
luokkahuoneen diskurssityypit asettavat opettajalle ja oppilaalle “subjektiposition” ja vain
ottamalla tämän aseman voi tulla opettajaksi tai oppilaaksi. Subjektipositiolla Fairclough
tarkoittaa opettajan ja oppilaan asemaan liittyvää oikeutta ja pakkoa, mitä kummankin on
sallittu tai ei-sallittu sanoa tietyssä diskurssityypissä. Näin diskurssikonventiot määräävät
diskurssia. Diskurssijärjestyksen rajat ovat muuttuvia, ja diskurssijärjestys on osa sosio-
kulttuurista muutosta. Jumalanpalvelus on osa uskonyhteisön diskurssijärjestystä, ja ope-
tuspuhe puolestaan kuuluu koululaitoksen diskurssijärjestykseen. Saarnan ja opetuspu-
heen kontekstin esitän kuviossa 2.

31. Piirteiden valinta nousee tutkimustehtävästä. On mahdollista tarkastella sananvalintoja, prosesseja, metaforia
ja rakenteita.

32. Fairclough perustaa diskurssiteoriansa Hallidayn systeemis-funktionaaliseen kielioppiin (ks. edellä luku 2.1),
Austinin ja Searlen puheaktiteorioihin sekä Foucoultin yhteiskunnalliseen näkemykseen diskurssista ja dis-
kurssijärjestyksestä (Fairclough 2000: 55). Faircloughin käsitykset diskurssin ja vallan suhteista pohjaavat
Althusserin teoriaan ideologiasta sekä Gramcin hegemoniateoriaan (Fairclough 1995a: 72). 
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Kuvio 2. Saarnan ja opetuspuheen konteksti.

Lähellä diskurssin käsitettä on genre, jonka Fairclough määrittelee abstraktimmaksi
kuin tekstityyppi, esimerkiksi uutinen.33 Diskurssi voi kuulua eri genreihin. Sekventiaali-
sessa intertekstuaalisuudessa geneerisen skeeman eri asteet muodostetaan eri genreissä,
upotetussa intertekstuaalisuudessa yksi genre on upotettu toiseen, mutta sekaintertekstu-
aalisuudessa (mixed intertextuality) on mahdoton sijoittaa tekstin eri osia eri genreihin –
jopa yksi lause voi olla monigenrinen. (Fairclough 1995a: 10–15.) Bahtinin (1986)
mukaan tekstien diskurssi ei ole yhtenäistä, monologista vaan kerroksista, polyfonista,
dialogista. Moniäänisyys syntyy tekstissä itsessään esiintyvistä useista äänistä ja tekstin
integroitumisesta aiempiin diskursseihin. Eri äänten rinnakkaisuus tuottaa intratekstuaa-
lista polyfoniaa, kun taas puhujan lingvistisen rekisterin säilyttäminen suhteuttaa lausu-
man aikaisempiin lausumiin ja tuottaa intertekstuaalista polyfoniaa. Lisensiaatintutkimuk-
seni (Leiber 2000) osoitti, että saarna- ja opetusdiskurssiin sisältyy monenlaista interteks-
tuaalisuutta.

Faircloughlaisen kriittisen analyysin keskeinen kiinnostuksen kohde on sosiokulttuuri-
nen muutos ja julkisten diskurssien osuus tässä muutoksessa. Fairclough (1995a: 165–
181) tarkastelee mm. TV:n poliittisia puheohjelmia, jotka hän luokittelee sekagenreksi.
Niissä on sekoittuneena vakavasti otettavaa puhetta, jutustelua, huumoria, lauluja ja haas-
tatteluja. Faircloughin mukaan kuulijan on vaikea tulkita merkityksiä, kun ei tiedä, mistä

33. “Genre as a socially ratified way of using language in connection with a particular type of social activity
(interwiev, narrative, exposition) a genre may predictably draw upon a particular range of discourses” (Fair-
clough 1995a: 13–15). Tekstityyppi on genren konfiguraatioita, jotka ovat kehittyneet ja tulleet konventio-
naalistuneiksi tietyille aktiviteetin kategorioille tietyissä sosiaalisissa tilanteissa. Tekstityyppi on situationaa-
lisesti ja historiallisesti aivan tietty, esim. uutishaastattelu.
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genrestä on kyse. Nämä sekagenret liittyvät laajempiin institutionaalisiin ja sosiaalisiin
muutoksiin sekä valtaan. Fairclough käyttää ilmiöstä käsitettä medioitu hegemonia.

Ideologia on kriittisen diskurssianalyysin keskeisiä käsitteitä. Puhujan kielellisten
valintojen taustalla vaikuttaa aina yhteiskunnan sosio-kulttuuristen arvojen ja uskomus-
ten muodostama ideologia. (Fairclough 1994: 90–94; Hodge – Kress 1993: 209–211; suo-
malaisista tutkijoista esimerkiksi Kalliokoski 1996: 7–8.) Fairclough (1994: 33, 49–55)
liittää ideologian vallankäyttöön sosiaalisissa suhteissa, ts. vallan epätasaiseen jakautumi-
seen yhteiskunnassa, dominanssiin.34 Ideologia on kietoutuneena tekstiin. Se on jäljitettä-
vissä analyysin avulla sekä kielen rakenteista että diskursiivisesta tapahtumasta (diskurs-
sikonventioista).35 Ideologiset merkitykset saattavat kätkeytyä eksplisiittisiin tai implisiit-
tisiin propositioihin, interpersoonaisiin tai temaattisiin rakenteisiin. Ideologia osallistuu
valtasuhteiden uusintamiseen ja muuttamiseen. (Fairclough 1992: 86–91, 1995a: 12–14.)

Ideologiat ovat siis merkityksiä, ja luonnollistuminen on merkitysten tulemista itses-
tään selviksi joko tiettyjen ilmausten toistuvan käytön tai asioiden kriittisen tarkastelun
puutteen tai molempien takia (Fairclough 1994: 91–96). Kielenkäytön ajatellaan olevan
kietoutuneena syihin ja seurauksiin, joista ihmiset eivät ole tietoisia. Tietyt diskurssikäy-
tänteet ovat voineet neutraloitua ja tulla käyttöyhteyksissään itsestäänselvyyksiksi, mikä
tarjoaa tehokkaan kehyksen vallankäytölle. (Fairclough 1995a: 12.) Sekä saarnan että
opetuspuheen tarkoitus on vaikuttaa kuulijaan, saada hänet toimimaan tietyllä tavalla.
Tästä näkökulmasta on mielenkiintoista tarkastella, sisältävätkö kirkon ja koulun diskurs-
sit luonnollistunutta kielenkäyttöä ja minkälaisiin asioihin ne kohdistuvat.

2.2.2 Retorisia ja dialogisia näkökulmia

Diskurssianalyysin juuret ovat klassisessa retoriikassa (van Dijk 1985: 1). Retoriikka on
vaikuttanut puhujan ja yleisön suhteeseen sekä sen tutkimiseen yli kaksituhatta vuotta.
Sillä on kirjava joukko määritelmiä ääripäinä huonomaineinen korukieli ja tieteellinen
menetelmä. (Plett 1985; Enkvist 1985.)36 Esittelen seuraavaksi muutamia retoriikan
näkökulmia, joita olen hyödyntänyt tutkimusaineistoni tarkastelussa.

Nykyisessä diskurssintutkimuksessa retoriikalla katsotaan olevan useita perillisiä, mm.
tekstilingvistiikka, puheaktiteoria, keskustelunanalyysi ja kriittinen kielentutkimus. Niille
ja retoriikalle on yhteistä käsitys kielen sosiaalisesta luonteesta ja kielellä vaikuttamisesta.

34. Faircloughilla (1995a: 67–68, 76) vallan määrittelyyn kuuluu myös hegemonia-käsite, jota hän käyttää sekä
leniniläisittäin että gramscilaisittain. Hegemonia on johtajuutta ja dominanssia ekonomisilla, poliittisilla,
kulttuurisilla ja ideologisilla aloilla yhteiskunnassa. Hegemoniateoria korostaa vallan saavuttamista myönty-
misen, integroimisen ja kulttuuristen käytänteiden kautta. Diskursiivisilla käytänteillä ajatellaan olevan mer-
kitystä valta-aseman saavuttamissa ja ylläpitämissä. Hegemoninen valta-asema saavutetaan vain osittain ja
väliaikaisesti, ja siksi siitä käydään jatkuvasti kamppailua. Hegemonista taistelua käydään laajasti yhteiskun-
nan eri instituutioissa ( kouluissa, ammattiliitoissa, perheessä), joissa valitsee mahdollisesti epätasa-arvo eri
ryhmien välillä.  

35. Ideologiaa ei voi ´lukea suoraan´ (read off) tekstistä, koska merkitykset tuotetaan avoimien ja hajanaisten tul-
kintojen kautta ja ideologiset prosessit ovat koko sosiaalisessa tapahtumassa. Ideologiset prosessit ovat
ihmisten välisiä prosesseja. (Fairclough 1995a: 71.)

36. Enkvistin määrittelee (1985: 15) retoriikan kielentutkimuksen haaraksi, joka teleologisesti tähtää kohti teho-
kasta viestintää.
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Kielen ja vallan suhteen pohdinta on yhteistä kriittisen diskurssin tutkimuksen kanssa.
(van Dijk 1985: 1; Kalliokoski 1996: 27.)

Antiikin aikana retoriikka oli arvostettu yhdessä grammatiikan, logiikan, poetiikan ja
filosofian kanssa. Retoriikka oli perusta vaikuttavien tekstien tuottamiselle (ars orato-
ria). Sen päämäärä oli bene dicere, kun taas naapuritieteen logiikan päämäärä oli vere
dicere ja grammatiikan recte dicere.37 (Plett 1985: 5.)

Puhujan ja kuulijan suhteessa on kysymys toiseen vaikuttamisesta, siis vallankäytöstä.
Retoriikka on kykyä havaita vakuuttava kunkin asian yhteydessä (Aristoteles 2000: 10,
1256a1). Retoriikassa vakuuttaminen on todistamista. ”Kun retoriikka määritellään vai-
kuttavan kommunikaation doktriinilla, sen tutkimuksessa täytyy ottaa diskurssi huomi-
oon, eikä diskurssia voi tutkia asettamatta sitä sosiaaliseen yhteyteen” (Enkvist 1985: 14).
Vaikuttaminen tapahtuu argumentaatiolla, jossa seurauksia ei pyritä johtamaan premis-
seistä, vaan hankkimaan tai vahvistamaan yleisön hyväksyntää tai kannatusta esitetyille
väitteille. Tämä edellyttää ennalta puhujan ja yleisön välistä ”henkien kohtaamista”.
(Perelman 1996: 16.) Vaikuttamisen ei ajatella tapahtuvan tyhjiössä vaan ihmisten väli-
sessä vuorovaikutuksessa.

Retoriikan mukaan vaikuttamisen syyt ovat puhujan luonteeseen, kuulijan mielentilaan
ja itse puheeseen perustuvia. Puhujan luonteeseen perustuva vakuuttaminen liittyy puhu-
jan puheen perusteella syntyvään luotettavuuteen.38 Kuulijoihin perustuvassa vakuuttami-
sessa kyse on kuulijoiden tunnetilaan johdattamisesta, mihin pystyy päättelyyn ja luontei-
den tarkasteluun kykenevä henkilö. (Aristoteles 2000: 11, 1356a 5–10.) Puhe perustuu
siis puhujaan, puhuttavaan ja puhuteltavaan. Puheen päämäärä määrittyy kuulijasta käsin.
Argumentaatio kohdistetaan juuri oikealle kuulijaryhmälle. (Aristoteles 2000: 16, 17;
Perelman 1996: 25–27.)39

Uusi retoriikka laajentaa Aristoteleen tulkintoja kuulijasta ja argumentoinnista. Se tut-
kii argumentteja eli dialektisten päätelmien40 perusteluita, joilla tähdätään kiistanalaisten
väitteiden hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Perelman (1996: 9) painottaa dialektisen
päättelyn merkitystä vakuuttamisessa. Menetelmillä pyritään tarkastelemaan tunteellisia
reaktioita, joita puhe saa aikaan.

Dialogisuus. Arkikielessä dialogi ymmärretään ihmisten väliseksi vuoropuheluksi tai
keskusteluksi. Tieteessä dialogin määritelmiä ja lähestymistapoja on lukuisia. Tulkinnat

37. Julkisia ja yksityisiä tekstejä olivat mm. poliittiset puheet, seremoniat, kirjeet, ilmoitukset, kirjallisuus. Logii-
kan tehtävä oli auttaa totuuden etsimisessä johtamalla uusia propositioita annetuista. Klassisen kieliopin tar-
koitus oli asettaa lingvistiset kaanonit: hyväksyä tai hylätä ilmaisuja. (Enkvist 1985: 14.)

38. Enthymema on retorisen todistamisen vahvin muoto. Vakuuttamisen ja perustelun on perustuttava yleisiin
käsityksiin, jotta voisimme kumota toisen vääriä argumentteja. Uskomme mieluummin kunnollisia ihmisiä
kaikissa asioissa, mutta erityisesti silloin kun olemme epävarmoja. Luottamuksen täytyy kuitenkin syntyä
puheesta, ei ennakko-odotuksista puhujaan. (Aristoteles 2000: 9, 1355a5–10.)

39. Aristoteles erotti ateenalaiselle yleisölle kolme puhelajia: poliittinen, oikeudellinen ja epideiktinen. Poliitti-
sessa puheessa neuvotaan, varotetaan ja suositellaan toteutettavaa vaihtoehtoa. Oikeuspuheessa syytetään ja
puolustetaan tavoitteena oikeuden selvittäminen. Ylistyspuheessa kiitetään tai moititaan. (Perelman 1996:
26.)

40. Aristoteles erotti kaksi päättelyn lajia: analyyttisen ja dialektisen. Analyyttiset päätelmät ovat yleispäteviä,
koska totuus on lausuman ominaisuus, ei ihmismielen. Dialektisten päätelmien premissinä on yleisesti
hyväksytyt mielipiteet. ts. enemmistön tai arvostetuimpien ja kuuluisimpien mielipiteet. Dialektisellä päätte-
lyllä pyritään saamaan yleisön hyväksyntä mielipiteille eli suostuttelemaan tai vaikuttamaan. (Perelman
1996: 8.)
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vaihtelevat näkökulman mukaan suppeasta laajoihin. Dialogismi epistemologisena käsit-
teenä tarkoittaa tiedon syntymistä ja rakentumista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Ks.
mm. Markova 1990.) Dialogi voidaan ymmärtää kahden tai useamman ihmisen väliseksi
kasvokkaiseksi vuoropuheluksi tai sillä voidaan tarkoittaa kaikenlaista kielellistä vuoro-
vaikutusta, johon kuuluu kirjallinen, yksilön sisäinen ja erilaisten välineiden avulla tapah-
tuva vuorovaikutus. Graumann (1995: 1) korostaa dialogia jakamisena, jossa on kaksi
muotoa: Ensiksi osallistujilla pitää olla jotakin yhteistä, jotta he voivat osallistua dialogiin
tai ylläpitää sitä. Toiseksi dialogi itsessään on erityislaatuista jakamista tai yhteisöllisyy-
den ylläpitämistä.

Bahtin (1986: 117, 1991: 291–292, 358) tulkitsee maailman dialogiseksi. Kieli on
hänen mukaansa dynaaminen prosessi, jossa sanalla ei ole kiinteää merkitystä, vaan se
muotoutuu dialektisessa suhteessa eri kontekstien kanssa. Jokainen sana on vastaus
johonkin toisen käyttämään sanaan. Sanan merkitys muuntuu koko ajan, koska alkuperäi-
seen merkitykseen kietoutuu uusia. Monologia Bahtin pitää puheena, jolla ei ole kohdetta
eikä se edellytä vastausta. Schegloff (1984) pitää monologia yhden ihmisen puheena,
mutta keskustelussa pitää olla vähintään kaksi osallistujaa. Bahtinilaisittain ajatellen
saarna ja opetuspuhe eivät ole monologia, koska ne on suunnattu tietylle kohderyhmälle
ja kumpaankin sisältyy – ainakin ajoittain – vastauksen odotus, saarnassa vastaus voi
toteutua vain sisäisenä. Bahtinin (1991: 345, 346) mukaan sisäinen dialogi on ihmisen
kehitykselle välttämätön. Ilman dialogia ihminen jää kapea-alaiseksi. Papin tai opettajan
voi ajatella olevan sisäiseen dialogiin auttajan, ”läpivalaisevan sanan kantajan”, joka aut-
taa ihmistä tiedostamaan oman äänensä.

Dialogin ja monologin katsotaan kytkeytyvän yhteen, vaikka niitä ei pidetä identtisinä
käsitteinä. Monologi rinnastetaan dialogiseksi puheenmuodoksi. Markova (1990: 9) pitää
sisäisenä puheena eli monologisena dialogina omien tuntemusten, kokemusten ja näke-
mysten kuvauksia ja pitkiä puhejaksoja, joissa on huomioitu vähän tai ei ole otettu huomi-
oon ollenkaan toista osapuolta. Dialogissa kuulijan ajatellaan tulevan tietoiseksi omasta
ajattelustaan. Ihminen voi dialogin avulla saada aineksia sisäiseen vuoropuheluun, joka
voi näkyä keskustelussa häilyvinä näkemyksinä (Bahtin 1991: 365). Volosinov korostaa
sanaa kaksipuolisena aktina, koska sitä määrää yhtä paljon, kuka sen sanoo kuin kenelle
se on suunnattu. Sana tai lausuma on puhujaan ja kuulijaan suuntautunut. (Volosinov
1990: 17.)

Institutionaalisessa tutkimuksessa on tärkeää nähdä vuorovaikutus myös vallan näkö-
kulmasta. Linellin (1990: 168) mukaan dialogiin sisältyy useita vallankäytön tapoja, mm.
puheen määrä, semanttinen tai aihetta koskeva dominoivuus, vuorovaikutuksellinen hal-
litsevuus (aloitteet, vastaaminen, puheen suunta). Valtaan perustuvaa vuorovaikutusta
luonnehtii pakollisuus, epätasapaino ja asymmetria. Linell pitää asymmetriaa dialogin
tyypillisenä ominaisuutena.41 Burbules (1993: 9, 36–41) pitää dialogia jatkuvana ja kehit-
tyvänä kommunikaationa, jonka tavoitteena on parempi ymmärrys maailmasta, itsestä ja
toisista. Hänen mukaansa dialogiin kuuluvat ja sitä määrittävät emotionaaliset elementit:
osallisuus, välittäminen, luottamus, kunnioitus, arvostus, ihmisystävällisyys ja toivo. Dia-
logi ei edellytä identiteettien samuutta tai samanlaista ajattelua (Burbules 1993: 25).

41. Linell jakaa dialogiin osallistumisen neljään rakenteeseen: symmetrinen ja yhteistyöhaluinen, symmetrinen
ja kilpaileva, asymmetrinen ja yhteistyöhaluinen, asymmetrinen ja kilpaileva.
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Buber (1993: 25) kiteyttää dialogin: ”Kun Sinä sanotaan, tulee sanotuksi myös sanapari
Minä-Sinä-Minä.”

Myös homiletiikan42 tutkijat pitävät saarnaa dialogisena, esimerkiksi saksalainen Gert
Otto (1979: 17) korostaa saarnaa dialogisena kuulijaan suuntautuvana tapahtumana (ein
dialogisches Geschehen). Hänen mielestään se jopa johdattaa kuulijan tulemaan tapahtu-
man puhujaksi. Myös useat suomalaiset homileetikot painottavat saarnan dialogista luon-
netta (ks. mm. Pihkala 1996; Sariola 2001).

Opetuksessa dialogimenetelmä on tunnettu jo antiikista lähtien. Sokraattista kyselyme-
netelmää käytetään edelleen yhtenä dialogiopetuksen muotona. Nykyinen oppimiskäsi-
tyksen valtasuuntaus konstruktivismi korostaa dialogisia opetusmenetelmiä. Käytännössä
dialogiopetus toteutuu eri oppimisteorioiden pohjalta erilaisina ratkaisuina. Dialogin
tavoitteena on ylittää yksilöllinen tietämys ja yhdistää ryhmän jäsenten erilaisia näkökul-
mia. (Sarja 2000: 7–8.) Dialogin katsotaan olevan mahdollista toteutua erilaisissa ryhmä-
oppimisen muodoissa. (Ks. esim. Korpela 1992; Laine 1995.) Burbules (1993: 112–124)
pitää opetusdialogissa olennaisena sitä, liitetäänkö siihen teleologinen vai ei-teleologinen
käsitys yksilön tietoisuuden kehityksestä eli pitääkö löytää lopullinen ratkaisu tai tietyt
johtopäätökset vai jääkö dialogin loppu avoimeksi. Dialogin toteutumisessa nousee esiin
vallan näkökulma. Bahtin pitää aidon dialogin edellytyksenä, omaäänisyytenä, ihmisen
vapautta ilmaista näkemyksensä (Bahtin 1991: 92–94 ). Puolimatkan (2002: 338) mukaan
opettaja ja oppilas ovat tasa-arvoisia, mutta heidän tietojensa taso on merkittävästi erilai-
nen. Opettajan tehtävä on organisoida moniäänisyys siten, että se edistää tiedollista kehi-
tystä.

Kertomus dialogisuuden rakentajana. Saarnaan ja opetuspuheeseen sisältyvät kerto-
mukset rakentavat näiden diskurssien intertekstuaalisuutta. Lehdet, kirjat, sähköinen
media ja arkipuhe tuovat ihmisen kokemuspiiriin erilaisia tarinoita, joita kerrotaan edel-
leen. Kertominen on sosiaalista toimintaa, usein yhdessä viihtymistä. Volosinov (1990:
146) käyttää termiä vieras puhe43 puheeseen tai lausumaan sisältyvästä toisen puheesta
tai lausumasta.

Kertomukset ovat olleet kauemmin tutkimuksen kohteena kuin kertominen (Hakuli-
nen 1990: 4). Kerronta (narration) on viestinnän näkökulmasta kommunikaatioprosessi,
koska se viittaa kielelliseen välineeseen (kertomiseen) ja sanoman lähettäjään eli kerto-
jaan ja vastaanottajaan eli kuulijaan tai lukijaan. Kertomus on tapahtumien jatkumo.
Kaikki kertovan sisällön yksityiskohdat suodatetaan jonkin perspektiivin (fokalisoijan)
läpi.44 (Rimmon-Kenan 1991: 8.) Nimitän saarnan ja opetuspuheen vierasta puhujaa
fokalisoijaksi.

42. Saarnaa tutkiva tieteenala on homiletiikka. Sana homilia (alkuperäinen merkitys tuttavallinen puhe) tarkoit-
taa kristillistä saarnaa. 

43. Vieraan puheen välittämisen muodoissa on ilmaistu yhden lausuman aktiivinen suhde toiseen lausumaan.
Suhde tapahtuu kielen omissa pysyvissä konstruktiivisissa muodoissa. Vaikka kyseessä on sanan reagointi
sanaan, se ei kuitenkaan ole sama kuin dialogi, jossa repliikit eivät liity yhtenäiseen kontekstiin. Vastaanotta-
minen (muodot, joilla vieras puhe välitetään) luo dialogin perustan. (Volosinov 1990: 140.) Välittäminen
kohdistuu kolmannelle, ts. sille, jolle sanat suunnataan.

44. Tekstin sisäiseen viestintään kuuluu kuvitteellinen kertoja, joka välittää viestin kuvitteelliselle yleisölle.
Tarina ja kerronta voidaan nähdä tekstin kahtena metonymiana: tarina herättää tekstin henkiin kertovalla
sisällöllään ja kerronta tuottamalla tekstin. (Rimmon-Kenan 1991: 9–10.)
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Fokalisointi on se prisma, jonka kautta tarina heijastetaan. Fokalisointi sisältää visuaa-
lisen, kognitiivisen, emotiivisen ja ideologisen näkökulman. (Rimmon-Kenan 1991: 92.)
Fokalisointi voi olla suhteessa tarinaan joko ulkoista (kertojafokalisoija) tai sisäistä (ker-
tomuksen sisältä). Myös fokalisoitu voidaan nähdä ulkoa tai sisältä. Ulkoinen fokalisoija
voi kuvata fokalisoidun ulkonaisilta piirteiltään tai henkilön sisältä tunteista ja ajatuksista
käsin. Kertojafokalisoija näkee kaiken ja tietää kaiken ajasta ja paikasta riippumatta.45

Sisäinen fokalisoija voi havaita henkilön sisältä käsin tai ulkoa. Sisäinen fokalisointi on
samanaikaista kuin fokalisoijan säätelemä informaatio. Aikamuoto on preesens. (Rim-
mon-Kenan 1991: 92–99.) Sisäisen fokalisoijan tieto on rajallista, koska itse on osa esitet-
tyä maailmaa. Ulkoisen ja sisäisen vastakohta saa emootioiden määrittelyssä vastineik-
seen objektiivisen (neutraalin, ulkopuolisen), toisaalta subjektiivisen (värittyneen, osallis-
tuvan) fokalisoinnin.

Kertominen46 on kertojan välittämä esitysmuoto, jossa hän ei ainoastaan aseta tapahtu-
mia ja keskusteluja näytteille vaan myös puhuu niistä (Rimmon-Kenan 1991: 136; Volosi-
nov 1990). Tekstin kieli on kertojan kieltä. Kertoja voi tuoda itsensä esiin eriasteisesti.
Ääripäät ovat diegeettinen yhteenveto (pelkkä raportti puheaktin tapahtumisesta) ja vapaa
suora esitys. Välimaastoon jäävät epäsuora sisällön parafraasi ja varsinainen epäsuora esi-
tys,47 suoran ja epäsuoran esityksen välimuoto eli vapaa epäsuora esitys ja suora esitys
(monologin tai dialogin sitaatti). Tapahtumien jäljittelyn illuusio luodaan maksimoimalla
informaatio ja minimoimalla informaation välittäjä. (Genette 1972: 187 Rimmon-Kena-
nin 1992: 138 mukaan.)

Volosinovin (1990: 142) mukaan vieraan puheen ja välittävän kontekstin välillä on
mutkikas, dynaaminen suhde. Tämä tekijän puheen ja vieraan puheen dynamiikka kehit-
tyy kahteen suuntaan: ensiksikin kieli pyrkii luomaan tarkat rajat eli vieras puhe vastaan-
otetaan jakamattomana puhujan merkityspositiona, persoonattomana suorana esityksenä.
Toisaalta tekijän puhe voi antaa vieraalle puheelle omat sävynsä, tai puheen dominantti
voi siirtyä toiseen puheeseen ja se otetaan vastaan subjektiivisena vieraana puheena, esi-
merkiksi kertojan puheena. Vastakohtana edelliselle on kommentoiva ja replikoiva tekijän
konteksti. Eniten vieraan puheen lausuman rajoja heikentävät sekamallit: kerrottu epä-
suora esitys ja erityisesti kerrottu suora esitys.

Faircloughin (1992: 102) mielestä intertekstuaalisuuden pitäisi olla diskurssianalyysin
keskiössä. Hän perustelee väitettään Kristevan (1986) sanoilla ”jokainen ilmaus on linkki
puhekommunikaation ketjuun” ja Bahtinilla (1986) ”puheemme on täynnä toisten
sanoja”. Intertekstualisuutta Fairclough luonnehtii horisontaaliksi (teksti ja sitä edeltävät
ja seuraavat tekstit) ja vertikaaliksi (historiallisesti linkittyneet aika-asteikot ja paramet-
rit). Fairclough kuvaa heterogeenisen tekstin olevan tekstuaalisesti tasaista tai kuop-
paista. Se voi olla merkitykseltään selkeä tai ambivalentti. Intertekstuaalisuus voi olla
tekstiä muokkaavaa eli teksti on muutettu niiden kielelle, joille se on tarkoitettu, esimer-
kiksi tieteellinen teksti kansanomaiseksi tyyliksi. Faircloughin (1992: 109) mukaan uutis-

45. Ulkoisessa fokalisoinnissa kertojalla on kaikki aikaulottuvuudet käytössään: menneisyys, nykyisyys, tulevai-
suus. Fokalisoijan havainnoinnissa voidaan erottaa psykologinen alue (mieli ja emootiot) sekä kognitiivinen
(tieto, oletus, uskomus, muisti) ja emotiivinen suhtautuminen fokalisoituun. (Rimmon-Kenen 1991: 99.)

46. Rimmon-Kenanin (1991: 113) mukaan kerrontatilanteessa on todellinen kirjailija, todellinen lukija, kertoja ja
yleisö. Yleisö on agentti, jota kertoja vähintäänkin implisiittisesti puhuttelee. 

47. Ei sisällä alkuperäisen lausuman tyyliä tai muotoa. Varsinainen epäsuora esitys on jossain määrin mimeetti-
nen esitys, koska jäljittelee osaa puhujan piirteistä. (Rimmon-Kenan 1991:137.)
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median suunnan muutos Britanniassa heijastaa vallan siirtymistä tuottajilta kuluttajille.
Vaikutusvaltaiset puhujat pannaan puhumaan mediassa kuten tavallinen ihminen. Kielelli-
nen muutos on osa yleisön ja sosiaalisten agenttien suhteen uudelleen artikulointia. Huo-
mattavaa on, että tietty genre liitetään tiettyyn intertekstualisuuden tapaan. Toisen tekstin
laajuus riippuu genrestä kuten myös ilmaisun muodot ja tavat, joilla toiset tekstit toimivat
tekstin sisällä. (Fairclough 1997: 128.)

2.3 Menetelmänvalintoja

Jumalanpalvelus ja oppitunti ovat sosiaalisia tilanteita, ihmisten ”kohtaamispaikkoja”,
jotka ovat saaneet muotonsa ja kielenkäyttötapansa vuosisatojen kuluessa. Saarna ja ope-
tuspuhe ovat osa institutionaalista diskurssia, jossa kielellä on tärkeä osa sosiaalisen toi-
minnan muotona. Pappi ja opettaja ovat valtion tai kunnan viranomaisia, joiden pätevyys
ja koulutus ovat yhteiskunnan päätöksentekijöiden määrittämiä.48 Kummankin toimintaa
säätelevät sekä yhteiskunnan että instituution normistot. Luterilaisen uskon mukaan
papinvirka on sanan ja sakramenttien palvelusvirka. Papille kirkko asettaa myös erityis-
vaatimuksen esikuvana olemisesta. (Opas kirkon virkaan opiskeleville 1997: 4, 6.) Opet-
tajalle ei vastaavaa vaatimusta ole nykyisin eksplisiittisesti lausuttu, mutta piilo-odotuk-
sissa se saattaa edelleen ilmetä. Ammatillisen opettajan pätevyysvaatimukset on määritel-
ty opetusalakohtaisesti.

Papin ja opettajan työn yhteiskunnallisen luonteen vuoksi minusta on ollut luonnollista
pyrkiä löytämään menetelmiä, joissa kieltä tarkastellaan ja selitetään yhdessä sosiaalisen
kontekstin kanssa. Lähtökohtanani on selvittää, millä kielellisillä valinnoilla interaktion
merkityksiä rakennetaan saarna- ja opetusdiskurssissa. Sosiaalinen konteksti tarkentuu
tutkimuksessani Meyn (1993: 42) tulkintaa soveltaen sosietaaliseksi ja sosiaaliseksi. Tut-
kimukseni suhteellisen laaja kirkko- ja kouluyhteisön konteksti (ks. luku 3) on sosietaali-
nen tausta, jota vasten pyrin tulkitsemaan ja selittämään lingvistisen analyysin tuloksia.
Analyysissa otan huomioon myös tilannekontekstin eli sosiaalisen kontekstin.

Diskurssianalyysin keskeisiä käsitteitä ovat diskurssi, funktio ja interpersoonaisuus.
Tässä tutkimuksessa tarkoitan diskurssilla ihmisten välistä kielellistä vuorovaikutusta
todellisissa tilanteissa. Diskurssille on ominaista myös dialektinen suhde sosiaaliseen
rakenteeseen: rakenteet muovaavat diskurssia ja diskurssit puolestaan ovat mukana tuotta-
massa ja muuttamassa rakenteita (Fairclough 1989; 19, Fairclough 1995a: 24, 73). Funk-
tio liittyy Hallidayllä (1994: 29) lingvistisen ilmaisun kieliopillisen ja vuorovaikutukselli-
sen merkityksen yhteistulkintaan. ”The functional description of the language involves
identifying on the one hand all the various functions that are incorporated into the gram-
mar, and on the other hand all different configurations by which these functions are

48. Suomen evankelisluterilainen kirkko uudisti pappis- ja lehtorinviran muodolliset pätevyysvaatimukset 1995.
Kirkkojärjestyksen 2. §:n mukaan papiksi vihittävän tulee olla 1. jumalaapelkäävä, 2. suorittanut yliopistossa
sellaisen teologisen tutkinnon, jonka piispainkokous on hyväksynyt pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi;
sekä 3. terveydeltään pappisvirkaan kykenevä (KJ 5: 2). Ammatillisen opettajan viralliset kelpoisuusehdot on
määritelty ammattikorkeakouluasetuksessa 256/1995 ja opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa
986/1998. (Kelpoisuusehdot 2002. URL-osoite: http://www.mol.fi/Tietoa/Ammatti/00/0/3/2/03257.html.
Luettu 10.1.2003)
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defined – that is, all the possible structures which serve to express some meaning in the
language.” (Halliday 1994: 29–30.) Interpersoonaisuus on kielen merkitystaso (meta-
funktio), jolla ilmaistaan puhujan ja kuulijan suhteen interaktionaalisia merkityksiä.

Kuten aiemmin korostin, näkökulmani saarna- ja opetusdiskurssiin on funktionaali-
nen, kielenkäytöstä lähtevä. Tarkasteluni kohteena ovat interpersoonaisten merkitysten
rakentuminen vuorovaikutustilanteessa ja niiden kielelliset realisoitumat. Saarna ja ope-
tuspuhe eivät ole irrallaan kirkon ja koululaitoksen institutionaalisesta kokonaisuudesta,
sillä esimerkiksi saarna-aiheita säätelevät jumalanpalveluskohtaiset Raamatun tekstit (tar-
kemmin luvussa 3.1).Vastaavasti oppilaitoksen opetussuunnitelma määrää opiskeltavat
oppiaineet, niiden laajuuden sekä löysästi tai tiukasti eri aineiden sisällöt. Saarnassa tai
opetuspuheessa ei myöskään sovi puhua miten tahansa: jokaisella instituutioilla on sekä
ääneen lausutut että hiljaiset diskurssinorminsa. Toisaalta yhteisöjen puhekäytäntöihin on
saattanut luonnollistua kielenkäyttöä, jonka merkitystä kielenkäyttäjät eivät tiedosta.
Näitä merkityksiä voidaan tehdä näkyväksi analyysin avulla. (Ks. luonnollistumisesta
luku 2.2.)

Diskurssianalyysin teoreettisen viitekehyksen valinta ei suoraan osoita käyttöön ana-
lyysimenetelmiä. Tiedeyhteisön ulkopuolelta tulevalle tutkijalle diskurssianalyysin teoria-
viidakko ja menetelmälliset ristiriidat ovat melkoinen haaste. Diskurssianalyysi ei –
nimestään huolimatta – ole yhtenäinen menetelmä, vaan yleisnimitys diskurssintutkimuk-
sen eri tavalla painottuneille suuntauksille (Luukka 2000: 134). Pälli (2003: 18, 27)
toteaa, ettei hyväksyttyä ja toimivaa menetelmää diskurssianalyysiin ole yrityksistä huoli-
matta löydetty. Myös oma kokemukseni on, että menetelmiä on koottava sen mukaan,
miten ne aineistoon ja tutkimuskysymyksiin vastaavat (ks. myös Pälli 2003: 27).

Menetelmällisesti analyysini ensimmäinen vaihe oli intuitiivinen empiirisen aineiston
”lähiluku”, jonka tarkoituksena oli havainnoida tekstistä puhujan ja kuulijan suhteiden
osoittimia. Esiin nousivat välittömästi puhetilanteen persoonat minä, sinä, me ja te sekä
puhujan kuulijalle kohdistamat kysymykset ja kehotukset. Seuraavaksi tutustuin niitä kos-
keviin funktionaalisiin tutkimuksiin (persoonista mm. Chafe 1982; Luukka 1992, 1944,
1995, kysymisestä ja käskemisestä mm. Halliday 1994, puheaktiteorioista Austin 1990 ja
Searle 1975 sekä semantiikasta Lyons 1977) saadakseni käsityksen menetelmällisistä
mahdollisuuksista.

Luukan (1995: 40) analyysimallia soveltaen jaoin puhujan ja kuulijan suhteiden osoit-
timet kolmeen ryhmään: 1) puhujan esiintuontiin, 2) vastaanottajan esiintuontiin ja 3)
yhteyden esiintuontiin. Henkilöviittausten näkökulmaa tarkastelin suorana (pronomini-,
nimi- tai ryhmäviittaus) tai epäsuorana (persoonan häivyttäminen passiivilla tai geneeri-
sellä 3. persoonalla). Analyysissa huomio oli siinä, mitä vuorovaikutuksellisia merkityk-
siä persoonaviittaukset rakentavat ja mitä identiteettejä syntyy. Otin tutkimukseeni
mukaan myös saarnojen vieraan puheen minä- ja sinä- sekä te-persoonat, koska ne näyttä-
vät rakentavan interaktion merkityksiä.49 Se, että käytän persoonapronomineja luvun
Identiteetistä toiseen -alalukujen otsikoissa, ei tarkoita, että lähtökohtanani olisi ollut kie-
len rakenne.

Persoonaviittaukset kuuluvat kielen interpersoonaiseen tasoon, asioiden kuvaaminen ja
nimeäminen ideationaaliseen tasoon (Halliday 1994: 179), mutta kielen metafunktiot kie-
toutuvat yhteen ja merkitykset syntyvät kokonaistulkinnasta. Interpersoonaisia merkityk-

49. Lisensiaatintyössäni (Leiber 2000) rajasin lainausten persoonat tutkimuksen ulkopuolelle. 
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siä saattaa syntyä myös siitä, mitä nimityksiä puhuja asioista ja henkilöistä valitsee käyt-
töön. Viittaukset kolmiyhteiseen Jumalaan ovat keskeinen asia sananjulistajan ja sanan-
kuulijan vuorovaikutussuhteessa. Saarnadiskurssissa nimeän jumalalliseksi 3. persoonaksi
luokan, jolla tarkoitan kolmiyhteiseen Jumalaan viittaavia pronomineja ja nimiä. Lisäksi
tarkastelen interpersoonaisesta näkökulmasta muun muassa kuulijan nimityksiä sekä
saarna- että opetusdiskurssissa.

Käyttämäni diskurssintutkimuksen alalaji on osittain konstruktionistinen, osittain inte-
raktionaalinen. Konstruktionismissa diskurssilla on yhteisöllinen näkökulma. (Ks.
Luukka 2000: 148–153.) Jumalanpalveluksen saarna on keskeinen kirkon perustehtävän,
sananjulistuksen hoitamisessa. Opettajan puhe on yhä edelleen, opetusteknologian mah-
dollistamista uusista itsenäisistä oppimiskeinoista huolimatta, suosittu opetusmenetelmä
ammatillisessa opetuksessa.

Interaktionaalinen diskurssintutkimus näkee kielenkäytön yksilöiden suunnasta. Tutki-
muksen (esim. keskustelunanalyysin) tarkoituksena on kuvata kielen avulla tapahtuvia
merkitysneuvotteluita vuorovaikutustilanteissa osallistujien ehdoilla ilman kielen ulkoi-
sia selityksiä. (Luukka 2000: 148; Fairclough 1992: 16–20.) Keskustelunanalyysista
sovellan joitakin täydentäviä työvälineitä aineistoni erittelyyn. Saarnat ja opetuspuheet
ovat pääosin yhden ihmisen puhetta, mutta ne sisältävät mm. kuulijalle osoitettuja kysy-
myksiä. Saarnasta sekvenssin jälkijäsen, vastaus puuttuu aina ja aineistoni opetuspuheesta
useimmiten. Kysymykset eivät kuitenkaan ilmaannu tyhjästä, vaan niitä edeltävät ja seu-
raavat lausumat saattavat antaa lisämerkityksiä kysymyksen tulkintaan. Nonverbaaleista
ilmaisuista olen tehnyt havaintoja ja käytän niitä hyväkseni selityksissä, mikäli ne anta-
vat lisämerkityksiä puhujan ja kuulijan vuorovaikutukseen. Interaktionaalisen lähestymis-
tavan mukainen käsitys kirjoitetusta tekstistä dialogina sopii myös puhuttuun saarnaan.
Saarnaaja valmistelee tekstinsä oletetulle kuulijalle, jolle kertoo tutuista arkiasioita yhtei-
sen kokemuksen aikaansaamiseksi.

Tutkimukseni lähestymistapa poikkeaa keskustelunanalyyttisesta näkemyksestä siinä,
että saarnan ja opetuspuheen tulkinnan kehyksen muodostaa laaja (sosietaalinen) kon-
teksti, ei pelkkä tilanne tai yksilö kuten keskustelunanalyysissa. Interaktionaalisen ja
konstruktionistisen suunnan erilaisista taustasitoumuksista huolimatta pidän keskuste-
lunanalyyttista näkökulmaa tutkimukselleni hyödyllisenä: se täydentää yhteisöllistä tar-
kastelua. Myös välittömässä kontekstissa luodaan puhujan ja kuulijan vuorovaikutussuh-
detta, esimerkiksi institutionaalisen identiteetin rakentaminen voidaan selittää myös tilan-
nekontekstista käsin, mikä ei nähdäkseni ole ristiriidassa laajan kontekstin kanssa. Mie-
lestäni institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimiseen tarvitaan innovaatiota yhdistää
erilaisia menetelmiä. Pelkästään yksilöön ja tilanteeseen tai vain yhteisöön perustuvat tul-
kinnat ja selitykset saattavat jäädä yksipuolisiksi.

Retoriikan menetelmät ja dialogiset tarkastelutavat soveltuvat hyvin tutkimukseni
“työkalupakkiin”, sillä niillä on yhteinen taustanäkemys diskurssianalyyttisten suuntauk-
sien kanssa kielen sosiaalisesta luonteesta. Retoriikan välineillä tarkastelen muun muassa
argumentointia, suostuttelustrategioita sekä kuulijan ja puhujan suhdetta. Dialogisista työ-
kaluista on hyötyä muun muassa monologin ja dialogin tulkinnassa sekä puhujan ja kuuli-
jan valtasuhteen tarkastelussa (puheen määrä, aloitteet, asymmetrisyys sekä opetustilan-
teen dialogisuus).

Saarna ja opetuspuhe ovat tekstejä teksteistä, joten niitä on syytä tarkastella myös
intertekstuaalisesta näkökulmasta. Diskurssiin sisältyvien äänien erittelyyn hyödynsin
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muun muassa Faircloughin tapaa eritellä intertekstuaalisuuden lajeja genrestä käsin. Saar-
nadiskurssi on eksplisiittisesti moniäänistä: saarnaaja lainaa eri henkilöiden ääniä. Toisen
puhujan käyttö näyttää saarnan dialogin rakentamisen kannalta erityisen merkittävältä.
Intertekstuaalisuus on myös opetuspuheen ominaisuus, mutta eri tavoin kuin saarnassa:
opetuspuheesta ei useinkaan tiedä, ”kenen äänellä opettaja puhuu”. (Intertekstuaalisuu-
desta ks. esim. Fairclough 2000: 104–136.) Kerronnan analyysin välineillä tarkastelen
vierasta puhujaa eli fokalisoijaa. Kerronnan muodon erittelyssä turvaudun perinteiseen
kielioppiin ja käytän sen käsitteitä.

Modaalisuus yhdistetään puhujan ja kuulijan suhteeseen niin perinteisessä kuin funk-
tionaalisessa kieliopissa. Se on siis osa interpersoonaista merkitystä. (Ks. mm. Halliday
1994: 88–92; Fairclough 1994: 124–129, 146–155, 2000: 158–162, 236.) Halliday lukee
modaalisuuden interpersoonaiseksi metaforaksi. Erittelen modaalisuutta myös perintei-
sen kieliopin ja modaalilogiikan näkökulmasta.50 Myös kielto on modaalinen ilmiö, jolla
rakennetaan interpersoonaista merkitystä (ks. mm. Halliday 1994; Fairclough 1992;
Hodge–Kress 1979).

Puheen perusfunktioista (Halliday 1994: 69–71) tarkasteluni kohteina ovat käsky ja
kysymys (ks. luku 2.1). Niiden analyysin peruslähtökohtana pidän Hallidayn tulkintaa
lausumasta vaihtona eli kun puhuja kysyy tai käskee, hän samalla vaatii kuulijalta vasta-
usta tai toimintaa. Puheroolien (speech role) avulla puhuja kysyessään ottaa tiedon etsi-
jän roolin (the role of seeker of information) ja vaatii kuulijalta vaaditun tiedon toimitta-
jan roolia (the role of supplier of the information demanded). Hallidaylle kongruentti
kysymisen realisoituma kielessä on interrogatiivi ja käskemisessä imperatiivi. Muita
kysyviä ja käskeviä ilmaisuja hän kutsuu metaforisiksi. Tarkennan kysymisen ja käskemi-
sen analyysia puheaktiteorian näkökulmilla illokutiivisista sävyistä. Puheaktiteoria tarkas-
telee puhumista akteina: puhe on tekoja eli toimintaa. Myös Hallidayn teoria puheroolien
perustyypeistä, antamisesta ja vaatimisesta, liittyy kielellä toimimiseen. Kysymysten ja
kehotusten realisoitumia tarkastelen myös perinteisen kieliopin näkökulmasta.

Fairclough (1999: 187–191, 2000: 231) ja Halliday (1994: xvi) painottavat lingvisti-
sen kuvauksen merkitystä diskurssianalyysin osana. Oman tutkimukseni lähtökohta ja
ongelmanasettelu ovat lingvistisesti painottuneet, joten kielen rakenteen kuvauksessa käy-
tän fennistiikan tutkimustuloksia hyväkseni. Halliday painottaa, että kielioppi tekee kielen
kuvauksesta konkreettista. Kuitenkin, koska ajattelen tutkimukseni kiinnostavan muita-
kin kuin lingvistejä, pyrin välttämään varsinkin koosteissa tarpeetonta kielioppikäsitteis-
töä. Edellä mainittujen menetelmien lisäksi kielen tutkijalle ei pitäisi olla haitaksi käyttää
tarpeellisiksi katsomiaan tutkijan työkalupakin perusvälineitä, kuten semantiikan ja prag-
matiikan instrumentteja, joita olen ottanut avuksi niiltä osin kuin niiden taustaoletukset
eivät ole keskenään ristiriitaisia.

Kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa tutkitusta aiheesta (Alasuutari
1993). Käytän kvantitatiivista analyysia kvalitatiivisen tukena. Widdowsonin (2000)
mukaan kvantitatiivinen analyysi voi heijastaa tarkkailijan perspektiiviä ja jättää huo-

50. Luukka (1995: 34) kritisoi suomalaisia semanttisia ja modaalilogiikkaan perustuvia tutkimuksia siitä, että
niissä kielellisiä ilmauksia tarkastellaan suhteessa propositioihin ja maailmaan, ei vuorovaikutukseen. Luu-
kan mukaan episteemisen asenteen ilmaiseminen ei näytä olevan kielenkäytön funktio, koska sillä ei ole
yhtenäistä tehtävää vuorovaikutustilanteessa. Hänen mukaansa pitäisi puhua vain eriasteisen varmuuden
ilmaisemisen keinoista ja tavoista. 
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miotta kontekstuaaliset seikat. Tässä tutkimuksessa olen kuitenkin ottanut kontekstin laa-
jasti huomioon. Saarnaaja- ja opettajakohtaiset interpersoonaisten piirteiden frekvenssit
antavat käsityksen ilmiön yleisyydestä tässä aineistossa. Ne auttoivat – kvalitatiivisten
piirteiden tukena – luokittelemaan erilaisia toimintatyyppejä saarna- ja opetusdiskurssista.
Päähavaintoja kvantitatiivisista tuloksista esitän tekstissä tai alaviitteenä, pääosan liitetau-
lukkoina. Kvantitatiivisen tarkastelun hyötynä pidän sitä, että olen voinut verrata tutki-
mustuloksiani joihinkin aiempiin tutkimuksiin. Määrätarkastelu auttaa myös joidenkin
saarna- ja opetusdiskurssin yhtäläisyyksien ja erojen hahmottamista. Tuloksiani ei luon-
nollisesti voi yleistää kaikkia saarnoja ja opetuspuheita koskeviksi.

Tutkimustehtäväni mukaan analysoin ja kuvaan laadullisesti kymmenen saarnan ja
kymmenen opetustapahtuman vuorovaikutteisia piirteitä. Pyrin myös kriittiseen tutkimus-
otteeseen, toisin sanoen yritän selittää saarna- ja opetusdiskurssin suhdetta sosiaaliseen ja
institutionaaliseen käytäntöön tukena saarna- ja opetusdiskurssin laaja konteksti. Tarkoi-
tukseni on tuoda esiin saarna- ja opetusdiskurssiin mahdollisesti luonnollistuneita kielen-
käyttötapoja ja pohtia niiden merkitystä vuorovaikutuksen kannalta.

2.4 Saarnadiskurssin tutkimus

Saarnatutkimuksen, homiletiikan juuret ulottuvat kauas historiaan. Sillä on ollut ja on
edelleen suhde retoriikkaan, jonka menetelmin saarnaa on eri aikakausina tutkittu. Suo-
messa saarnan tutkimustraditio on useamman sadan vuoden mittainen. Jo Henrik Gabriel
Porthan käsitteli teoksissaan De officio oratoris sacri (1778) ja De elocutione oratoris
(1784) saarnan retoriikkaa.

 Vaikka saarna määritellään jo Raamatussa funktionaalisesta näkökulmasta ”Sana tuli
lihaksi ja asui meidän keskellämme” (Joh. 1: 14), homileettinen tutkimus on kohdistanut
kiinnostuksensa pääasiassa julistettavaan sanaan ja sen muotoon, ei sen välittämiseen,
”asumiseen keskellämme”, saarnaajan ja sanankuulijan suhteeseen ja sen tutkimiseen.
Kuulijan huomioon ottamisesta saarnassa on kuitenkin keskusteltu kirkon piirissä ja mm.
1920- ja 30-luvuilla kuulijan väitettiin saaneen liikaa huomiota ja vaadittiin keskittymään
”kuulijan psykologian” sijasta ”Jumalan sanan julistamiseen” (Sariola 2001: 61).

Institutionaalinen vuorovaikutus nousi sekä yhteiskuntatieteiden että kielitieteen tutki-
joiden kohteeksi monissa maissa 1990-luvulla. Diskurssin tutkimuksia on ilmestynyt lää-
kärin ja potilaan suhteesta, terapeuttisista keskusteluista ja TV-diskursseista sekä toimitta-
jan että yleisön näkökulmasta. Vaikka kirkkoa voi pitää merkittävänä vaikuttajana suoma-
laisessa yhteiskunnassa, sen diskurssin tutkimusta ei lingvistiseen institutionaalisuuden
tutkimisen ”buumiin” sisälly. Tarkastelen seuraavaksi muutamia parin viime vuosikym-
menen aikana ilmestyneitä tutkimuksia, jotka koskevat saarnaa tai sen kontekstia sekä
saarnaajaa ja kuulijaa.

Jumalanpalveluksen uudistamistyön51 yhteydessä tutkittiin paitsi jumalanpalvelusta
kokonaisuutena, myös saarnan kuulijoiden odotuksia ja heidän käsityksiään saarnasta ja
papista. Saarnatutkimukselleni on ollut suurta hyötyä näistä 1990-luvun lopulla julkais-
tuista tutkimuksista. Teos Mikä messu! Näkökulmia uudistuvaan jumalanpalvelukseen
(1996) tarjosi useiden saarnan kehittämisestä kiinnostuneiden teoreetikkojen ja käytännön
toteuttajien näkökulmia, joihin olen tutkimuksessani usein viitannut. Piispa Sariolan Joh-
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datus homiletiikkaan (1975) oli ensimmäinen teos, josta tutustumiseni saarnan teoreetti-
seen tarkasteluun alkoi. Myös lukuisat hänen myöhemmät artikkelinsa ovat syventäneet
näkökulmaani saarnan sisällöstä ja merkityksestä kirkon diskurssijärjestyksessä. Saarnan
käsikirjasta (2001) olen pystynyt tarkistamaan monia oletuksiani. Saarnan historian ja
saarnaajalle annettujen ohjeiden lähteenä olen käyttänyt kokoomateosta Saarnaa sanaa
(1985), jonka asiantuntijakirjoitusten pohjalta tutustuin saarnaan ja sen kontekstiin. Tuo-
reen ja näkökulman saarnaajan ominaisuuksiin ja tehtäviin tarjosi Helsingin piispa Eero
Huovisen kirja Pappi? (2001). Vaikka se ei olekaan tieteellinen tutkimus, olen lainannut
kirjoittajan näkemyksiä etenkin saarnaajien esiintymistaidon arvioinnissa.

Saarnan harvoja lingvistisiä tutkimuksia on Lassi Kujanpään väitöskirja Kristillinen
saarna: Lars Leevi Laestadiuksen saarnojen funktionaalis-historiallinen analyysi (1997).
Se kohdistuu Laestadiuksen (1800–1861) adventtisaarnoihin funktionaalisena kokonai-
suutena, rakenteeseen, kuulijoihin vaikuttamiseen sekä retoristen ja homileettisten peri-
aatteiden historiallisuuteen. Tutkija vertaa Laestadiuksen adventtisaarnoja Laestadiuksen
opettajan Samuel Ödmanin (1750–1829) saarnaperiaatteisiin. Kujanpään pyrkimys on sel-
vittää, mistä Laestadius on saanut vaikutteita saarnansa retoriikkaan.

Laestadiuksen saarnojen funktionaalinen analyysi erittelee saarnojen kohdistamisen
erilaisille kuulijoille, saarnan puhelajin eli genuksen, rakenteelliset tekstijaksot, saarnan
työstämiseen kuuluvat ainekset ja tehokeinot. Mielenkiintoista oman tutkimukseni näkö-
kulmasta on muun muassa huomio, että Laestadius saarnaa eri tavalla eri kohderyhmälle.
Saarna on Laestadiukselle funktionaalinen kokonaisuus. Hänen tarkoituksenaan on vai-
kuttaa kuulijoihin, jotta he katuisivat syntejään ja kääntyisivät. Siksi kääntymättömille
kohdistetaan syyttäviä ja nuhtelevia saarnoja, uskoville rohkaisevia ja neuvovia. Saarnan
rakenne palvelee sen päämäärää, samoin saarnojen työstäminen ja retoriikka. Eri kohde-
ryhmälle on eri tekstivalinnat ja retorisilla tehokeinoilla eri merkitys. Kujanpää luonneh-
tii Laestadiuksen saarnoja kristillisiksi, perinteisen ryhmittelyn mukaan osin temaattisiksi
ja osin tekstuaalisiksi. Nykytutkimuksen termein ne ovat dialogisia ja viestiviä puheta-
pahtumia. Kujanpään tutkimuksesta olen saanut lisäymmärrystä oman tutkimukseni
nykysaarna-aineiston kielikuvien ja retoristen keinojen, kysymysten ja puhuttelujen tul-
kintaan.

Heikki-Tapio Niemisen väitöskirja (1999) Suomalainen radiohartaus selvittää Yleisra-
diossa vuosina 1932–1997 lähetettyjen suomenkielisten luterilaisten aamuhartauksien
rakennetta ja sisältöä. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen ja määrällinen sisällön erit-
tely. Tutkija sanoo nojaavansa kvantitatiivisiin yleisen kommunikaatiotutkimuksen mene-
telmiin sekä pyrkivänsä ottamaan huomioon myös teologisen näkökulman. Vaikka Niemi-
sen tutkimus kohdistuu sisällön erittelyyn kuten Kujanpäänkin, näkökulman ja menetel-
män erilaisuudesta johtuu tulosten erilaisuus. Yhdistävänä tekijänä oman tutkimukseni
kannalta ovat kuulijoihin vaikuttamisen keinot. Niemisen tutkimus osoittaa, että kuulijan
merkitys lisääntyy tutkitun jakson (1932–1997) lopussa. 1990-luvulla joka seitsemäs
radiosaarnaaja painottaa kuulijan tavoittamista, kun 30-luvulla vain joka kolmas. Laesta-

51. Kirkolliskokous perusti jumalanpalveluksen käsikirjauudistuksen käsikirjakomitean 1988. Uuden jumalan-
palvelusjärjestyksen kokeilu aloitettiin 52 Suomen evankelisluterilaisessa seurakunnassa ensimmäisestä
adventista 1993. Tutkimuksilla haluttiin selvittää, kuinka seurakuntalaiset kokivat uusimuotoisen sunnuntain
pääjumalanpalveluksen, vastasiko se heidän toiveisiinsa ja odotuksiinsa, kuinka sitä voitaisiin vielä kehittää
ja mihin suuntaan. (Räsänen 1995, 1996a.)
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diukselle (1850- ja 60-luvuilla) kuulijaryhmä oli lähtökohta. Niemisen tutkimustulok-
sissa on kiintoisaa vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta myös radiohartauksien tavoittei-
den muuttuminen opettavista (kategeettisista) sielunhoidollisiin (pastoraalisiin) ja yhteis-
kunnallisiin (poliittisiin).

Kirkon tutkimuskeskus52 on julkaissut useita kirkkoon ja sen palvelutoimintaan, mm.
jumalanpalvelukseen, sen sisältöön, muotoon ja osallistujiin kohdistuvia tutkimuksia
(mm. Salonen 1992, 1996; Räsänen 1995, 1996ab; Vuokko 1996; Ahonen 1996; Juntunen
1996). Vaikka seuraavaksi esiteltävät tutkimukset eivät ole diskurssin tutkimuksia, ne liit-
tyvät kirkon diskurssijärjestykseen tuomalla esiin vuorovaikutustilanteen eli saarnan
yhteiskunnallisen perspektiivin. Tämän tutkimuksen kannalta kiintoisimmat ovat ne tutki-
mukset, joissa tarkastelun keskiössä ovat jumalanpalveluksen osallistujien, erilaisten kuu-
lijoiden, saarnaan ja pappiin kohdistuvat odotukset ja näkemykset.

 Johanna Räsäsen väitöskirja (1995) Seurakuntalaisten jumalanpalveluskokemukset ja
uudistusodotukset vuonna 1992 ja hänen toinen tutkimuksensa Jumalanpalvelus minun
makuuni: kirkossa harvoin käyvien mielipiteitä (1996a) antoivat kiintoisaa taustatietoa
tämän tutkimuksen kontekstiin. Räsäsen menetelmänä on kirjallinen kysely jumalanpal-
velukseen osallistuville. Tarkoituksena oli selvittää kirkossa kävijöiden mielipiteitä muun
muassa jumalanpalvelusuudistuksen tarpeellisuudesta ja uudistustoiveista, esimerkiksi
saarnan uudistamisen tarpeesta. Tutkimusten tuloksista sain lisätietoa kirkon sosiaalisen
roolin tarkasteluun sekä tukiaineksia saarnan vuorovaikutuksen pohdintaan kirkossa hil-
jaa istuvan kuulijan roolista käsin. Vuorovaikutuksen tutkimuksen näkökulmasta on hyö-
dyllistä tietää, millaisia odotuksia kuulijoilla yleensä on. Tietystikään ei ole varmaa, että
samat odotukset ja käsitykset olisivat oman saarna-aineistoni kuulijoilla.

Modernissa markkinatalousyhteiskunnassa kirkon rooli on muuttunut. Myös kirkkoa
tarkastellaan palveluita tuottavana yrityksenä ja seurakuntalaista sen asiakkaana. Tämä
näkökulma tuo yhdeksi tarkastelun kohteeksi viestinnän, joka sisältyy asiakaslähtöiseen
ajatteluun ja laatuun. Pirjo Vuokon tutkimus Asiakaslähtöisyys kirkossa: Mitä se on ja
onko sitä? (1996) selvittää asiakaslähtöisyyttä ”toimintaa harjoittavasta organisaatiosta”
käsin.53 Jussi P. Mäkelä (Jumalanpalveluksen laatu: seurakuntalaisten odotusten ja koke-
musten vastaavuus 2001) on tutkinut jumalanpalvelukseen osallistuvien tyytyväisyyttä
laatutekijänä. Kirkon ydintuotteena pidetään ihmisten välistä suhdetta, joka konkretisoi-
tuu erilaisissa yhteisissä tapaamisissa, esim. jumalanpalveluksessa (Vuokko 1996: 154).
Asiakaslähtöisyyteen sisällytetään mm. asiakkaan tarpeiden huomioon ottaminen. Seura-
kuntalaisella on odotuksensa, millainen on laadukas saarna. Sen osatekijöinä ovat muun
muassa papin puheen kuuluvuus, kiireettömyys ja armollinen tunnelma (Mäkelä 2001:
115). Pappi puolestaan suunnittelee, miten valmistella ja esittää saarnansa niin, että se
”kolahtaa” kuulijoihin eikä loukkaa ketään, mutta antaa kuulijalle hänen odottamaansa
turvallisuuden tunnetta, lohdutusta, pelon hellittämistä jne. (Vuokko 1996: 182–183.)

Vuokon ja Mäkelän tutkimusasetelmissa vuorovaikutusta pidetään sosiaalisena toimin-
tana kuten tässäkin tutkimuksessa. Saarna on palvelua, jossa tuottaminen (puhuminen) ja

52. Kirkon tutkimuskeskus on evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallituksen erillisyksikkö, joka tutkii kirkkoa
sekä arvoja ja uskonnollisuutta. Se pyrkii palvelemaan kirkon omien tarpeiden ohella erityisesti tutkijoita ja
tiedotusvälineitä. (Kirkon tutkimuskeskus 2002. www-osoite: http://www.evl.fi luettu 2.10.2002.)

53. Neljän maalais- tai kaupunkiseurakunnan työntekijöistä haastateltiin teologeja, talouspäällikköä, mahdollista
tiedottajaa, talousjohtajaa sekä näiden seurakuntien ulkopuolelta arkkipiispa John Vikströmiä (Vuokko 1996:
75).
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kuluttaminen (kuunteleminen) ovat samanaikaisia. Tämä asettaa sekä tilanteen osallistujat
että sen tutkijat vaativan haasteen eteen. Edellä mainituissa tutkimuksissa itse palveluti-
lanteesta puhutaan joko jälkeenpäin muisteltuna (Mäkelä 2001) tai kuviteltuna tilanteena
(Vuokko 1996). Kielen sijasta nonverbaali kieli on tarkastelun keskiössä. Tulokset ovat
kirkon diskurssiyhteisön kannalta tärkeitä: tiedetään, miten asiakaslähtöisyys ja laatu eri
näkökulmista määritellään, mitä siihen sisällytetään ja miten sitä halutaan kehittää. Kielen
tutkijan näkökulmasta annetut palveluviestinnän kehittämisohjeet54 jäävät kuitenkin abst-
raktioiksi, ellei diskurssin kielellisestä prosessista ole konkreettista tutkimustietoa. Puhu-
jan intentiot toteutuvat kielessä. Puhujan käyttämään kieleen sisältyvät ne merkitykset,
joita välitetään kuulijalle. Kieltä tutkimalla selvitetään, millainen instituution diskurssi-
käytäntö on, millaista valtaa kieleen sisältyy. Suurin osa ideologisista luonnollistumista
on tiedostamattomia sekä puhujalle että kuulijalle. (Fairclough 1995a.)

 Puron Retoriikasta saarnaan (1998) on papeille suunnattu tutkimus, jonka tavoitteena
on ”kertoa siitä, millaisia saarnat ovat retorisessa mielessä”. Retoriikka määritellään aris-
totelisesta näkökulmasta vaikuttavaksi puhumiseksi. Perusoletuksena on saarnan elämyk-
sellisyys, jota tutkija lähestyy kuulijan näkökulmasta. Lähestymistapaa hän kutsuu klassi-
sen puhetaidon ja uuden ajan elämyksellisyyttä painottavan retoriikan ”ristivalotukseksi”
(Puro 1998: 4–5.) Puron tutkimusaineistona on 25 saarnaa, joita tutkija osallistuvana
havainnoijana seurasi 17 etelä- ja keskisuomalaisella paikkakunnalla.

Retoriikasta saarnaan -tutkimuksen ongelmana on teoreettinen ja metodinen epävar-
muus siitä, miten saarnan ja kuulijan vuorovaikutusta voi lähestyä. Tutkija toteaa työnsä
johdannossa saarnojen olevan ”viestinnän tutkijalle hankalasti lähestyttäviä kohteita,
joille on vaikea löytää teoriaa, joka valaisi saarnojen viestinnällisiä ulottuvuuksia”. Hän
päätyy tulokseen: ”ettei teoriaa mitä ilmeisimmin olekaan” (Puro 1998: 5). Metodisesti
tutkija aikoo lähteä ”tyhjältä pöydältä”, mutta kuitenkin laatii koekuuntelun pohjalta vii-
sikohtaisen luettelon, mitä aikoo kuuntelutilanteessa havainnoida (1. saarnan teema ja
aloituspuheenvuoro, 2. saarnaajan käyttämä kielen rekisteri ja muut kielelliset ratkaisut,
kuten lauserakenteet ja saarnassa käytetyt kielikuvat, 3. saarnaajan nonverbaali viestintä,
4. saarnan lopetus, 5. saarnan rakenne).

Dokumentointina on saarnojen herättämien kokemusten välitön muistiinkirjaaminen.
Tutkimuksessa ei käytetä videointia tai nauhoitusta, mitä tutkija perustelee ”aidon koke-
muksen tavoittamisella” eli ”on keskityttävä kuulemaan saarnaa siinä tilanteessa ja siinä
hetkessä, missä se esitetään” (Puro 1998: 19, 59). Lingvistisistä tutkimusmetodeista käsin
näyttää mahdottomalta, että pelkästään osallistuvan havainnoinnin muistiinpanojen
varassa pystyisi tekemään luotettavaa tieteellistä analyysia 25 saarnan ”kielellisistä ratkai-
suista” ja kieleen liittyvästä nonverbaalista viestinnästä. Tutkija sanoo itsekin dokumen-
tointinsa muistuttavan enemmän tutkimuspäiväkirjaa kuin järjestelmällistä havainnointi-
lomaketta (Puro 1998: 19). Tällainen menetelmä palvelee varmasti hyvin tutkimuksen
tavoitetta eli yhden kuulijan elämyksellisistä kokemuksista, mutta saarnaajan käyttämien
kielellisten keinojen ja rakenteen analyysiin se ei mielestäni riitä, minkä paljastavat myös
tutkimuksen vaatimattomat tulokset tällä alueella. Arkikeskustelujen ja institutionaalisten
keskustelujen tutkiminen keskustelun- ja diskurssianalyysimenetelmin on kehittynyt

54. Esimerkiksi ohje ”--viestin lähettäjän tulee kokea eettinen vastuunsa siitä, mitä sanoo ja miten” (Vuokko
1996: 174, 182– 83).
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nopeasti teknisten välineiden kehittymisen myötä (Drew – Heritage 1997; Fairclough
1992).

Luotettavimmat tulokset Puron tutkimuksessa ovat siis yhden kuulijan elämysten tai
niiden puuttumisen kuvaamisessa sekä puheviestinnän asiantuntijan analyysi saarnaajien
äänenkäytöstä. Tulosten yhteydessä tutkija esittää kritiikkiä saarnaajien eleettömyydestä
ja ilmeettömyydestä: ”Oli tavallista, ettei saarnan aikana ollut havaittavissa käytännössä
yhtään merkittävää saarnaan liittyvää elettä tai ilmettä. - - eleiden ja ilmeiden niukkuus loi
- - vaikutelman, että puhuja oli jostain syystä välinpitämätön tai väsynyt.” (Puro 1998:
31.) Tulosten tulkinnassa tutkijan suhtautuminen muuttuu ja hän väittää ”retoristen keino-
jen puuttuminen (painotukset, intonaatio, eleet, ilmeet, kielen rikkaus) johtuu siitä, että
saarnaaja ei ole esiintyjä, koska saarna ei ole yleisöviestinnällinen tapahtuma, vaan kes-
kustelua” (Puro 1998: 53). Kirkon piirissä saarnaajan puutteellista esiintymistaitoa ei seli-
tellä, vaan saarnaajalle vaaditaan esiintyjän koulutusta (mm. Perkiö 1996: 149; Aaltonen
1996: 113). Puron (1998: 53) mielestä ”saarnat eivät ole retoriikan työkaluin tarkastelta-
via”, mutta piispa Huovisen (2001: 146–147) mukaan ”teologia ja puhetaito kulkevat käsi
kädessä”. Hän ei pidä puhetaitoa vain luonnonlahjana, vaan lisäksi se vaatii sitkeää oppi-
mista ja harjoittelua. Huovinen varoittaa kuitenkin, ettei liiallisuuksiin pidä silti mennä
”kättentaputusten orja pyrkii enemmän puhumaan kuulijoidensa mieliksi kuin heidän
hyödykseen”.

 Kirkon institutionaaliset diskurssit ovat siis lähes tutkimatta. Lisensiaatintyöni Ex cat-
hedra – saarnastuoli ja katederi: papin ja opettajan puheen interpesoonaisia piirteitä (Lei-
ber 2000) oli tiettävästi lingvistinen avaus saarnadiskurssin tutkimukseen. Tällä väitöskir-
jalla pyrin laajentamaan ja syventämään edellä mainittua.

2.5 Opetusdiskurssin tutkimus

Opetusta on perinteisesti tutkittu ja tutkitaan edelleen käyttäytymistieteissä. Lingvistiikas-
sa opetusdiskurssin tutkiminen lisääntyi suhteellisen myöhään eli vasta 1970-luvulla dis-
kursiivisten menetelmien kehittymisen myötä. Merkittäviä alan uranuurtajia ovat britit
Sinclair ja Coulthard (1975) kouludiskurssin tutkimuksellaan, joka on ollut mallina usei-
den eri maiden tutkijoille. Heidän metodinsa painottui formaalisiin aktiluokituksiin. Myö-
hemmin etnometodologisten tutkimusmenetelmien kehittyessä näkökulma keskittyi
enemmän sosiolingvistiseen ja diskurssianalyyttiseen suuntaan. Suomalaiset diskurssin
tutkimukset pohjautuvat näihin näkökulmiin.

Suomalaisen opetusdiskurssin tutkimuksen menetelmiä kehitti 1980-luvulla Jyväsky-
län yliopiston tutkijaryhmä (Leiwo, Kuusinen, Nykänen ja Pöyhönen 1987), joka laati ja
sovelsi käytäntöön luokkakeskustelun sisällöllisen, diskursiivisen ja kognitiivisen kuvaus-
järjestelmän. Se perustuu keskustelun diskursiivisiin ja etnometodologisiin sekä opetusta-
pahtuman kognitiivisiin kuvauksiin. Kuvausjärjestelmän analyysissa on tarkka luokitus,
jonka yksiköt ovat ilmaus, siirto, sykli, episodi ja jakso. Ilmaukset luokitellaan ensisijai-
sesti niiden propositionaalisen ja kognitiivisen sisällön perusteella. Kielellinen luokitus
tehtiin empiirisen aineiston perusteella. Kuvausjärjestelmää sovellettiin peruskoulun 24
oppitunnin ja 10 ryhmäkeskustelun nauhoitettuun aineistoon. Tutkijoiden ensisijainen
tavoite oli metodinen: kehitellä pätevä kuvausjärjestelmä luokkadiskurssin kuvaamiseen.
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Tuloksista saadaan tietoa suomalaisen peruskoulun tyypillisistä vuorovaikutuskäytän-
teistä. Oma tutkimukseni poikkeaa huomattavasti edellä kuvatun tutkimuksen menetel-
mästä. Funktionaalisen analyysini lähtökohta on teksti, ei ennakkoon tehdyt tarkat luoki-
tukset. Menetelmäerosta huolimatta saan Leiwon ryhmän tuloksista vertailuaineistoa ope-
tuspuheen määrällisiin tuloksiin. Niistä tarkemmin luvuissa 6 ja 7.

Sinclairin ja Coulthardin analyysimalliin perustuu myös toinen suomalaisen opetusdis-
kurssin perustutkimus, Keravuoren väitöskirja Ymmärränkö tarkoitukses (1988), joka on
funktionaalinen tutkimus opettajajohtoisesta tuntidiskurssista. Aineistossa on mukana
myös oppilaiden ryhmäkeskusteluja. Keravuori jakaa diskurssifunktiot kysyvään, ohjaile-
vaan, informoivaan ja ilmaisevaan. Tuntidiskurssissa opettajalla on aloitteentekijän rooli,
jossa hän jäsentää diskurssia ja opettaa. Muita opettajan rooleja ovat tietovaraston kasvat-
taja ja ihmissuhteiden hoitaja. Oppilaalle jää vastaajan rooli, jossa hän lyhyillä vastauk-
silla täydentää opettajan tarkistuskysymykset. Oppilaiden ryhmäkeskustelussa aloitteente-
kijän ja vastaajan rooli vaihtelevat tilanteittain. Keravuoren tutkimuksen tuloksia olen
hyödyntänyt vertailuaineistona omiin tuloksiini.

Leiwon tutkimusryhmän ja Keravuoren kouludiskurssitutkimukset ovat jo 15 vuotta
vanhoja. Uudet lingvistiset tutkimussuunnat, muun muassa kriittinen lingvistiikka, ovat
tuoneet uusia tarkastelutapoja myös opetusdiskurssin tutkimukseen. Salomaa tarkastelee
lisensiaatintyössään Opettajan asenteet ja vallankäyttö opetusdiskurssissa (1997) ala-
asteen luokkahuonediskurssia kriittisen lingvistiikan menetelmin. Tutkimuksen tulokset
paljastavat opettajan myönteisiä ja kielteisiä asenteita, jotka ilmenevät opettajan kielelli-
sistä valinnoista, muun muassa persoonasta, modaalisuudesta, nimeämisestä, diskurssi-
partikkeleista ja lausemoduksista. Opettajan persoonallisuus vaikuttaa luokkahuoneen
diskurssi-ilmastoon. Vahva opettaja on empatiakykyinen ja määrätietoisesti oppimista-
voitteisiin pyrkivä. Heikko opettaja on epäjohdonmukainen eikä luota itseensä eikä oppi-
laisiinsa. Salomaan mukaan vuorovaikutuksen laadulla ja sisällöllä on suuri merkitys
yhteistyölle ja sen kehittymiselle. Salomaan tutkimuksesta sain vertailuaineistoa sekä tut-
kimusasetelmaan että tuloksiin, vaikka tutkimukseni kohdistuukin ammatillisen opetuk-
sen diskurssiin.

Luukan väitöskirja Puhuttua ja kirjoitettua tiedettä (1995) on yhteisöllinen näkökulma
tieteen kielen interpersoonaisiin piirteisiin. Luukka perustaa tutkimuksensa funktionaali-
siin kieliteorioihin, muun muassa Hallidayn systeemis-funktionaaliseen teoriaan. Hän tar-
kastelee tieteen kielen henkilöviittauksia, lieventelyn strategioita ja varmuusasteen ilmai-
semisen keinoja. Luukan tulokset osoittavat, että tieteellisetkään tekstit eivät ole itsenäisiä
merkityskokonaisuuksia vaan keskustelualoitteita, reaktioita toisiin teksteihin. Tiedeyh-
teisö ei elä tyhjiössä, vaan se, mitä niin sanotussa tavallisessa maailmassa tapahtuu, vai-
kuttaa myös tiedeyhteisön toimintaan ja viestintätapoihin. Luukka on laatinut tutkimustu-
lostensa pohjalta tiedeyhteisön eettiset ja vuorovaikutuksen pelisäännöt, joissa neuvotaan
muun muassa rakentamaan esitys aikaisempien tutkimusten pohjalle ja viittaamaan tun-
nettuihin oppi-isiin sekä antamaan ”lahjoja kollegoille” käyttämällä suoria lähdeviittauk-
sia. (Luukka 1995: 126.) Luukan tutkimuksesta oli suuri hyöty tutkimusasetelmani raken-
tamisessa. Lisäksi olen verrannut joitakin tutkimukseni tuloksia tieteen diskurssista saa-
tuihin tuloksiin.

Yhdysvaltalainen Jay Lemke (1989, 1990) painottaa luokkahuonediskurssin tutkimuk-
sessa sosiaalisia rakenteita sekä toimintoja, jotka ovat oppimistilanteelle tyypillisiä. Tar-
kastelun keskiössä on, miten koulu toimii kielen avulla ja miten opettaja ja oppilaat luovat
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merkityksiä. Lemken (1990: 46) mukaan opettamisessa on aina kysymys arvoista. Oppi-
mista tarkastellaan yleensä painottaen opittavia sisältöjä. Oppimisessa kieli ei ole mekaa-
ninen välikappale, jolla siirretään erillisiä sisältöjä, vaan oppiminen ja sosiaalistuminen
sinänsä ovat myös kielen ja sen käyttötapojen oppimista.

Oppimisen keskeinen väline on kahden temaattisen mallin yhdistäminen, esimerkiksi
opettaja ja oppikirja tai muu yhdistää oppilaan arkiajattelun ja -kokemuksen siihen mal-
liin, jonka tiede ja tutkimus ovat tuoneet. Lemken (1990: 5–9, 188) mukaan tätä temaat-
tista diskurssia säätelee toimintatyyppi55, joka koskee sitä, millaisia arvoja ja maailman-
kuvia oppimiseen, tietoon, sen omaksumiseen ja käyttöön liittyy. Toimintatyyppi ja
temaattinen malli eivät ole erillisiä, vaan ne kietoutuvat toisiinsa monin tavoin, niin että
syntyy pedagoginen diskurssi. Lemken ajattelu on lähellä Bernsteinin (1990) pedagogisen
diskurssin analyysia, jossa hän tarkastelee kielen merkitystä luokkahuoneoppimisessa.

Lemke osoittaa, että opetuksessa on keskeistä itse toimintatyypin, genren oppiminen.
Drew ja Heritage (1992: 25–28) esittävät samansuuntaisen näkemyksen. Opetuskeskuste-
lut ovat tehtäväluonteisia ja tavoitteellisia. Niissä toimitaan tilanteen ennalta määrää-
missä rooleissa. Opetuskeskustelulle on tyypillistä interaktion asymmetrisyys, joka johtuu
opettajan ja oppilaan tiedollisen statuksen eroista. Oppilaalla ei ole opettajan asiantuntija-
tietämystä, joten hän ei hallitse käsiteltäviä asioita.

Opetusdiskurssi koostuu opettajajohtoisessa toiminnassa suurimmaksi osaksi opetta-
jan puheesta. Opettaja säätelee puheenvuorojen määrää, pituutta, puhujien valintaa ja jär-
jestystä. Lisäksi opettaja ohjailee aiheen käsittelyä ja järjestystä. Luokassa opettajalla on
kaikki oikeudet kielellisessä vallankäytössä. Hän voi keskeyttää oppilaan puheen, voi olla
vastaamatta, voi vaatia oppilaiden huomion itselleen. Aloitteentekijänä opettaja joko
jäsentää diskurssia tai opettaa. (Lemke 1990; Keravuori 1988.)

Ammatillisen koulutuksen opetusdiskurssin lingvistinen tutkimus puuttuu lähes koko-
naan. Oppimisen, opetuksen ja yhteisöllisen opettajuuden kehittämisen vuoksi sitä tarvi-
taan. Koulun konventionaalisissa diskurssikäytänteissä kaikki ”tapahtuu” niin kuin on
ennenkin. Diskurssitutkimus voi tuoda tietoisuuteen kyseenalaistamattomia yhteisön toi-
mintatapoja. Yhteisön tieto ilmenee diskurssina ja on analysoitavissa sen kautta.
(Fairclough 1994, 1999, 2000.) Opetuksen ja siten myös oppimisen kehittämiseksi yhtei-
sön on hyvä saada tietoa toimintatavoistaan. Toivon tämän tutkimuksen lisäävän osaltaan
tietoa ja ymmärrystä ammatillisen opetuksen diskurssista sekä antavan kehittymishaas-
teita.

55. Oppitunneille tyypillinen toimintatyyppi on kolmiosainen dialogi (triadic dialogue), joka koostuu kysymyk-
sestä, vastauksesta ja arvioinnista (Lemke 1990: 5–9).



3 Institutionaalinen yhteisö

Instituutiolla tarkoitetaan käyttäytymisen ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuuksia, joita
säätelevät erilaiset normit ja säädökset. Instituutiot täyttävät yhteiskunnassa merkittäviä
tehtäviä ja ovat vakiintuneet osaksi yhteiskunnallista todellisuutta. (Allardt 1983: 220.)
Smithin (1988: 160) mukaan instituutioita määrittävät ideologiat, jotka pitävät koossa
sosiaalisia suhteita. Kirkolla ja koululaitoksella on hoidettavanaan yhteiskunnallinen teh-
tävä, joten niiden instituution luonne ei ole kiistanalainen.

Vuorovaikutuksen ja sosiaalisen organisaation, puheen ja sosiaalisen rakenteen suhde
ilmenee osallistujien puheessa (Drew – Heritage 1997: 13, 20). Institutionaalisuutta tar-
kastellaan keskusteluntutkimuksessa usein arkikeskusteluun vertaamisen kautta. Institu-
tionaalisella keskustelulla on kolme tyyppipiirrettä: instituution edustaja ja asiakas ovat
molemmat tavoitteellisia, vuorovaikutukseen osallistumista säätelevät tietyt rajoitteet ja
keskustelussa käytetään instituutiolle tyypillistä tulkintakehystä. (Drew – Heritage 1997:
22.) Instituution vuorovaikutusta ei voi kuvata yhdellä mallilla. Eri instituutioilla on eri-
laiset tehtävät, jotka vaativat erilaisia toimintamalleja, jotka puolestaan tulevat esiin vuo-
rovaikutuksessa. Instituution edustajat ottavat toiminnassaan huomioon instituution tehtä-
vät. Papin ja opettajan toiminnan taustalla vaikuttavat ammatillisen käyttäytymisen nor-
mistot ja instituution sisäiset toimintaperiaatteet. Institutionaalisuus rakentuu myös ulkoi-
sista asioista, kuten esimerkiksi koulutuksesta ja lainsäädännöstä.

Vuorovaikutuksessa mikä tahansa puheen piirre voi olla institutionaalisuuden palve-
luksessa: sananvalinta, kieliopilliset muodot, toiminnan kielellinen muotoileminen (koh-
teliaisuus), responsiivisen toiminnan valinta (vastaaminen), sekvenssien rakenne, keskus-
telun kokonaisrakenne ja vuorovaikutuksen epäsymmetrisyys (Drew – Heritage 1997:
21).

Tekstin ja diskurssin tutkimuksessa käytetään käsitettä diskurssiyhteisö.56 Swales
(1990: 24–27) määrittelee diskurssiyhteisölle kuusi tunnuspiirrettä. Sen jäsenillä on yhtei-

56. Sosiolingvistisissä tutkimuksissa käytetään käsitettä puheyhteisö, jota useat tutkijat (mm. Labov 1972;
Hymes 1972) pitävät sosiaalisena, ei lingvistisenä kokonaisuutena. Puheyhteisön kriteereinä käytetään sekä
kielellisiä (mm. kieli, murre, puhetapa) että ei-kielellisiä aineksia (esim. yhteinen sosiaalinen ryhmittymä,
kansallisuus, rotu, ikä, sukupuoli). Tutkijoilla ei ole täyttä yksimielisyyttä, mitkä lingvistiset ja ei-lingvisti-
set kriteerit ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin puhua puheyhteisöstä. (Swales 1990: 23–24; Luukka 1995:
69.)
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set julkiset tavoitteet ja yhteinen tapa käyttää kieltä. Diskurssiyhteisöä hyödynnetään
informaation levittämisessä, ja se voi käyttää yhtä tai useampaa genreä. Yhteisöllä on
oma tunnusmerkkinen sanastonsa, jonka jäsenet hallitsevat. Diskurssiyhteisö ei kuiten-
kaan ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan sen jäsenet saattavat kuulua pieniin erityisyhtei-
söihin, joilla on omat kielenkäyttötapansa. Yhteisöllä on vaihtuva jäsenyys.

Evankelisluterilainen kirkko ja koulutusyhteisö täyttävät diskurssiyhteisön määritel-
män. Niiden sisässä voidaan varmasti nähdä erilaisia pieniä diskurssiryhmittymiä. Tarkas-
telen tässä tutkimuksessa koulua ja kirkkoa sosioretorisena yhteisönä ja pappia sekä opet-
tajaa yhteisönsä edustajana. Opettajien oppituntipuhetta nimitän opetuspuheeksi tai ope-
tusdiskurssiksi. Kouludiskurssilla tarkoitan kaikkea puhetta, mitä oppilaitoksessa käydään
eri osapuolten kesken tunneilla tai tauoilla. Saarnadiskurssin käsitettä käytän jumalanpal-
veluksen saarnan sekä radio- ja TV-saarnan synonyymina.

3.1 Kirkko diskurssiyhteisönä

Suomalainen kansankirkko on evankelisluterilaista uskoa tunnustava hengellinen yhtei-
sö. Tutkimukseni hengellisellä diskurssiyhteisöllä tarkoitan kirkon evankelisluterilaisten
seurakuntien jäseniä, seurakuntien työntekijöitä ja hallintoa sekä kirkon valtakunnallista
johtoa.57

 Hengellisen yhteisön diskurssi perustuu Raamattuun. Uuden testamentin kirjoitukset
ovat parin tuhannen vuoden ikäisiä, Vanhan testamentin kirjoitukset vielä vanhempia.
Uskonyhteisön perussanoma katsotaan ilmoitetuksi näissä pyhissä kirjoituksissa. Niiden
tulkitseminen maallikolle on hengellisen yhteisön ammattilaisen, papin tehtävä. Hengelli-
sessä diskurssissa on tärkeintä evankeliumin sanoman välittäminen ihmisille. Saarna on
Pyhän Hengen työväline, jossa Kristus puhuu seurakunnalle (Sariola 2001: 64). Saarna
tulkitaan hengellisen diskurssiyhteisön tulkintakehyksessä.

Suomalaista kirkkoinstituutiota voitaneen pitää opiltaan melko yhtenäisenä. Parin kol-
menkymmenen vuoden aikana on julkisuudessa ollut vain muutamia periaatteellisia oppi-
kiistoja. Niissä ristiriita koski Raamatun sanoman tulkitsemista tieteellisen luotettavana
totuutena.58

Kirkkoinstituution käytäntö on sosietaalinen konteksti, joka faircloughlaisittain ajatel-
len muodostaa diskursiivista käytäntöä, mikä puolestaan uudelleentuottaa sosiaalista
rakennetta. Aloitan hengellisen yhteisön diskurssin tarkastelun saarnasta, koska sen katso-
taan sisältävän keskeisen sanoman, jonka vuoksi uskonyhteisö on olemassa. Esitän ensin
kirkkoinstituution näkemyksen saarnasta, sitten seurakuntalaisten odotuksia. Toiseksi tar-
kastelen käsityksiä papin roolista ja siihen liittyviä odotuksia sekä seurakuntalaisten ja

57. Vuonna 1998 evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 4 397 299 suomalaista. (Tilastokeskus 2002. URL-
osoite: http//www.tilastokeskus.fi.)

58. Terho Pursiainen lienee tunnetuimpia toisinajattelevia saarnaajia. Hän kirjoitti 1969 kirjan Uusin testa-
mentti, jossa vaati Raamattuun sovellettavaksi tieteellistä ajattelua. Pursiainen piti Kemin kirkossa instituu-
tion oppikäsityksestä poikkeavan saarnan, mikä johti Pursiaisen eroon papinvirasta 1983. Muita julkisuutta
saaneita kirkon kannasta poikkeavia käsityksiä ovat tuoneet julki Matti Myllykoski ja Antti Kylliäinen.
Matti Myllykosken väitöskirja kyseenalaisti Jeesuksen neitseestä syntymisen. Kylliäinen julisti, ettei hel-
vettiä ole vaan kaikki pääsevät taivaaseen.
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papin yhteyttä. Kolmannessa alaluvussa kuvaan käsityksiä uskonnollisesta kielestä, väli-
neestä, jonka avulla uskosta ja hengellisistä asioista puhutaan.

3.1.1 Alussa oli Sana – saarna jumalanpalveluksen osana

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. --- Sana tuli lihaksi ja asui
meidän keskellämme. Johanneksen evankeliumin (Joh. 1: 1) metafora sanasta sisältää
merkityksen sen jumalallisesta alkuperästä,59 minkä katsotaan antavan saarnalle sen
perusoikeutuksen. Parin tuhannen vuoden perinteessä sana on pysynyt kristillisen yhtei-
sön kokoontumisten keskiössä ja sen sanoma lähes muuttumattomana. Saarnan luonnetta
on helpompi ymmärtää sen historiataustaa vasten. Suomalainen saarna juontuu keskiajan
kirkon maaperästä.60 Uskonpuhdistus uudisti merkittävästi opillisia näkemyksiä. Sen pää-
henkilön, Lutherin, vaikutus näkyi myös suomalaisessa jumalanpalveluksessa ja sen saar-
nassa.61

Yhteisön tiukat säädökset sitoivat saarnakäytäntöä useita vuosisatoja. Kirkkojärjestyk-
sen saarnatuoliliturgia julkaistiin suomeksi 1590-luvulla.62 Piispa Ericus Erici Sorolaisen
(1625) postillan saarnat antoivat mallia suomalaisille saarnaajille pitkään. (Parvio 1985:
25–28.) Vuonna 1686 kirkkolaki määräsi tarkat ohjeet saarnakäytännön yhtenäistämi-
seksi.63 Niiden mukaan toimittiin melkein 200 vuotta, kunnes vuoden 1869 kirkkolaki
poisti yksityiskohtaiset ohjeet. Kirkollisen toiminnan edellytettiin kuitenkin tapahtuvan
kirkon tunnustuksen mukaisesti. 1800-luvun alkupuolella saarnakoulutus liitettiin kiin-
teästi yliopiston teologiseen tiedekuntaan.64 (Parvio 1985: 29–35.) Jo 1700-luvun lopulla
yliopisto-opetus oli vaikuttanut saarnakäytäntöön, kun Porthan pyrki uudistamaan keh-

59. Nieminen (1999: 58) viittaa väitöskirjassaan Klausin (1969) ja Vogelin (1967) määritelmään kommunikaa-
tiosta tapana, jossa Jumala ilmaisee itsensä ihmiselle ja ihminen vastaa Jumalalle. Raamattu ilmaisee tämän
käyttäessään Kristuksesta käsitettä Sana. ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme” (Joh. 1:1).

60. Saarnaaminen kuului piispojen velvollisuuteen. Suomessa on runsaasti keskiaikaisen saarna- ja ohjekirjalli-
suuden jäänteitä, joiden perusteella voidaan todeta, että eurooppalaiset auktoriteetit vaikuttivat myös
meillä. Julistus oli keskiajalla kirkolliseen kalenteriin liittyvää de tempore tai de sanctis -juhlien perikoop-
pisaarnaa, joka noudatti missalen vahvistettua tekstijärjestystä. (Parvio 1985: 22–26.)

61. Martti Lutherin saarnatoiminta aloitti uuden aikakauden häntä seuraavissa kirkoissa. Luther syrjäytti saar-
nan ulkonaiset säännöt ja muodot. Lutherin saarnametodia sanotaan methodus heroicaksi (sankarimetodi),
joka oli tekstuaalista julistusta ilman metodisia sääntöjä. Lutheria arvosteltiin rahvaanomaisesta kielenkäy-
töstä ja tekstin muuntamisesta. (Kansanaho 1985: 15–17; Sariola 1972: 49.)

62. Saarnatuoliliturgia perustui saksalaiseen protestanttiseen homiletiikkaan, joka korosti dispositiota, saarna-
analyysia ja opetettavan aineksen mukaan ottamista (Parvio 1985: 25–28).

63. Uusi kirkkolaki painotti saarnan tärkeyttä, Raamattuun ja kirkon oppiin perustumista. Teksti piti selittää
kunnollisesti, lyhyesti ja yksinkertaisesti. Sitä piti soveltaa niin, että kuulija sen ymmärsi ja sai lohdutusta.
Saarnan tuli varoittaa synnin unesta, rangaista pahennuksesta, kehottaa katumukseen ja parannukseen, kris-
tilliseen rakkauteen, kuriin ja hyveeseen. Saarnan tuli myös lohduttaa, virkistää ja virvoittaa haavoitettua ja
kauhistunutta omaatuntoa. Saarnan tehtävä oli opettaa Katekismusta eikä siihen saanut sekoittaa asiaan
kuulumatonta. (Parvio 1985: 29–31.)

64. Käytännöllisen teologian professuuri perustettiin 1847.
Myös saarnakirjallisuuden julkaiseminen vaikutti suuresti uudempaan suomalaiseen saarnaan: Lutherin
Kirkkopostilla 1848–1850), Berghin Postilla eli Saarnakirja (1875), Vartijanääniä Suomen Sionista (1886,
1890, 1891), Terveellinen oppi I–IV (1889–1892), Laestadiuksen Kirkko-postilla (1876), Uusi-postilla
(1897) ja Kolmas postilla (1924), 1900-luvulla Suomalainen saarnakirja I–III . (Parvio 1985: 38.)
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nona pitämäänsä saarnaa retoriikan ohjeilla. Myös saarnakirjojen julkaiseminen auttoi
uudistumisessa.65 1900-luku toi mukanaan monia uusia näkökulmia messuun, sen toteu-
tukseen ja saarnaamisen menetelmiin.

Nykysaarnan keskeisimmät piirteet on määritelty vuoden 2000 Suomen evankelislute-
rilaisen kirkon messu-uudistuksessa.66 Jumalan sana ja sen saarna ymmärretään messun
ytimeksi (Messun yleisohje). Julistamisessa pyritään dialogiin kuulijan kanssa, jonka
konkreettinen elämäntilanne otetaan entistä paremmin huomioon (Sariola 2001: 71, 77).
Uudistuneessa messujärjestyksessä sanaosaa on yhtenäistetty sijoittamalla saarna evanke-
liumin ja uskontunnustuksen väliin ”sanan liturgian vahvistamiseksi”.67 Sanaosan dialo-
gisuus näkyy Sariolan (2001: 69, 70) mukaan vuorovaikutuksellisena etuna muun muassa
siinä, että saarnan jälkeisen, yhteen ääneen lausuttavan uskontunnustuksen ajatellaan toi-
mivan kuulijan vastauksena saarnaan ja sitovan seurakuntalaisen yhteiseen uskonperin-
töön.

Hengellisessä yhteisössä saarnaa pidetään Jumalan puheena ihmiselle. Eri uskontokun-
nat ja eri uskonsuunnat ovat kautta aikojen väitelleet, mitkä pyhät kirjoitukset ovat tär-
keimpiä julistuksessa. Juutalaisessa perinteessä kohokohta on toora, laki. Suomalaisessa
jumalanpalveluksessa lukutekstejä on kolme vuosikertaa: vanhatestamentilliset, epistola
ja evankeliumi. Evankeliumi on pääteksti, josta yleensä saarnataan. Teksti valitaan kirk-
kovuoden mukaan siten, että keskeisimmät raamatunkohdat tulevat vuosikierrossa sään-
nöllisesti mukaan. Kansallisina lakisääteisinä rukouspäivinä saarnataan valtiovallan mää-
räämistä rukouspäivän teksteistä. (Sariola 2001: 70–71.) Saarnan sisältöä säätelevät siis
yhteisölliset sopimukset.

Vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää, millainen puhujan ja kuulijan suhde on. Saar-
nan kohdentamista kuulijalle on kirkkoinstituutiossa painotettu eri voimakkuuksin eri
aikakausina. Jo kirkkoisä Augustinus (k. 430) opetti, että saarnan on vaikutettava ihmi-
sen tietoon, tunteeseen ja tahtoon. Kuulijaa tulee opettaa (docere), ilahduttaa (delectare)
ja taivuttaa (flectere). Augustinus nosti esiin ilmaisun tärkeyden (modus proferendi) julis-
tuksessa. (Kansanaho 1985: 15–17.) Herätysliikkeissä kuulijaan vaikuttamisella on ollut
keskeinen sija. Pietismissä68 kuulijat ryhmiteltiin hengellisen tilan mukaan kääntymättö-
miin, heränneisiin ja kääntyneisiin.69 (Parvio 1985: 31–32.) Laestadius kohdisti saarnansa
eri tavalla kääntymättömille ja uskoville kuulijoilleen (Kujanpää 1997: 86, 87).

65. Porthan (k. 1804) ei ollut teologi, vaan Turun Akatemian kaunopuheisuuden professori. Suurin osa hänen
oppilaistaan oli tulevia pappeja. Porthanin esikuvat olivat saksalaisia neologeja. Suomalaisen saarnatason
kohenemiseen vaikutti kaksi tekijää: tehokkaan saarnakoulutuksen järjestäminen ja homileettisen oppikir-
jan laatiminen. Professori Jacob Bonsdorff laati käytännöllisen teologian oppikirjan Conspectus scientiae
pastoralis, in usum seminarii theologii (1808–1814). Tämä 150-sivuinen opas käsitteli saarnan rakennetta,
retoriikkaa, tyyliä ja esitystapaa. (Parvio 1985: 33.) 

66. Kirkolliskokous hyväksyi syksyllä 1988 käsikirjavaliokunnan mietinnön, johon sisältyivät jumalanpalve-
lusuudistuksen keskeiset periaatteet: alkuperäisyyden vahvistaminen, seurakuntalaisten osallistuminen, elä-
mästä nouseva koskettavuus (Kirkolliskokouksen pöytäkirja 1988a: liite VIIC).

67. Vuoden 1968 jumalanpalveluskaavassa alttarilta luetun evankeliumin jälkeen seurasi uskontunnustus, saar-
navirsi ja lopulta saarna. Jos saarnataan Vanhan testamentin saarnasta tai epistolasta, teksti jää alttarilta
luettuna edelleen etäälle saarnasta. (Sariola 2001: 75.)

68. Mystiikasta voimansa ammentava käytännön kristillisyyteen johdattava suuntaus, joka vaati opin sovelta-
mista elämään, painotti omantunnon ihmistä ja hänen johdattamistaan kääntymykseen ja uuteen elämään.
(Kansanaho 1985: 19.)

69. Suruttomille saarnattiin lakia, heränneet saivat evankeliumia ja tosiuskovat evankelisia neuvoja (Parvio
1985: 32).
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Kirkko instituutiona on ilmaissut halunsa kehittää vuorovaikutusta, johon nykyisin
katsotaan kuuluvan muutakin kuin puhe, esimerkiksi kirkko ympäristönä, musiikki, sym-
bolit, kuulijoiden osallistuminen. Jumalanpalvelukseen osallistumista pidetään kokonais-
valtaisena elämyksenä, ”joka aistille jotakin”. Kirkko, symboliset merkit, liturginen toi-
minta, musiikki palvelevat sanattomalla tasolla samaa sanomaa kuin sanaosa. Niitä ei
käytetä pelkästään tunnekokemuksen takia, vaan ”symbolit kuuluvat liturgian ja uskon
olemukseen”. (Sariola 2001: 235–237.) Luterilainen kirkko on vierastanut symboleita ja
seremoniallisuutta. Sananjulistuksen on pelätty peittyvän juhlamenojen alle. Seurakunta-
laisten jumalanpalveluskokemusten tutkimus (Räsänen 1995, 1996ab) osoittaa, että juma-
lanpalveluksen rakennetta ja yksityiskohtia merkittävämpi on ilmapiiri. Uusi jumalanpal-
veluksen opas korostaa symboleiden käytön hyväksymistä osana jumalanpalveluksen
sisältöä ja pyhiä sakramentteja. (Sariola 2001: 235–237.)70

Papin valitsema saarnagenre vaikuttaa saarnaajan ja kuulijan vuorovaikutussuhteeseen.
Pappi voi valita esimerkiksi tekstuaalisen, temaattisen, narratiivisen, kontekstuaalisen tai
meditatiivisen saarnatyypin oman mieltymyksensä tai kuulijakunnan mukaan. Tekstuaali-
sessa saarnaperinteessä tekstiä käsitellään jae jakeelta. Tutkimusaineistoni papit kertovat
reflektoivissa esseissään kokevansa tämän saarnatyypin turvallisimmaksi. Temaattista
saarnaa useimmat pitävät vaikeimpana, koska siinä keskitytään johonkin tekstin aiheista,
mikä tekee ”tekstistä eksymisen vaaran suureksi.” (Ks. myös Sariola 2001: 76.)

Narratiivisessa (lat. narratio ´kertomus´) ja kontekstuaalisessa saarnassa vuorovaiku-
tussuhde kuulijaan korostuu jo näkökulmanvalintana. Narratiivinen saarna on valmista-
vien analyysien71 jälkeen kertomukseksi muotoiltu saarna, jolle on tunnusomaista sisältä-
päin lähtevä kerronta.72 Saarnaajan oma tarina ja uskontulkinta punoutuvat osaksi alkupe-
räistä kertomusta, johon myös kuulija voi liittää omat kokemuksensa. Kerronta on minä-
muotoista. Kertomuksen tulkinta jää kuulijan tehtäväksi. (Pihkala 1996: 130–131.) Kon-
tekstuaalisuus kuvaa evankeliumin ja kulttuurin vuorovaikutusta, jotka ovat riippuvaisia
toisistaan. Kontekstuaalisen teologian edustajat puhuvat kuulijan maailmasta käsin vasta-
kohtana aikaisemmalle ”ylhäältä ohjatulle teologialle”. (Aaltonen 1996: 106.) Sanoma
”eletään kuulijan kontekstissa”, jotta sillä olisi vaikutusta kuulijan elämässä. Kontekstu-
aalisessa saarnassa näkökulma on ”me ja nyt”. (Vikström 1985: 80–81.)

Meditatiivinen tai meditoiva saarna kuuluu uusiin saarnamuotoihin. Sen perusidea on
intuitiivinen yhteys sydämestä sydämeen. Meditaation kieli on kuvallista symbolikieltä,
jossa sanojen käsitteellinen puoli ei ole tärkeä. (Pihkala 1996: 131–135.) Aineistooni ei
sisälly yhtään meditatiivista saarnaa, mutta parissa saarnassa on piirteitä, joissa sanoman
kieli saa meditatiivisen ”mantramaisia” piirteitä.

Tausta-aineiston mukaan saarnaajat pyrkivät ottamaan huomioon kuulijoiden tarpeet
saarnaa valmistellessaan. Sen olettaisi siis kirjoittautuvan myös tekstiin. Ennen messu-
uudistusta tehdyillä tutkimuksilla (Räsänen 1995, 1996ab) kirkko instituutiona halusi

70. Jumalanpalveluksen opas jakaa symboliviestinnän kolmeen ryhmään: ihmisen kehoon liittyvä (asento,
liturgiset liikkeet, liturginen toiminta, aistitoiminta), jumalanpalvelustilaan ja sisustukseen liittyvä (kirkko-
rakennus ja esineet, kuvaohjelma, kynttilät ja kukat), koolla olevien ihmisten suhteisiin liittyvä (asenteet ja
ilmeet, ilmapiiri) (Sariola 2001: 237).

71. Näitä ovat eksegeettinen, dogmaattinen ja pastoraalinen analyysi.
72. Saarnan valmistaja sisäistää jonkun kertomuksessa mainitun henkilön roolihahmon ja kertoo oman pasto-

raalisen kokemuksensa ja uskonsa mukaan, mitä tapahtuu, mikä muuttuu. (Pihkala 1996: 131; Sariola 2001:
76.)
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saada tietoa jäsentensä jumalanpalvelukseen kohdistamista toiveista ja odotuksista. Seura-
kuntalaisilla on erityisodotuksia saarnaa kohtaan: harvoin kirkossa käyvistä 49 % toivoo
kuulevansa Raamatun sanaa nykyaikaan sovellettuna ja 34 % arkipäivän asioista.73 Saar-
naa pidetään ainoana jumalanpalveluksen osana, joka vaikuttaa kuulijoiden tunteisiin, tie-
toon ja toimintaan. Saarna ei herätä ainoastaan tiedollisia elämyksiä, vaan sen vaikutus
ulottuu tunne-elämään ja toiminnallisuuden herättämiseen. (Räsänen 1995: 142–145;
Räsänen 1996b: 207–208.)

Saarnan merkitys kirkossa sekä usein että harvoin käyville on suuri.74 Osa seurakunta-
laisista tulee kuulemaan nimenomaan saarnaa, jopa tiettyä puhujaa. Jos saarna ei puhut-
tele, jumalanpalveluksesta jää kielteinen kuva. Seurakuntalaiset kuuntelevat saarnaa
omasta elämäntilanteestaan käsin. Saarnan keskeisen sisällön välittymisellä ei ole suurta
merkitystä sen puhuttelevuudelle. Saarnakokemus voi olla myönteinen, vaikka keskeinen
sisältö ei välitykään kuulijalle. Uskon yhteydessä on kysymys myös kolmannesta osapuo-
lesta eli kolmiyhteisestä Jumalasta, johon uskotaan tai ei uskota. (Räsänen 1995: 130–
132.) Kirkossa käyvien keskeiset toiveet eivät liity saarnan lyhentämiseen. Pitkäkin
saarna tuntuu lyhyeltä ja kiinnostavalta, jos se koskettaa. Kielteisimmin koetaan hyvin
lyhyt saarna, vahvalla saarnanuotilla puhuttu saarna sekä sisällöltään hämmästystä herät-
tävä saarna. (Räsänen 1996b: 196–208.)

Jumalanpalveluksen muoto vaikuttaa seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuteen ja
syntyvään ilmapiiriin. Kirkossa on kokeiltu uusia messumuotoja (esim. Tuomas-messu,
Mukulamessu, Enkelikirkko, Hiljaisuuden messu, Meidän messu ja Afrikkalainen gospel-
messu) jo 1960-luvulta lähtien. Tuomas-messua75 on sanottu jumalanpalvelusuudistuk-
sen moottoriksi. Se lisäsi jumalanpalveluksen vuorovaikutteisuutta, koska seurakuntalai-
set osallistuvat eri tehtäviin ja kaikki osallistuvat vuoropuheluun Jumalan kanssa. Mes-
sun vapaan ilmapiirin on tarkoitus rohkaista liikkumaan ja aistimaan: katsomaan, kuule-
maan ja koskettamaankin. Tuomas-messu pyrkii uskon kokonaisvaltaiseen ilmaisemi-
seen.76 (Kauppinen 1996: 97–104.) Erikoismessussa saarna on lyhyt ja siinä pyritään
havainnollisuuteen ja elämyksellisyyteen (Heino 1996: 81, 82). Tutkimukseeni kuuluu
yksi Tuomas-messun saarna.

73. Saarnan toivotaan antavan rohkaisua, uusia näköaloja, lohdutusta ja selviä ohjeita, kuinka Jumala toimii
tänä päivänä ihmisen elämässä. (Räsänen 1996b: 197–201.)

74. Myös ikä vaikuttaa saarnan vastaanottamiseen. Vanhemmat ihmiset arvioivat saarnat paremmiksi ja sopi-
vamman mittaisiksi kuin nuoremmat kuulijat, jotka pitävät saarnoja tavanomaisina ja liian pitkinä. Jos kuu-
lija pitää saarnaa erityisen hyvänä, hän on myös samaa mieltä saarnaajan uskonnollisen näkemyksen
kanssa. (Räsänen 1995: 124, 125.)

75. Tuomas-messu oli ensimmäinen erilainen jumalanpalvelus. Sen vietto lähti liikkeelle Helsingistä 1988 ja
levisi nopeasti suuriin kaupunkeihin. 

76. Tuomas-messun tekijät elävät asialleen ja asiasta eli innostus, sitoutuminen, antautuminen ovat asioita,
jotka tekevät messusta hengellisesti ravitsevan kokemuksen. Tutkittuun Tuomas-messuun osallistuneille
sanaosa ei ollut yhtä tärkeä kuin rukous ja ehtoollinen. Perinteisessä evankelis-luterilaisessa kirkossa sana
ja puhe on ollut korostetussa asemassa. Uskossa on korostunut oppi, sen harjoittamisessa älyllinen ja tiedol-
linen ponnistelu. Sanan ja puheen asemaan on liittynyt saarnan korostaminen jumalanpalveluksen tärkeim-
pänä elementtinä. Kun Tuomas-messussa on mahdollisuus monin eri tavoin ilmaista uskoa, on saarnan
kuuntelemisen merkitys vähentynyt. Piispa Yrjö Sariola on arvioinut Tuomas-messun yhdessä muiden
uusimuotoisten jumalanpalvelusten kanssa olevan murtamassa kuvaa luterilaisesta jumalanpalveluksesta
opetuksen tilana. Muutoksessa hän näkee saarnaa näivettävän vaikutuksen. (Kauppinen 1992: 65; Kauppi-
nen 1996: 102.)
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3.1.2 Paimen ja lauma

”Jumalan orja, ihmisten palvelija, teologi, sananpalvelija, saarnaaja, liturgi, uskalikko,
lupaaja, persoona” – pappia luonnehtivat ilmaukset ovat piispa Eero Huovisen kirjasta
Pappi?, joka nostaa puheenaiheeksi saarnaviran monet ulottuvuudet. Luterilaisen perin-
teen mukaan pappi on minister verbi divini, Jumalan sanan palvelija. Augsburgin tunnus-
tuksen viidennen artiklan oikeutuksella pappi hoitaa saarnavirkaa, jonka tehtävä on julis-
taa evankeliumia. (Sariola 1985: 71; Sariola 2001: 62; Huovinen 2001:15.) Pappi on työs-
tään Jumalan sanan palvelijana vastuullinen yhteisölleen, mutta ennen kaikkea Jumalalle
(Huovinen 2001: 15).

Homileettisessa kirjallisuudessa muistutetaan, että vaikka saarna on Jumalan sanan
julistamista77, se on silti ihmisen puhetta, joka Pyhän Hengen lahjana voi muuttua Juma-
lan puheeksi (Sariola 2001: 62, 1985: 75). Papin tulee olla koko persoonallaan mukana,
panna itsensä likoon (Huovinen 2001: 125). Saarnaajana papin rooli ymmärretään kak-
soisasemana: yhtäältä seurakunnan edessä, toisaalta seurakunnan keskellä78 (Vikström
1985: 79). Mielenkiintoisen näkökulman saarnan vuorovaikutteisuuteen tarjoaa näkemys,
että ”saarnaajan on saarnattava myös itselleen, jotta välttyy asettumasta toisten yläpuo-
lelle” (Huovinen 2001: 126).

Taustaesseissään saarnaajat kertoivat itseensä kohdistuvien odotusten vaikuttavan saar-
nan valmisteluun. Papin persoonaa on eri aikoina määritelty, millainen hänen pitää olla tai
millainen hän ei saa olla. Kristinuskon historia todistaa, etteivät suuretkaan julistajat ole
säästyneet yhteisön arvostelulta, jopa vainolta.79 Nykytutkimuksen (Salonen 1992)
mukaan seurakuntalaiset pitävät pappiaan ensisijaisesti seurakunnan palvelijana, toiseksi
virkamiehenä ja vasta kolmanneksi tavallisena ihmisenä. Lisäksi papin sanotaan olevan
Jumalan sanan edustaja, auttaja ja kuuntelija sekä miellyttävä ihminen, mutta erossa maa-
ilmasta ja ihmisistä. Pappiin liittyviä kielteisiä ominaisuuksia ovat kaavoihin kangistunei-
suus, ahdasmielisyys, vanhanaikaisuus, persoonattomuus, etäisyys, tuomitsevuus ja huu-
morintajuttomuus. Eri vastaajaryhmien mielipiteet poikkeavat luonnollisesti toisistaan.
Pysähtyneimpänä pappia pitävät kirkosta eroamista harkitsevat, uskonnollisesti passiivi-
set sekä koulutetut. Kirkkoon sitoutuneet, uskonnollisesti aktiivit ja nuoret pitävät pappia
myönteisimpänä ja miellyttävimpänä. (Salonen 1992: 107–108.)

Papin pitäisi tulla ihmisten pariin, kuunnella ja auttaa sekä elää itse esimerkkinä. Papin
pitäisi lisäksi olla myönteinen, tehdä työnsä hyvin, seurata aikaansa, julistaa Jumalan
Sanaa, olla puolueeton ja puolustaa oikeudenmukaisuutta. Seurakuntalaisten mielestä
pappi ei saisi ainakaan eristäytyä, tuomita, elää sopimattomasti eikä kangistua kaavoihin.
Pappi ei saisi myöskään kiihkoilla, poiketa opista eikä olla epäoikeudenmukainen. Ylivoi-
maisesti eniten papilta vaaditaan ihmisläheisyyttä. (Salonen 1992: 89–100.) Nykyisenä
media-aikakautena viestimet saattavat nostaa saarnaviran hoitajan julkisuuteen aivan mui-

77. Pneumatologisen näkökulman mukaan saarnaaja ei voi itsevarmasti sanoa, että Jumala puhuu hänen saar-
nassaan, vaan hänen on muistettava, että Jumalan puhe hänen julistuksessaan on Pyhän Hengen lahja. Pyhä
Henki tekee saarnan eläväksi. (Sariola 1985: 69–76.)

78. Ruotsalaisen piispa Lönnebon mukaan pappi ei ole seemiläinen Jeesuksen ajalta eikä moderni ihminen 20.
vuosisadalta, vaan epätodellinen jäänne keskiajalta (Vikström 1985: 79).

79. Konstantinopolin patriarkka, kirkkoisä Johannes (k. 407) sai aikalaisiltaan lisänimen Krysostomos (Kulta-
suu) mainion saarnataitonsa vuoksi. Krysostomos oli aikansa radikaali ja uudisti saarnatapaa, minkä vuoksi
hän joutui kärsimään vainoa. (Kansanaho 1985: 13.)
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den asioiden kuin saarnaamistyylin tai saarnan sisällön takia, esimerkiksi ylinopeuden,
avioeron tai alkoholin käytön vuoksi. Näin herätetään julkista keskustelua siitä, saako
pappi olla erehtyvä ihminen.

Vuorovaikutuksen onnistumista voidaan arvioida myös sillä, miten hyvin puhuja kuuli-
joiden mielestä ilmaisee itseään. Myös saarnaajien ilmaisutaitoon on kiinnitetty julkista
huomiota. Antropologi Päivikki Suojanen (1988: 29–30) kritisoi jo 1980-luvulla lauman
ja paimenen suhdetta epäpersoonaiseksi ja etäiseksi. Leipäpappi tai virkamiespuhuja pitää
fraasi- tai nuottipuheen, jossa välttää elämyksellistä ainesta, häivyttää oman sanotta-
vansa, aiheen ja kuulijat. Hän lukee puheensa paperista ilman ele- ja ilmekieltä ja intonaa-
tion vaihteluita. Teatteriohjaaja Paavo Liski räväyttää Mikä messu! -kirjassa mielipi-
teensä: ”Jos näyttelijä suomalaisessa teatterissa osaisi asiansa niin huonosti kuin pappi
jumalanpalveluksessa, hän joutuisi pois virastaan. Jos näyttelijä ei osaa ulkoa osaansa
eikä eläydy esitykseen, hän ei saa mennä lavalle. Papin pitää hallita tehtävänsä eli osata
roolinsa ulkoa.” 80 (Perkiö 1996: 149.) Aaltonen (1996: 114) vaatii papeille ja muille
jumalanpalveluksen toteuttajille esiintymiskoulutusta, joka lähtee oman persoonan tunnis-
tamisesta ja joka auttaa heitä tietoisesti käyttämään omaa taustaansa resurssina jumalan-
palveluksen eri tehtävissä.

Myös kirkon omassa piirissä on tiedostettu saarnaajan esiintymistaidon ja sen jatku-
van kehittämisen merkitys vuorovaikutuksen onnistumiseen. Kokeneet kollegat ja pääpai-
menet varoittavat saarnaajaa mm. yksitoikkoisesta, unettavasta puhumisesta, papillisesta
paatoksesta, papereista lukemisesta, nuottipuhunnasta, hätäisestä valmistelusta, ylipit-
kistä puheista. Kehittämisohjeiksi tarjotaan antiikin retoriikan neuvoja ja historiallisten
saarnaajien näkökulmien lisäksi omia kokemuksia. (Huovinen 2001; Sariola 2001.)

Jumalanpalvelus on paimenen ja lauman, papin ja seurakuntalaisten kohtaamispaikka.
Keskiajalla kansa seurasi sivullisena hämärässä kirkossa papin ja avustajien suorittamaa
salaperäistä toimitusta: rukouksia, tekstin lukemista ja saarnaa. Kirkkoväki pääsi osalli-
seksi vihkiveden pirskotuksesta, suitsutuksista ja ehtoollisesta. (Koskenvesa 1996: 9–8.)
Nykyisen jumalanpalveluksen tärkeimmät ainekset ovat samat kuin puoli vuosituhatta sit-
ten. Tutkimusten mukaan jumalanpalvelus ei houkuta nykyihmistä. Suomalaiset osallistu-
vat jumalanpalveluksiin kansainvälisesti katsoen hyvin vähän. Perusseurakuntalainen käy
kirkossa pari kertaa vuodessa, vuonna 1995 keskimäärin 1,8 kertaa.81 (Salonen 1996: 60–
66.) Harvoin kirkossa käyvät pitävät jumalanpalvelusta tylsänä, kaavamaisena, pitkävetei-
senä ja vanhanaikaisena. Kirkkoa sinänsä pidetään hyvänä ja tarpeellisena. Kirkossa käy-
mättömyys ei merkitse suomalaiselle uskosta vieraantumista, mutta kynnys jumalanpal-
velukseen osallistumiseen on korkea.82 Jumalanpalveluksen uudistamista kannattavista

80. Liski pitää suomalaista saarnaa sisällöltään, muodoltaan ja esitystavaltaan kaavoihin kangistuneena. Hän
ehdottaa esimerkiksi todellisen dialogin käyttöönottoa, seurakuntalainen kysyy, pappi vastaa. Papeille hän
ehdottaa vuoden mittaista esiintyjän koulutusta. (Perkiö 1996: 150.)

81. Keskimääräistä useammin osallistuvat mm. yli 65-vuotiaat naiset, maanviljelijät, eläkeläiset, keski- ja poh-
joissuomalaiset. Muita harvemmin kirkossa käyvät mm. miehet, alle 35-vuotiaat, yrittäjät, työväestö, opis-
kelijat. Joka viikko jumalanpalveluksiin osallistuu pieni marginaaliryhmä. Eräs messu-uudistuksen puoles-
tapuhuja kirjoitti: ”Eikö meillä ole se tilanne, että yksi lammas on tallella ja 99 hukassa?” (Räsänen 1995:
81; Salonen 1996: 60–66.)

82. Vuonna 1992 jumalanpalveluksen uudistusta kannatti 58 % harvoin kirkossa käyvistä ja vuonna 1995
kokeilu-uudistusten jälkeen uudistamista kannatti edelleen 61 % harvoin kirkossa käyvistä (Räsänen
1996b: 197–198).
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lähes 60 % halusi kehittää jumalanpalvelusta vaihtelevammaksi ja lisätä pappien ja seura-
kuntalaisten yhteyttä. (Räsänen 1995: 158.)

Papin ja seurakuntalaisen kohtaaminen jokaviikkoisessa jumalanpalveluksessa on siis
käynyt yhä harvinaisemmaksi.83 Salosen (1996) mukaan suomalaisesta on tullut homo
modernicus, moderni ihminen, jolle on tyypillistä valmius uuden kokemiseen, innovatii-
visuuteen ja jatkuvaan muutokseen. Mielipiteitä ei enää muodosteta auktoriteettien perus-
teella vaan itsenäisesti. Perhe on ydinyksikkönä tärkeä, mutta sillä on monet muodot avo-
liitosta uusperheisiin. Moderni ihminen elää informaatioyhteiskunnassa84, jota Suomessa
osuvasti kuvaavat kännykkä, tietokone ja Internet. Kansainvälistyminen on tosiasia. Salo-
nen väittää, että perinteinen jumalanpalvelus elää vielä agraari-Suomessa, jossa arvot ja
elämäntapa olivat yhteisiä. Tällainen ei hänen mukaansa toimi modernissa yhteiskun-
nassa.85 Ratkaisuksi Salonen näkee jumalanpalvelusten eriyttämisen erilaisille ihmisille.
(Salonen 1996: 59–67.)

Kirkko on diskurssiyhteisö, jolla on omat tavoitteensa. Saarnassa, jumalanpalveluksen
ytimessä, yhteisön julistus eksplikoidaan jäsenille. Kuten edellä on osoitettu, saarnaviran
hoitajan institutionaaliseen rooliin kohdistuu sekä uskonyhteisön että yhteiskunnan vel-
voitteita ja odotuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastelen, miten pappi rakentaa institutionaa-
lista rooliaan saarnassa ja miten sosietaalinen konteksti kirjoittautuu itse saarnaan.

3.1.3 Uskonnollinen kieli

Usko ja siihen liittyvä pyhyyden kokemus määritellään yleismaailmallisena ilmiönä, joka
usein on muotoutunut oppijärjestelmäksi ja ilmenee palvontamenoina ym. (yhteisöllisi-
nä) tapoina. Usko on yksilöllinen kokemus, mutta sillä on myös sosiaalinen ulottuvuus.
Ihmiset puhuvat kokemuksestaan, kerääntyvät yhteen harjoittamaan hartautta tai muuta
toimintaa. (Suomen kielen perussanakirja 1994. s.v. usko)

 Uskonnollisten kokemusten vaihtamiseen tarvitaan yhteistä kieltä. Piispa Huovinen
(2001: 154–155) sanoo, että saarnaajan tulee osata kahta kieltä: kuulijoitten äidinkieltä ja
kristinuskon äidinkieltä. Jumala-asia voidaan ilmaista vain uskon kielellä, koska uskon-
nossa on kyse kokonaisvaltaisesta asiasta. ”Uskontoa voi ymmärtää vain ihminen, joka on
sisällä uskonnon maailmassa tai joka tuntee kiinnostusta tuohon maailmaan.”

Työrinoja (1991: 199–202) on tarkastellut uskonnollista kieltä kielifilosofisesta näkö-
kulmasta. Hän lainaa amerikkalaisen ekumeenikon George Lindbeckin (1984) kulttuuri-
lingvistisiä näkemyksiä uskonnollisesta kielestä. Uskonnossa ei ole kysymys yrityksestä
esittää todellisuutta koskevia kognitiivisia väitteitä eikä ilmaista kaikelle inhimilliselle

83. Jumalanpalvelukseen osallistumattomuuden suurimpina syinä olivat seuraavat tekijät: Jumala koetaan yhtä
hyvin muualla kuin jumalanpalveluksessa, ei haluta käydä vain tavan vuoksi. Joka kolmannen mielestä
jumalanpalvelukset ovat liian kaavamaisia tai toimitus ei koske omaa elämäntilannetta. Joka neljäs piti
kokemusta tylsänä (Räsänen 1995: 101).

84. Jumalanpalvelusuudistusta pitävät tarpeellisena mm. alle 35-vuotiaat, kaupunkilaiset ja opiskelijat (Räsä-
nen 1995: 155).

85. Kirkko 2000 -mietinnössä sanotaan, että jos kirkko ei pysty perustelemaan tarpeellisuuttaan sen jäsenille ja
kehittämään toimintaansa, ei kirkon jäsenyys ole itsestään selvää. Kirkosta eroaminen saattaa lisääntyä, kun
koulutustaso nousee, liikkuvuus lisääntyy ja uskonnollisia vaihtoehtoja tulee lisää. (Kirkko 2000 1986: 39.)



olemassaololle yhteistä esikäsitteellistä peruskokemusta. Kulttuurilingvistisestä näkökul-
masta uskonto tekee mahdolliseksi tietynlaiset todellisuuden kuvaamisen muodot, tietyn-
laisten uskomusten muodostamisen ja tietynlaisten tunteiden, kokemusten, elämysten ja
asenteiden ilmaisemisen sekä niiden mukaisen toiminnan. Uskonnon objektiiviset tekijät,
sen kieli, opit, liturgia ja toimintamuodot antavat hahmon uskonnolliselle kokemukselle.
Tämän mukaan ei siis ole yhteistä kielestä ja kulttuurista riippumatonta sisäistä jumalako-
kemusta. Eri uskonnoissa on eri kokemus.

Lindbeckin kulttuurilingvistisen näkemyksen mukaan uskonto on kieli ja oppi sen
grammatiikka. Opissa ei ole kyse propositioista, jotka väittäisivät jotakin opin kohteena
olevista uskonnollisen kielen ulkoisista realiteeteista, vaan yksinomaisena kohteena on
ensimmäisen kertaluvun uskonnollinen kieli.86 Kielifilosofisesti Lindbeckin uskonnolli-
sen kielen malli painottuu syntaktiseen ja pragmaattiseen näkökulmaan. Uskonnossa on
kyse uskonnollisen tradition piirissä opitun kielenkäytön osaamisen kompetenssista, jossa
ymmärrettävyys ja käsitettävyys ovat ennen kaikkea osaamista. Lindbeckin mallin ongel-
mana pidetään semanttisen, merkitys- ja totuusehtoihin liittyvän kysymyksenasettelun
melkein täydellistä puuttumista tai sen jättämistä ensimmäisen kertaluvun uskonnollisen
kielenkäytön lausumattomaksi edellytykseksi. (Työrinoja 1991: 205–206.)

Järveläinen (1992: 514) luokittelee uskonnollisen kielen W. J. Abrahamin87 uskonnol-
lisen uskon teorioihin88 perustuen kolmeen ryhmään:
1. kognitiivisen eli teologisen maailmankatsomuksen ilmaiseva kieli,
2. emotionaalinen, henkilön sisäisiä kokemuksia ja tunteita uskonnollisella syntaksilla

ilmaiseva kieli tai
3. moraalinen kieli, joka ilmaisee henkilön halun sitoutua agapistiseen eli lähimmäisen

hyvää etsivään elämäntapaan.
Järveläisen käsitykset uskonnollisesta kielestä pohjautuvat Wittgensteinin kielifilosofi-

aan89, jota hän täydentää Patricia Greenspanin ja Ronald de Sousan90 teorioilla. Uskon-
nollinen kieli on mahdollista ymmärtää sekä kognitiivisena että emotionaalisena. Witt-
gensteinin mukaan emootiot ovat tiukasti ajatuksiin sitoutuneita ominaisuuksia, esimer-
kiksi henkilöllä voi olla katuvaisia, iloisia, surullisia jne. ajatuksia. Emootioilla on luja
kognitiivinen status.91 Järveläinen (1992: 514–516) vertaa Greenspanin ideaa emooti-
oista propositionaalisina tunteina92 Wittgensteinin metaforaan emootioista ajatuksen

86. Oppi ja teologian kieli ovat ns. toisen kertaluvun kieltä suhteessa uskonnollisen kielen välittömään ja aktu-
aaliseen eli ensimmäisen kertaluvun käyttöön.

87. Abraham W. J. 1985: Introduction to the Philosophy of Religion. New Jersey.
88. Uskonnollisen uskon teorioiden mukaan usko voi olla argumentatiivinen (vahvan tai heikon rationalismin

edellyttämä) tai ei-argumentatiivinen (ei filosofisesti todeksi todistettavissa tai puolustettavissa oleva elä-
mänmuoto).

89. Wittgenstein Ludwig 1980: Remarks on the Philosophy of Phsychology. Oxford.
90. Greenspan 1988: Emotions & Reasons. De Sousa 1987: the Rationality of Emotions.
91. Emootion käsite on konstruoitu siten, että emootiota ei voi irroittaa sen kognitiivisesta komponentista. Hen-

kilöllä voidaan ajatella olevan ajatuksista irrallisia affekteja, mutta nämä tunteet modifoituvat emootioiksi
vain silloin, kun ne liittyvät johonkin kognitiiviseen. (Järveläinen 1992: 516.)

92. Emootiosta voidaan esittää kolme komponenttia: 1. tunne, joka suuntautuu 2. todellisuudessa olevaa objek-
tia koskevaan eli tähän objektiin suuntautuvaan 3. evaluatiiviseen propositioon. Esimerkiksi kun näkee koi-
ran, saattaa tehdä sitä koskevan arvostelman (evalutionaalinen propositio) ´miellyttävä´. Emootion affektii-
vinen komponentti (mielihyvän tunne) suuntautuu evalutionaaliseen komponenttiin (internaalinen objekti).
Internaalinen objekti liittää emootion ulkopuolella olevaan todellisuuteen eli koiraan (eksternaalinen
objekti). (Järveläinen 1992: 516.) 
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väreinä. De Sousan paradigma-skenaarioteorian mukaan emootiot – biologisesta pohjas-
taan huolimatta – voivat kehittyä varsinaisiksi emootioiksi vain inhimillisen kommuni-
kaation kautta.93 Ilon ja pettymyksen emootiot ovat opittuja käyttäytymistapoja (paradig-
moja), jotka voivat vaihdella eri kulttuureissa. Paradigmat ovat kielen ja kokemuksen
yhteispelissä syntyneitä sääntöjä, jotka liittävät emootion todellisuuteen eli määrittävät,
miten erilaisia emootiosanoja inhimillisen elämän tilanteissa käytetään.94

Ilman paradigmoja ihminen ei voisi varmasti tietää, onko toisella emootioita, koska
hänen sisäisten tunteidensa ja kokemustensa yhteys todellisuuteen olisi mielivaltainen.
Wittgensteinin mukaan ihminen vajoaisi yksityisen kielen pimeyteen kykenemättä kom-
munikaatioon. Vaikka ihmisen emootiot pohjautuvat esikielellisiin, biologisperäisiin elä-
mänmuotoihin, kulttuuria (maailmankuvaa) voidaan pitää perusteena ihmisen emotionaa-
liselle käyttäytymiselle. Uskonnollisten tunteiden status määräytyy niiden kognitiivisesta
komponentista käsin.95 Uskonnollisia tunteita voi pitää uskonnollisina siksi, että ne välit-
tävät uskonnollisia ajatuksia eli niiden kognitiivinen komponentti on luonteeltaan uskon-
nollinen. (Järveläinen 1992: 518.)

Uskonnollinen usko syntyy uskonnollisessa yhteisössä. Vain uskonnollinen yhteisö
pelaa uskonnollisia kielipelejä, joilla on omat erityissääntönsä. Wittgensteinin yksityisen
kielen argumentin mukaan uskoa ei voi sanoa olevan uskonnollisen kielen ulkopuolella.
Jonkin ilmiön ei tiedettäisi olevan uskonnollinen, ellei julkinen kielipeli olisi muokannut
sääntöjä, joiden perusteella sitä sanotaan uskonnolliseksi. Tästä syystä uskonnollisen kie-
lipelin voi sanoa olevan uskonnollisen uskon ehto ja mahdollistaja. (Järveläinen 1992:
519.)

Uskonnollinen yhteisö modifioi käyttöönsä muissa kielipeleissä esiintyviä emootioi-
den paradigmoja, esimerkiksi toivolla on oma erityinen roolinsa uskonnollisessa kielipe-
lissä. Toivo värittää spesifisesti uskonnollista Jumala on olemassa -ajatusta. Klassisen
teismin ja suurten kirkkojen teologian mukaan propositio Jumala on olemassa on luon-
teeltaan kognitiivinen. Jos uskonnollisen uskon minimivaatimukseksi asetetaan toivo, että
mainittu kognitiivinen propositio on tosi ja toivon ajatellaan olevan emootio, uskonnolli-
sen kielen voi väittää olevan sekä emotionaalista että kognitiivista. Näin painottuu sydä-
men ja järjen, ajatuksen ja tunteen yhteenkuuluvuus. (Järveläinen 1992: 519–520.)

Kvantitatiivisessa tyylintutkimuksessa uskonnollinen kieli erottuu selkeästi omaksi
tyylilajikseen. Hartauspuheet ja -kirjoitukset ovat ohjailevaa, suostuttelevaa ja opastavaa
tiedottamista. Saukkonen (1984: 72–73) nimeää saarnatekstin yhdessä lehti- ja lakitekstin
kanssa opettavaksi, didaktiseksi tekstiksi. Tyylilajitutkimuksen tilastoissa saarna ja laki
edustavat kahta tiedottavan tyylin äärimmäisyyttä. Saarna on konkreettisinta, dynaami-
sinta, subjektiivisinta ja laki abstrakteinta, nominaaleinta, eksplisiittisintä, staattisinta,
objektiivisinta. Lehtiteksti sijoittuu näiden väliin. Suulliset vapaat keskustelumuotoiset

93. Paradigma-skenaario on spesifistiselle emootiotyypille objektin antava situaatio, johon kuuluu tähän situa-
tioon liittyvä responssijoukko. Paradigma-skenaariot ovat inhimillisessä toiminnassa esiintyvien moninais-
ten käyttäytymisolosuhteiden malleja, jotka sisältävät erilaisia luvallisia suhtautumistapoja eli emootioita
näissä käyttäytymisolosuhteissa esiintyviin kohteisiin. (Järveläinen 1992: 517.)

94. Wittgensteinin mukaan surumielisellä soitolla on merkitystä vain henkilölle, joka elää tätä ilmaisua käyttä-
vässä kulttuurissa (Järveläinen 1992: 516).

95. Näillä sanotaan olevan heikompi merkitys. Vahvoja tunteita ovat uskonnollisen palvonnan tai hartauden
mielialaan liittyvät affektit, jotka Järveläinen jättää tutkimuksensa ulkopuolelle niiden vaikeuden vuoksi.
(Järveläinen 1992: 518.)
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tekstit, esimerkiksi saarnan, Saukkonen sijoittaisi omaksi tyylilajikseen opettavan tyylin
rinnalle äärimmäisenä vastakohtana hallinnolliselle tyylille.

Käsikirjakomitea on uudistanut jumalanpalveluksen kieltä. Kirkolliskokouksen pöytä-
kirjan (1998: 6) mukaan kielen uudistamisen periaatteet pohjautuvat uskonnollisen ja
liturgisen kielen olemukseen, kielen muuttumiseen, sanojen hengellistymiseen ja Raama-
tun kielen uudistamiseen. Ei ole olemassa omalakista, muusta kielenkäytöstä irrallaan
olevaa uskonnollista kieltä. Sen erityisluonne perustuu sen käyttöön sisältyvään uskon
asenteeseen. Käsikirjakomitea toteaa, että uskonnollinen kieli on institutionaalista sakraa-
likieltä, joskus äärimmäisen muodollista rituaalikoodia, joskus vapaampaa kasuaalikoo-
dia. Päivän rukoukset edustavat sekä rituaalikoodia että kasuaalikoodia.

Uskonnollisella kielellä on taipumus rituaalistua: sanat eivät välitä viestiä, kielestä
tulee hyrinäkieltä. Hayakawa (1971: 87) käyttää termiä rituaalipuhe kielestä, jota käyte-
tään esimerkiksi uskonnollisissa menoissa. Kuulija ei ehkä ymmärrä lainkaan sanoja,
koska ne voivat olla vanhahtavaa jopa vierasta kieltä. Rituaalipuheella on silti vaikutus
kuulijoihin: se elvyttää, antaa tunnekokemuksia, vahvistaa yhteenkuuluvuutta, luo turval-
lisuutta ja jopa ohjailee, mutta se ei herätä kysymyksiä eikä välitä selkeää viestiä. Ulko-
puoliseksi itsensä tuntevalle rituaali-ilmaukset jäävät merkityksettömiksi. Suojanen
(1988: 45) nimittää kyhnytyspuheeksi kielenkäyttöä, jonka merkitys ei ole sanoman lähet-
tämisessä tai vastaanottamisessa, vaan uskonnollisen identiteetin vahvistamisessa ja oike-
aan tunnelmaan virittymisessä. ”Saarnan kieli on uskonnollista erityiskieltä, joka ei
aukene helposti ulkopuoliselle tai harvoin kirkossa käyvälle” (Suojanen 2001: 223).

Käsikirjakomitea määrittelee välimietinnössään (1998: 7) jumalanpalveluksen kielen
vuorovaikutuksen kieleksi. Kuvakieli on vuorovaikutusta: ajatusten kanssakäymistä ja
kontekstien vuorovaikutusta. Raamatun keskeisten kielikuvien rinnalle on luotu uusia,
ajanmukaisia ilmauksia. Kielen uudistuksessa on pyritty yleiskielisyyteen. Lauserakenteet
ovat keventyneet ja rukousten puheenomaisuus on vahvistunut. Kuluneet fraasit on kor-
vattu uusilla ilmauksilla ja vanhentuneet vaihdettu uusiin. Kielen uudistus on puhuttanut
ihmisiä: on valitettu tuttujen asioiden vaihtamista ja ihasteltu osuvia uudistermejä. Uudis-
tuksen sanotaan elävöittäneen ihmisten hengellistä aktiviteettia.

3.2 Koulu diskurssiyhteisönä

1800-luvun alussa Suomi oli maatalouden, vähäisen ammattikuntalaitoksen ja muutami-
en ruukkien, sahojen ja tekstiilitehtaiden maa. Koko kansan koululaitosta ei vielä ollut.
(Heikkinen 1994: 3, 4.) Kirkko ylläpiti kouluja, mutta ne olivat hengellisen säädyn rekry-
toimislaitoksia.96 Koulutus alkoi siirtyä maallisen yhteiskunnan hallintaan, vasta kun por-
varisto alkoi osallistua koulutuksen kustannuksiin. (Iisalo 1988: 10–18; Mäkinen 1997.)
Koulutuksen merkitys on kasvanut ajan mukana. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset muu-

96. Suomen ensimmäinen koulu oli Turun katedraali- eli tuomiokirkkokoulu. Vuonna 1215 Rooman lateraani-
synodin päätöksellä piti jokaisessa piispan johtamassa tuomiokirkossa olla erityinen koulumestari opetta-
massa papiksi aikovia. Keskiajan loppupuolella Suomeen perustettiin ns. kaupunkikouluja, jotka maalli-
sesta nimestään huolimatta olivat kirkollisia laitoksia. (Iisalo 1988: 10–18.)
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tokset ovat sitoneet koulun ja ihmisen arkielämän peruuttamattomasti yhteen. Nykyihmi-
nen ei selviä vaikeuksitta ilman yhteiskunnallisen instituution opettamia perustaitoja.97

Koulu kasvattaa huomisen aikuisia. Siksi hyvä koulu elää tulevaisuudessa. Opetus-
työlle riittää haasteita: Millainen on se yhteiskunta, jossa nyt ammattiin opiskelevat työ-
uransa tekevät? Miten työnkuva muuttuu? Millaisia taitoja tarvitaan ja miten ne saadaan?
Tutkijat yrittävät raottaa tulevaisuuden verhoa ja ennakoida nykypäivän tapahtumista,
mitä muutoksia huominen tuo ja mitä ne koulutuksen näkökulmasta merkitsevät. (Ks.
esim. Luukkainen 1998, 2000; Jussila – Saari 1999; Honka – Lampinen – Vertanen 2000;
Niemi – Tirri 1997.) Teollisen yhteiskunnan on todettu muuttuvan – vai jo muuttuneen? -
tietoyhteiskunnaksi. Se on tuonut mukanaan monenlaisia paradokseja. Esimerkiksi tieto-
tekniikan odotettiin tehostavan työntekoa ja lisäävän vapaa-aikaa, mutta käytännössä se
onkin vienyt monen osaajan ympärivuorokautiseen puurtamiseen. (Ks. tietoyhteiskunnan
paradokseista esim. Mannermaa 1998.)

Nykypäivän työelämää leimaava "megatrendi" on muutos: informaatiotekniikan val-
lankumous, uudet organisaatiorakenteet, työn uusi rooli, muutokset kuluttajien käyttäyty-
misessä, markkinavoimat. Nopeissa ja yllättävissä muutoksissa eivät yhden tulkinta- ja
toimintatavan logiikat enää toimi. Tarvitaan vapaata, ehkä umpimähkäistä logiikkaa.
Yksilö ja yhteisö voivat kohdata muutoksen hyväksymällä sen ja ”ratsastaa turbulens-
silla” tai vastustamalla sitä ja etsimällä turvaa vanhoista rutiineista. (Ruohotie 2000: 17,
18.)

Koulut ovat osa yhteiskunnan sosiaalista rakennetta. Niillä on oma sosiaalinen ja dis-
kursiivinen käytäntönsä, johon myös opetusdiskurssi kuuluu. Se on ymmärrettävissä ja
selitettävissä vain sosiaalisesta kokonaisuudesta käsin. Opettaja on yksilö, mutta opetta-
juus on yhteiskunnan muovaamaa. Jokaisella ajalla on oma arvoperustansa, joka vaikuttaa
myös koulukulttuurissa. Oppimiskäsityksellään ja opetusmenetelmien valinnoillaan opet-
taja vaikuttaa myös siihen, millaisen vuorovaikutusmallin koulu tarjoaa oppijoille. Seu-
raavassa luvussa selitän lyhyesti ammatillisen koulutuksen muutosvaiheet, joiden tunte-
minen voi auttaa ymmärtämään nykyopetuksen käytäntöjä. Luvuissa 3.2.2 ja 3.2.3 tiivis-
tän tutkijoiden käsityksiä koulukulttuurista ja opettajuudesta sekä oppimiskäsityksistä ja
opetusmenetelmistä.

3.2.1 Ammatillinen koulutus

Ammatti liittyy ja on aina liittynyt läheisesti yhteisön taloudelliseen ja sosiaaliseen raken-
teeseen. Ammattikasvatus määritellään kasvatukselliseksi interventioksi, joka tähtää
ihmisen ammatilliseen kasvuun (Heikkisen 1995: 32; Helakorpi 1992: 6).

97. Institutionaalinen kasvatus tarkoittaa sitä yhteiskunnan ohjaamaa opetuksen ja kasvatuksen prosessia, jonka
kautta yksilöstä tulee yhteiskunnan jäseniä ja jonka kautta yhteiskunta kehittää ja uudistaa omaa kulttuurit-
raditiotaan. 1960-luvulta alkaen voimakas koulunkäynnin lisääntyminen on tehnyt koulutuksen luonnolli-
seksi osaksi suomalaisten elämänkaarta. Opetusministeriön asettama tavoite on kouluttaa 2/3 ikäluokasta
korkeakoulututkintoon saakka. (Luukkainen 2000: 133.)
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Suomen ammattikasvatuksen juuret ovat keskiajan ammattikuntalaitoksessa.98 Ennen
1800-lukua ammattikasvatusta oli akateemisen koulutuksen ohella vain upseeristolle ja
laivan päällystölle.99 Suomalainen ammattikoulujärjestelmä alkoi 1830–1840-luvuilla ns.
sunnuntaikouluista, joissa opettajana saattoi toimia sivutoimisen opettajan ohella myös
pappi.100 Vähän myöhemmin perustettiin ensimmäiset kauppakoulut, teknilliset reaali-
koulut sekä maanviljelyopistot. Vuosisadan lopulla syntyivät erityyppiset ammattikasva-
tusmuodot, mm. teollisuuskoulut ja sairaanhoitajakoulutus. (Heikkinen 1994: 9–11; Ala-
tossava 1994.) Opetustyötä hoitivat käytännön työnsä ohella alan ammattilaiset, esimer-
kiksi sairaalan ylihoitaja opetti iltaisin hoidon teoriaa oppilaille, jotka päivisin toimivat
sairaalan työntekijöinä. Ammatin hallitseva opettaja oli ehdoton auktoriteetti kaikissa
näkemyksissään, myös oppilaan oppimiskyvyn ja käytöksen arvioinnissa. Näyttää siltä,
että lähes kaksisataa vuotta ei ole juurikaan horjuttanut ammatillisen opettajan asemaa.

Ammatillisen koulutuksen ja opettajuuden muutoksilla on yhteys muun yhteiskunnan,
erityisesti talouden ja teknologian muutokseen, koko koulutusjärjestelmän ja koulutuksen
hallinnon muutokseen (Heikkinen 1994: 3).Yhteiskunnan uudet tarpeet aiheuttavat koulu-
tukseen muutospaineita. Ammatillisen koulutuksen rakenne uudistettiin 1930-luvulla
toteuttamalla koko maan kattava ammattikoulujärjestelmä. Seuraava suuri muutos oli niin
sanottu keskiasteen uudistus 1982–88. (Ks. mm. Ekola ym. 1991.) Ammatillisen koulu-
tuksen integraatiossa uudistettiin sekä koulutuksen rakenne että oppisisällöt. Koulutuk-
sen laajentamisen tarkoituksena oli taata koulutetuille suurempi ammatillinen jousto ja
liikkuvuus sekä parempi turva työmarkkinoilla. Ammatillisen koulutuksen uudistus antoi
sysäyksen myös opettajankoulutuksen yhtenäistämiselle. Ammatillinen opettajankoulu-
tus oli ollut hajanaista, eikä sitä edes vaadittu kaikkien ammattialojen opettajilta lain-
kaan. 101

1900-luvun viimeinen vuosikymmen muutti jälleen ammatillisen koulutuksen raken-
netta. Suurin osa aikaisemmin opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista muuttui
ammattikorkeakoulututkinnoiksi ja opistoasteen koulutus päättyi. (Honka ym. 2000:
29.)102 Oppisisällöissä muutos merkitsi tietopuolisen opettamisen painottamista. Opetta-

98. Ammatin harjoitus liittyi ammatilliseen sosialisaatioon, jossa ammatin oppiminen, ammattiin identifioitu-
minen ja ammattiin kehittyminen kietoutuivat yhteen. Käsityöläiset, kauppiaat ja opettajatkin liittyivät
yhteen ja muodostivat voimakkaita uskonnollissävytteisiä kiltoja, joista kehittyivät ammattikunnat. (Kyös-
tiö 1975: 172; Poikela 1994: 17.)

99. Ammattikasvatuksen esivaiheisiin 1800-luvun alkupuolella asti ammatin oppiminen ja ammatin opettami-
nen perustuivat oppipoikajärjestelmään. Oppipoika sai oppinsa mestarin ja tämän perheen huolenpidon ja
kurin alaisena. Hän omaksui taitojen ohella yhteisöllisen elämänmuodot. Mestarin opetuskykyyn ei kiinni-
tetty huomiota. Tärkeimpänä pidettiin, että hän oli alansa ammattilainen. (Kyöstiö 1955: 217–223.)

100. Sunnuntaikoulut oli tarkoitettu lukutaidottomille käsityöläisten oppipojille ja kisälleille (Kyöstiö 1955:
217–222). Opettajina toimivat sivutoimiset oppikoulujen opettajat tai pappi, usein myös alkeiskoulujen
edistyneet oppilaat, montöörit (Heikkinen 1994: 9–11).

101. 1980-luvun alussa Suomessa oli 20 oppilaitosta, joissa koulutettiin ammatillisia opettajia. Kirjavan opetta-
jankoulutuksen vuoksi  suoritettujen opettajantutkintojen vertailu oli vaikeaa ja koulutuksen kehittäminen
hankalaa. Ammattikasvatushallitus vahvisti vuonna 1985 opetussuunnitelmaohjeiston, jossa eri alojen epä-
yhtenäiset opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat koottiin yhdeksi pedagogiseksi opettajankoulutusoh-
jelmaksi.

102. Opistoasteen tutkintoja ovat olleet mm. insinöörin, artenomin, merkonomin ja sairaanhoitajan tutkinnot.
Ammatillisen korkea-asteen tutkintoja on voitu aikaisemmin suorittaa metsätalouden, tekniikan ja meren-
kulun aloilla. (Honka ym. 2000: 30.)
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jien kelpoisuusehdot muuttuivat vaativammiksi.103 Myös ammatillisen opettajankoulu-
tuksen lainsäädäntö muuttui. (Ks. Laki 557/1990; Asetus 560/1990, 986/1996.) Vuonna
1996 ammatillinen opettajankoulutus siirtyi ammattikorkeakoulujen yhteydessä toimiviin
viiteen ammatilliseen opettajakorkeakouluun. (Laki 452/1996,; 455/1996.)

Vuoden 1999 alussa astuivat voimaan uudet koulutusta koskevat lait ja asetukset, joi-
den mukaan päätäntävaltaa siirrettiin koulutuksen toteuttajille. Oppilaitokset voivat suun-
nitella toteuttamansa ammatillisen koulutuksen melko joustavasti. Ammatillisen perus-
koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeelli-
sia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Lisäksi koulu-
tuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä hyviksi ja tasapainoisiksi yhteis-
kunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonalli-
suuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elin-
ikäistä oppimista. (Laki 630/1998.) Koulutuksen rakenteelliset uudistukset eivät takaa
muutosta luokkahuoneessa, sillä vaikka koulutuspoliitikot, kouluhallinnon virkamiehet ja
tutkijat havaitsevat holistisen näkökulman, he eivät pysty muuttamaan opetuksen arkea.
(Isosomppi 1996: 18.)

3.2.2 Koulukulttuuri ja opettajuus

Koululaitos on yhteiskunnan tärkeimpiä instituutioita. Sen päätehtävänä pidetään kulttuu-
rin siirtämistä ja kehittämistä sekä inhimillisen pääoman tuottamista. (Luukkainen 2000:
203.) Koulua luonnehditaan tutkijan ja näkökulman mukaan muun muassa vakaaksi tai
epävakaaksi, avoimeksi tai suljetuksi, muutosta vastustavaksi, professionaaliseksi, byro-
kraattiseksi ja opiskelijoiden kannalta pakolliseksi. (Ks. mm. Huusko 1999; Luukkainen
1998; Isosomppi 1996.) Pursiainen (1998: 220) kutsuu koulua ”merkilliseksi käytännök-
si”: se on toisaalta itsetarkoituksellinen osa koulukäytännön toimijoiden elämää, mutta
samalla investointi oppilaan koulun jälkeiseen elämään.

Jokaisella koululla on oma kulttuurinsa, jonka osa opettajakulttuuri on. Opettajakult-
tuuria voidaan tarkastella sisällön ja muodon perusteella. Sisältöjä ovat esimerkiksi asen-
teet, arvot, uskomukset, tavat ja työtavat. Opettajakulttuurin muodot näkyvät erityisesti
opettajien ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa, jonka avulla siirtyvät ammattikunnan
arvot, normit, uskomukset ja käytännöt. (Hargreaves 1996: 231, 232.) Hargreaves (1994:
165, 166) erottaa opettajakulttuurin muodoissa individualismin, yhteistoiminnallisuuden,
pakollisen kollegiaalisuuden ja klikkiytymisen.

Yleisimpänä opettajakulttuurin muotona pidetään edelleen yksilökeskeistä kulttuu-
ria, jolle on tyypillistä opettajan eristäytyminen opiskelijoiden kanssa luokkahuonee-
seen.104 Ulkopuolisen, jopa toisen opettajan, vierailu saatetaan ymmärtää negatiivisesti
arvostelemisena tai sekaantumisena opettajan asioihin. Individualismi ruokkii konserva-

103. Lehtorilta vaaditaan korkeakoulututkinto ja yliopettajalta jatkotutkinto sekä molemmilta 35 opintoviikon
opettajankoulutuksen suorittaminen. (Laki 986/1996.)

104. Suurin osa nykyopettajista on saanut koulutuksensa paljon sidotummassa ja alisteisemmassa opettajakult-
tuurissa, missä nyt ja tulevaisuudessa toimitaan. Sotien jälkeisenä aikana koulukulttuurille oli tyypillistä
jyrkkä ainejakoisuus. Opettaja työskenteli yksin ja työ painottui selvärajaisiin tehtäviin luokkahuoneessa.
(Ks. opettajankoulutuksen arvioinnista Jussila ym. 1999.)
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tismia opetuksessa ja hidastaa muutosta. (Niemi – Tirri 1997: 28; Hargreaves 1996: 269.)
Uusi opettaja sosiaalistetaan vanhaan malliin (Huusko 1999: 34). Kollegiaalinen poh-
dinta ja työn arviointi eivät ole kuuluneet opettajakulttuuriin. Vaikka oppimisprosessit
ovat yksilöllisiä, ne riippuvat koulutuksellisista, yhteiskuntapoliittisista ja kulttuurisista
konteksteista yhteiskunnassa ja koulussa. (Kohonen 1996: 74.)

Rajatussa kulttuurissa opettaja on tekemisissä oppilaidensa lisäksi vain samaa ainetta
tai luokkatasoa opettavien kanssa, mikä johtaa heikkoon kommunikaatioon opettajaryh-
mien välillä ja vaikeuttaa aineiden integraatiota. Opettajien muodostamat klikit voivat kil-
pailla keskenään, ja näin myös opiskelijan etu kärsii, jos opettajien yhteistyö ei suju.
Rajatun opettajakulttuurin taustalla on opettajien halu säilyttää vanha käytäntö. (Niemi –
Tirri 1997: 29, 30; Hargreaves 1996: 267–273.)

Yhteisökeskeisessä opettajakulttuurissa eri aineiden opettajat tekevät yhteistyötä. Työ-
ilmapiirin tunnuspiirteenä on avoimuus. Myös epäonnistumiset uskalletaan myöntää.
Monipuolinen vuorovaikutus tukee opettajan ammatillista kehitystä ja innostaa opettajia
uusien opetusmuotojen kokeiluun. Yhteisöllisessä kulttuurissa ei ylläpidetä auktoriteetin
roolia, vaan opettajakin on oppija, joka on valmis laajentamaan vuorovaikutussuhteitaan.
Rajoja ylittävässä kulttuurissa opettajat laajentavat vuorovaikutusta koulun ulkopuoli-
siin yhteistyökumppaneihin. Yhteydenpitoa helpottaa uusi viestintäteknologia. Rajoja
ylittävä kulttuuri tukee konstruktivistista oppimis- ja opetuskäsitystä. (Niemi – Tirri 1997:
31, 32.)

Nykyaikainen opettajuus nähdään professiona,105 johon sisältyvät ammatillinen sisäl-
töosaaminen, yhteiskunnallinen tehtävä ja eettinen työn perusta (ks. professiosta Etelä-
pelto 1992; Laitila 1999; Pursiainen 1998). Luukkainen (2000: 71) tiivistää opettajuuden
laadun kriteerit käsitteisiin tieto, osaaminen ja läsnäolo luokan ja koulun työskentelyssä.
Laaja-alaisuus korostuu opettajan osaamisessa: oman aineen hallinta ja työelämätietämys
painottuvat. Ammatissa toimiminen perustuu tietoon ja ammattitaitoon sekä toisaalta työn
arvo- ja normipohjaan. Opettajan perustehtävä ja vastuu määritellään lainsäädännössä ja
normistossa. Eettisissä ohjeissa määritellään yhteiset ammatilliset arvot ja periaatteet,
joissa keskeisiä ovat yhteiskunnan, oppijan ja opettajan tarpeet ja oikeudet sekä ammatti-
etiikan yhteisöllinen luonne. Opettajan työn johtaviksi arvoiksi määritellään ihmisarvo,
totuudellisuus, oikeudenmukaisuus ja vapaus. (Tirri 1999: 19–22; Opettajan etiikka: http:/
/www.oaj.fi). Pursiaisen (1998: 215) mukaan ammattieettinen koodi ei poista ammattilai-
sen omaa moraalin tarvetta, vaan ainoastaan määrittelee lakia tarkemmin luottamusvapau-
den rajan.

Opettajan ammatillinen minäkäsitys on tärkeä osa hänen opetuskäyttäytymistään.
Opettajan minäkäsitys on kykyä arvioida omat pedagogiset taitonsa ja omat toimensa suh-
teessa opiskelijaan. Ammatillinen minäkäsitys alkaa kehittyä omana kouluaikana ja jat-
kuu opiskeluaikana ja edelleen työssä. Ammatillisella opettajalla minäkäsitykseen vaikut-
taa työkokemus, joka määrittää häntä ammattilaisena ja opettajana. Opettajan minäkäsi-
tys heijastuu hänen motivaatioperustaansa ja opetuskäyttäytymiseensä sekä opiskelija-
opettajavuorovaikutussuhteeseen. (Aho 1999: 35–37.) Omaa epävarmuus saattaa näkyä

105. Pursiaisen (1998: 206) mukaan professiolle on tyypillistä ammatillinen sitoutuminen, jolloin usein edellyte-
tään julkista valaa eli professiota. (Ks. profession kriteereistä Pursiainen 1998: 207.) Laitilan (1999: 78) ja
Eteläpellon (1992: 22) mukaan asiantuntija-ammatin eli profession yleisiä tunnusmerkkejä ovat mm. riit-
tävä erityisasiantuntemus, eettinen koodi, ammatillinen autonomia, ammatin yhteiskunnallisen arvostuksen
parantaminen ja ammattipätevyyden määrittely.
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autoritaarisuutena, innottomuutena ja kielteissävyisenä suhtautumisena opiskelijoihin
sekä tyytymättömyytenä omaan opettajuuteen (Patrikainen 1997: 225).

Hyvää opettajuutta ja hyvän opettajan ominaisuuksia on yritetty määritellä monista eri
lähtökohdista. Affektiivisen alueen ominaisuuksista ystävällisyyttä, asiallisuutta, empaat-
tisuutta, hyväntuulisuutta ja innostuneisuutta on perinteisesti pidetty menestyvän opetta-
jan piirteinä. Tutkimukset eivät kuitenkaan yksiselitteisesti osoita, minkälaiset persoonal-
lisuuden piirteet olisivat ehdoton tae hyvälle opettajuudelle. Läheisesti opettajan persoo-
nallisuuteen liittyy kuitenkin se, minkälaiseen vuorovaikutukseen hän opetustilanteessa ja
kouluympäristössä kykenee. Siihen puolestaan vaikuttaa se, millaiseen opettajakulttuu-
riin hän tahtoo sitoutua. Ihmissuhteiden hoitamisen arvellaan säilyvän opettajuudessa
tulevaisuudessakin (Opettajankoulutus tulevaisuuden tekijänä 1999: 21).

Ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelma määrittelee sosiaalis-taidolli-
seksi tavoitteeksi kyvyn tulokselliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön erilaisten
ihmisten kanssa niin työyhteisössä kuin lähi- ja etäympäristössä, myös kansainvälisesti
(Honka ym. 2000: 44). Opettajaksi kasvu nähdään prosessiluonteisena ja yksilöllisenä.
Ammatillisen opettajan on oltava valmis kohtaamaan avoimesti erilaisia ihmisiä, asioita
ja ympäristöjä. Kasvun tärkeinä alueina mainitaan opettajan persoonallisuus, kognitiivi-
set prosessit ja ammatilliset toimintavalmiudet. (Honka 2000: 41.) Tavoitteiden realisti-
suutta voisi kuitenkin kyseenalaistaa sillä perusteella, että persoonallisuuden kasvua edis-
tävät sisällöt puuttuvat opetuksesta. Vaikka tiedetään, että opetus tapahtuu affektiivisessa
ja kognitiivisessa maastossa, opettajankoulutuksessa ei juuri opeteta tunteita. Koulutuk-
sen todetaan vahvistavan opettajan ammattiroolia tiedon jakajana, mikä vaikuttaa hänen
opetuskäytäntöönsä luokassa. (Talib 2002: 56.)

Koulukulttuuriin kohdistuu muutospaineita koulun ulkopuolelta. Ammatillisissa oppi-
laitoksissa koulutus- ja kulttuurierot ovat luonnollisesti suuria. Muutokset ovat välttämät-
tömiä, koska koulua ympäröivä maailma muuttuu. Muutosprosessiin tarvitaan koko hen-
kilöstön, oppijoiden ja sidosryhmien avointa yhteistyötä. (Leino ym. 1997: 12; Helakorpi
ym. 1996: 133; Hargreaves 1996: 302–308.) Yhteistyö vaatii opettajalta ihmissuhdetaito-
jen hallintaa. Opettajan perusvalmiuksia ovat vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot
sekä kyky kohdata ristiriitatilanteita. Kollegiaalisessa koulukulttuurissa opettajien yhtei-
sellä pohdiskelulla ja suunnittelulla on tärkeä merkitys, samoin opettajan oman työn arvi-
oimisella. Vallitseva opettajakulttuuri muuttuu hitaasti.106 Muutosta edistäisi opettajan-
koulutusinstituution uudistuminen. Korkeakoulujen arviointineuvoston (2000) kehittämis-
haasteissa nostettiin esiin mm. se, että ”opettajankouluttajilla tulisi olla nykyistä enem-
män realistisia työkokemuksia”. Koulu tarvitsee ennen kaikkea itsekritiikkiä, jotta muutos
olisi mahdollinen.

106. Modernin ja postmodernin ajan murros työnsi syrjään vanhoja uskomuksia ja alkoi muuttaa oppimiskäsi-
tystä  kohti aktiivista, yksilön omaa osuutta korostavaa oppimista, mutta muutos on hidasta.  Koululaitosta
kritisoitiin 1980–90-luvulla mekanistisesta, irrallisesta, staattisesta, atomistisesta ja kritiikittömästä ihmis-
ja maailmankuvasta. Sen tiedonkäsitystä väitettiin valmiina annetuksi ja ongelmattomaksi ja oppimiskäsi-
tystä ulkoaoppimista suosivaksi ja pinnalliseksi Opetusta arvosteltiin opettajakeskeiseksi ja pirstaleiseksi,
kokonaisuudet unohtavaksi. (Syrjäläinen 1992: 4; Kohonen ym.1994: 17–18.)
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3.2.3 Oppimiskäsitykset ja opetusmenetelmät

Informaatioyhteiskunnassa osaaminen ja oppiminen ovat kriittisiä menestystekijöitä:
muuttuva työelämä tarvitsee ihmisiä, joilla on kyky, halu ja tahto oppia jatkuvasti. Oppi-
minen ymmärretään muutoksena tai muutoksen mahdollisuutena. Opettajan on tärkeää
tiedostaa oma tiedon- ja ihmiskäsitykseen rakentuva oppimiskäsityksensä, koska viime
kädessä ne vaikuttavat siihen, miten hän toimii opiskelijoidensa kanssa opetustilanteessa.
Ammattia opiskellaan kolmesta neljään vuotta, jopa kauemminkin. Opiskelija oppii
ammattiosaamiseen kuuluvien tietojen ja taitojen ohella ammatti-identiteettiä. Hänen
pitäisi harjaantua myös vuorovaikutustaidoissa, joten opiskelijan kehittymisen kannalta ei
ole yhdentekevää, millaista opetusdiskurssin vuorovaikutus on. Tässä luvussa kuvaan
muutamia nyt hallitsevia tiedon-, opetus- ja oppimiskäsitysten suuntia, joihin voi peilata
luokkahuoneen todellisia käytäntöjä.

Tietoteoriat ovat filosofisia näkemyksiä, jotka voidaan tunnistaa joko eksplisiittisesti
tai implisiittisesti oppimisteorioiden ja -käsitysten taustalla. Kokemusta ja havaintoja
ainoina tiedon lähteinä korostava tiedonkäsitys on empirismiä. Rationalismi pohjaa jär-
keen ja ajatteluun. Pragmatistisessa tietoteoreettisessa näkemyksessä todellisuuden ajatel-
laan olevan jatkuvasti toiminnassa oleva prosessi. Konstruktivimissa uskotaan ihmisen
itse rakentavan aktiivisesti tietoaan. Oppimiskäsitykseen kuuluu epistemologisten perus-
oletusten lisäksi pedagogisia näkemyksiä siitä, miten opitaan ja miten oppimista voidaan
parhaiten edistää. (Tynjälä 2002: 24–28.)

Uskallan kokemukseni perusteella väittää, että opettajanhuoneen kollegakeskusteluja –
ainakin ammatillisessa oppilaitoksessa – värittää kahtiajako opettamisen ja oppimisen
käytännöstä eli ”oikeaa opettamista” vai ”pelkkää höyhötystä”. Edellinen on perinteistä
behaviorismia ja ”höyhötyksen” leiman saanut konstruktivismia. Suomalaisen opetuksen
perinne on lausuttu jo aapisessa: ”opettaja opettaa ja oppilas opin saa”. Behavioristinen
oppimiskäsitys perustuu objektivistiseen ja empiristiseen ajatteluun. Tiedon lähteenä on
kokemus ja aistihavainnot. Oppiminen on reaktiota ulkoapäin tulevaan ärsykkeeseen eli
ärsyke-reaktioketjujen muodostumista. Opittava asia esitetään pieninä yksikköinä, ärsyk-
keinä. Oppija vastaa eli reagoi ärsykkeeseen, ja opettaja antaa palautteen. Tällä ulkoapäin
tulevalla vahvistamisella on oppimisen kannalta keskeinen merkitys. Behavioristisessa
mallissa oppimistavoitteet on täsmällisesti asetettu ja oppimisen vaiheet tarkasti määri-
telty. (Puolimatka 2002: 84.) Behavioristiseen oppimiskäsitykseen liitetään usein ajatus
opetuksesta ja oppimisesta tiedon siirtämisenä. (Ks. mm. Tynjälä 2002: 29.). Puolimat-
kan (2002: 84–85) mukaan behavioristisen näkemyksen yksinkertaistus monimutkaisesta
prosessista on riittämätön, mutta malli tavoittaa hänen mielestään yhden tärkeän ulottu-
vuuden oppimisessa, asteittain etenevän harjoituksen.

Konstruktivismia pidetään vastakkaisena näkemyksenä behaviorismille, koska ihmis-
mielen ei oleteta heijastavan ulkopuolista maailmaa sellaisenaan.107 (Ks. mm. Tynjälä
2002: 58.) Konstruktivismista puhutaan myös uutena oppimiskäsityksenä. Sen taustalla
on konstruktivistinen ja joissakin suunnissa pragmatistinen epistemologia, jonka mukaan

107. Konstruktivismi hylkää totuuden korresponssiteorian, jossa realistisen tietoteoriaan nojaten tieto ja todelli-
suus ovat vastaavia. Tietoa arvioidaan sen sisäisten ominaisuuksien perusteella tai käytännön kokemusten
perusteella tai yksimielisyyden perusteella. Totuuskriteereitä ovat tiedon koherenssi, pragmaattisuus, elin-
voimaisuus ja konsensus. (Tynjälä 2002: 58.) 
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tiedon totuudellisuus testataan käytännössä. Konstruktivistiset suuntaukset eroavat tois-
taan siinä, onko mielenkiinnon kohteena yksilöllinen vai sosiaalinen tiedon konstruointi.
(Tynjälä 2002: 28, 29, 38.) Oppimisessa nähdään keskeiseksi sisäinen säätely ja merkityk-
sen rakentaminen. Yksilön uudet havainnot ja informaatio tulkitaan aina aikaisempien tie-
tojen ja uskomusten perusteella. (Tynjälä 2002: 41– 3.)

 Konstruktivistisella oppimisnäkemyksellä katsotaan olevan pedagogisia seurauksia.
Oppija on aktiivinen toimija, ei passiivinen tiedon vastaanottaja. Opettaminen ei ole tie-
don siirtämistä, vaan oppimisprosessin, tiedon konstruointiprosessin, ohjaamista. Opetta-
jalla voi olla tärkeä rooli tiedon esittäjänä, mutta tärkeämpänä pidetään oppimistilanteiden
järjestämistä oppijan oppimisprosessia tukevaksi. Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkittä-
vyys korostuu oppimisessa. Vuorovaikutuksen avulla oppija voi saada reflektion aineksia
ja tukea toisilta opiskelijoilta. Oppimisen sosiaalisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta pyri-
tään hyödyntämään erilaisilla yhteistoiminnallisilla opiskelumuodoilla, joissa järjestetään
mahdollisuus tiedon jakamiseen, keskusteluun, neuvotteluun ja argumentointiin.108 (Tyn-
jälä 2002: 61–67; Patrikainen 1997: 255.)

Sosiokulttuurisissa teorioissa tiedonmuodostus ja oppiminen ovat perusteiltaan sosiaa-
lisia ilmiöitä eikä niitä voida tarkastella irrallaan sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historialli-
sesta kehyksestään (Tynjälä 2002: 44). Sosiokulttuuriset lähestymistavat painottavat eri-
tyisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä, kulttuuristen välineiden käytön oppi-
mista ja tiedon oppimista sen autenttisissa käyttöyhteyksissä oppipoikakoulutuksen
tapaan. (Tynjälä 2002: 60.) Konstruktionistit ovat kiinnostuneita yhteistyöstä, konflik-
teista, merkityksistä, neuvottelemisesta, retoriikasta, rooleista jne. (Tynjälä 2002: 57).

Puolimatka (2002: 51–52) kritisoi Tynjälän näkemyksiä radikaalista konstruktivis-
mista. Hän ei näe empirismiä ja konstruktivismia toisensa poissulkevina, vaan pitää kon-
struktivistista tiedonkäsitystä yhtenä subjektiivisen empirismin muotona. ”Empirististen
näkemysten erot koskevat sitä, miten valmiiksi hahmottuneena todellisuus avautuu koke-
mukselle.” Puolimatkan (2002: 67) mukaan ei ole perusteita luopua realistisesta totuus-
teoriasta.

Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavat opettajan tiedonkäsitys ja opetus- sekä
oppimiskäsitys. Opetusmenetelmien avulla opettaja organisoi opiskelua ja pyrkii edistä-
mään oppimista. Konstruktivistisen opetuksen109 tarkoitus on tukea oppijan aktiivista
pyrkimystä rakentaa tietojaan. Kysymys opettajan vallankäytöstä on keskeinen näkemy-
sero konstruktivistisen ja realistisen opetuskäsityksen välillä. Radikaalin konstruktivismin
mukaan opetus perustuu kokonaan avoimesta vallankäytöstä pidättäytymiseen. Tiedolli-
nen ja ohjaava auktoriteetti nähdään kasvatuksellisesti perustelemattomaksi. (Puolimatka
2002: 243.) Maltillisessa konstruktivismissa opiskelijan aktiivisuudella ei ole pedago-
gista itsetarkoitusta. Opettaja pyrkii luomaan oppimisympäristöjä, jotka herättävät oppi-

108. Tynjälä (2002: 61–67) luettelee konstruktivistisen oppimisnäkemyksen muiksi pedagogisiksi seurauksiksi
seuraavat: oppijan aikaisemmat tiedot uuden oppimisen perustana, metakognitiivisten taitojen kehittämi-
nen, ymmärtäminen tärkeämpää kuin ulkoa oppiminen, erilaisten tulkintojen huomioon ottaminen, fakta-
painottuneisuudesta ongelmakeskeisyyteen, oppimisen tilannesidonnaisuuden huomioon ottaminen, moni-
puolisen representaatioiden kehittäminen, uusien arviointimenetelmien kehittäminen, tiedon suhteellisuu-
den ja tuottamistapojen esiin tuominen ja opetussuunnitelmien kehittäminen.

109. Konstruktivistisen opetuksen neljä keskeistä aihetta ovat 1. teorian ja käytännön yhteen saattaminen käy-
tännön kehittämiseksi, 2. oppilaantuntemuksen tärkeä merkitys, 3. opettajan tehtävän muuttuminen ohjaa-
jaksi, 4. opettajan eettinen tehtävä tukea oppilaan omaehtoista kehitystä ja kunnioittaa itsemääräämisoike-
utta (Puolimatka 2002: 239).
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jassa koulutuksen kannalta relevantteja omiksi ja tärkeäksi kuvattuja ongelmia. Oppija
oppii vähitellen opettajan ohjauksessa kehittämään oppimaan oppimistaitojaan. Opettaja
on alansa asiantuntija, joka tietää, millaista osaamista hänen opetuksensa tulisi mahdollis-
taa. (Rauste-von Wright 1997: 20, 30.)

Puolimatka (2002: 246–247) pitää yhtenä konstruktivismin heikkoutena sen kyvyttö-
myyttä tarjota mielekästä perustaa opettajan tiedolliselle ja ohjaavalle auktoriteetille.110

Realistisen kritiikin mukaan auktoriteetin tarve nousee todellisuuden vaatimuksesta.
Avoin auktoriteetti vähentää peitetyn vallankäytön tarvetta ja antaa mahdollisuuden arvi-
oida vallankäytön tapoja. Myös kansalaisten suostumuksella käytettävään demokratiaan
sisältyy pakkoa yhteiselämän edellytyksenä olevien lakien toimeenpanossa.

Konstruktivistisen opetuksen mallien tarkoituksena on kehittää oppijan luovuutta,
omaehtoisuutta, yhteistyökykyä, vapautumista ja itsenäistymistä. Opettaja voi valita eri-
laisia työtapoja opetukseensa, esimerkiksi itseohjautuvan, tutkivan, emansipatorisen tai
dekonstruktiivisen opetuksen. Hän voi panna opiskelijat oppimaan käytännössä tai valita
omaa luovuutta korostavan mallin.111

Konstruktivistisen ja realistisen opetuksen ero perustuu erilaiseen tieto- ja todellisuus-
käsitykseen (Puolimatka 2002: 291; Tynjälä 2002: 58). Realistisen opetusnäkemyksen
mukaan opetuksen tarkoitus on auttaa oppijaa muodostamaan sellaisia tiedollisia käsityk-
siä, taitoja, tottumuksia ja asenteita, jotka vastaavat todellisuutta ja sen asettamia vaati-
muksia. Oppijoiden ajatusrakennelmia ei tarvitse hyväksyä kritiikittä. Puolimatkan
mukaan realistinen opetus pyrkii välittämään oppilaille ”oikean käsityksen todellisuu-
desta”. Realistinen opetus edellyttää opettajalta sekä asiantuntemusta että oppilaantunte-
musta. Realistisen opetuskäsityksen opettajan on etsittävä tilanteeseen sopiva menetelmä.
Niitä ovat mm. Sokrateen kyselymenetelmä, impressiomalli, kriittinen mallin, käytän-
nössä opettamisen malli ja oivallusmalli.112 Opetuksen tuloksena opiskelijat voivat osal-
listua kulttuurin luomiseen ja kehittämiseen. (Puolimatka 2002: 297–344.)

Vuorisen (1993: 63–70) mukaan hyvät edellytykset oppimiselle saadaan sellaisista työ-
tavoista, joiden tuloksena opiskelu on sopivan konkreettista ja vaihtelevaa ja jotka akti-
voivat ja ohjaavat yhteistoimintaan sekä ottavat huomioon yksilölliset erot. Työtavan

110. Opettajan professiossa korostuu professionaalisen autonomian vähyys yhteisöllisellä tasolla. Vaikka opetta-
jat voivat määrätä itsenäisesti luokkahuoneessa, he työskentelevät hierarkkisessa instituutiossa eikä heillä
ole mahdollisuutta päättää yleisestä koulupolitiikasta, uusien jäsenten valinnasta, organisaation rakenteesta
jne. (Luukkainen 2000: 76.)

111. Itseohjautuvassa opetuksessa korostetaan oppijan vapautta itse ohjata oppimisprosessejaan ja päättää asi-
oista. Tutkivassa oppimisessa opettajan tehtävä on rakentaa ongelmatilanteita, joihin oppijat kehittelevät
ratkaisuja. Käytännössä opetuksen malli kehittää tarkoituksenmukaisia näkemyksiä ja kehittyneempiä käy-
täntöjä tuottavaan yhteisölliseen vuorovaikutukseen ja käytännössä oppimiseen. Emansipatorisessa mal-
lissa oppija vapautetaan sellaiseen yhteisölliseen toimintaan, joka tuottaa tarkoituksenmukaisia toimintata-
poja. Dekonstruktiivinen opetus pyrkii pois tietokeskeisyydestä kohti rajoittamatonta luovuutta, vapautta ja
leikillisyyttä. Opettajan omaehtoisuuden malli korostaa opettajan vapautta ja luovia konstruktioita. (Puoli-
matka 2002: 251, 252.) Puolimatka (2002: 289) kritisoi konstruktivististen menetelmien yksipuolista sovel-
tamista.

112. Impressiomallissa opettamisen tulisi kehittää ideoiden vastaanottamiseen ja muokkaamiseen tarvittavia val-
miuksia. Opettaja kontrolloi oppijan käsityksiä. Oivallusmalli on edellisen vastakohta, jossa oppiminen
nähdään ymmärtämisenä. Kriittinen malli pyrkii korjaamaan oivallusmallin puutteita. Sen ytimenä on aja-
tus opetuksesta oppilaan itsenäisen arviointikyvyn kehittäjänä. Käytännössä opettamisen malli on lähes
sama kuin konstruktivistisen opetuksen mallissa. Dialogiopetuksen perustana on Bahtinin dialogismi, jonka
tarkoituksena on käsitysten todenmukaisuuden koetteleminen ja totuuden etsiminen. Yleissivistävä opetus-
malli pyrkii luomaan edellytykset monipuoliselle ja syvälliselle ihmiselämälle.
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valinnalla opettaja ratkaisee, missä määrin ja millä tavalla opiskelija saa käyttää luovuut-
taan, itsenäisyyttään ja yhteistyötaitojaan. Tärkein peruste työtavan valinnalle on opiske-
lun tavoite. Tavoitteet voivat jakaantua tiedon ja ymmärryksen, asenteiden ja kokemusten
sekä taitojen ja valmiuksien tavoitteisiin. Lisäksi valintaan vaikuttavat opetettavan ryh-
män taso, opettajan taidot ja ulkoiset resurssit. Käytetyimmät menetelmät ovat opettaja-
johtoinen luokkaopetus, opetuskeskustelu ja ryhmätyö.113

Hongan (ym. 2000: 94–95) mukaan ammatillisen opettajan tulee hallita tavallisimmat
orientaatiomallit ja niiden soveltaminen, koska ammatillisessa koulutuksessa on monia
ammattialoja ja niissä lukemattomia eri työtehtäviä. Opettajankoulutuksen pitäisi tarjota
monipuolisia käsityksiä ja malleja sekä mahdollistettava eri menetelmien käyttö opetus-
harjoittelussa, jotta opettaja ei kiinnity johonkin yksittäiseen periaatteeseen ja toimintata-
paan. Ammatillisen opettajan pedagogista taitoa osoittaa kyky käyttää erilaisia menetel-
miä ja työtapoja sekä simuloida käytännön toimia. (Honka ym. 2000: 42.). Ammatillisen
opettajan on oltava myös työelämäosaaja, joka kouluttaa uusia työelämäosaajia. Yhteis-
toiminnallinen oppiminen, projektiopetus ja tiivistyvä työelämäyhteys vaativat monipuo-
lisia taitoja sekä opettajalta että oppijalta. Näitä ovat mm. kommunikointi-, innovointi- ja
elämänhallintataidot. Eri tahot ovat tutkineet, mitä työmarkkinat odottavat työntekijältä.
Tulokset ovat yhdensuuntaiset: avainkvalifikaatioita ovat kommunikaatiovalmiudet ja
ihmissuhdetaidot.114

Behavioristiset ja konstruktivistiset oppisuunnat jakavat opetuksen ammattilaisten ja
tutkijoiden käsityksiä ja mieltymyksiä kahtia, mutta opetuksen arjessa vanhasta tavasta ei
poiketa helposti. Oppimiskäsityksen muuttaminen on usein hidasta ja vaikeaa. Opettajan
omana kouluaikana oppima näkemys voi jäädä pysyväksi. Opettajalla on vastuu siitä, mil-
laiseen oppimiskäsitykseen hän oppilaitaan ohjaa. Oppimis-, tiedon- ja opetuskäsitykset
ovat oleellinen osa opettajan didaktista ajattelua ja vaikuttavat hänen asennoitumiseensa
ja toimintaansa varsinkin opetuksen vuorovaikutustilanteissa. Koulun toiminta ei muutu,
elleivät opettajat omaksu uusia oppimis-, ihmis- ja tiedonkäsityksiä. (Olkinuora 1994:
58.)

113. Vuorinen (1993: 65–66) jakaa opetuksen ryhmäkoon mukaan suurryhmäopetukseen, pienryhmätyöskente-
lyyn ja yksilölliseen työskentelyyn. Toinen luokitus perustuu toiminnan ja vuorovaikutuksen vaihteluun:
sanalliseen, kuvalliseen, toiminnalliseen, musiikilliseen ja draamalliseen ilmaisuun. 

114. Sivistyksen tulevaisuusbarometri määritteli 1996 työntekijän tärkeimmiksi osaamisalueiksi kommunikaa-
tiovalmiudet, muutoksen sietokyvyn, tietointensiivisen ammattiosaamisen, oppimiskyvyn ja ihmissuhdetai-
dot. Opetushallituksen OSENNA-projekti selvitti työelämän osaamistarpeita neljällä alalla. Laatuosaami-
nen, ihmissuhde- ja yhteistyötaidot korostuivat kaikkien alojen vastauksissa. Nokian työhönottajien
mukaan hyvän työntekijän ominaisuuksiin kuuluvat mm. avoimuus, itsetunto, joustavuus, kommunikaatio-
taito, muutoshalu ja positiivisuus. (Honka ym. 2000: 69–72.)



4 Saarna vuorovaikutuksena

Kuten edellä luvussa 3.1.1 osoitettiin, saarnalla on merkittävä osa kirkon institutionaali-
sen tehtävän hoitamisessa. Jumalanpalveluksen vuorovaikutus ei perustu pelkästään saar-
naajan puheeseen vaan myös lähikontekstiin. Jumalanpalvelus pidetään kirkossa, joka
ympäristönä vaikuttaa sekä puhujaan että kuulijakuntaan. Jumalanpalvelustilaan liittyy
monenlaista symboliviestintää (kellojensoitto, kirkkotila, alttari, kuvat, kirkkotekstiilit,
kynttilät, kukat), jonka toivotaan vaikuttavan myönteisesti jumalanpalveluksen kokemi-
seen (Sariola 2001). Räsäsen tutkimusten (1995 ja 1996ab) mukaan näin onkin: osallistu-
jille jää parhaiten mieleen jumalanpalveluksen ilmapiiri, johon vaikuttavat mm. musiikki
ja muu symboliviestintä. Kirkko instituutiona katsoo kuitenkin sananjulistuksen olevan
jumalanpalveluksen tärkein osa. Sen merkityksen lisäämiseen on messu-uudistuksessa
kiinnitetty huomiota. (Ks. mm. Sariola 2001.) Tämän luvun analyyseissa tarkastelen, mil-
laisena saarnaajan ja kuulijan vuorovaikutus ilmenee kielellisissä valinnoissa ja mitä mer-
kityksiä niistä rakentuu.

4.1 Identiteetistä toiseen

Saarna-aineiston intuitiivisessa tarkastelussa nousi välittömästi esiin papin käyttämät
”puhetilanteen persoonat” minä ja sinä, me ja te. Tässä luvussa kuvaan saarnaajan henki-
löviittauksia ja tulkitsen niiden interpersoonaisia merkityksiä.

Kielitieteessä käsite deiksis115 tarkoittaa kielitieteessä puheena olevien henkilöiden,
esineiden, tapahtumien ja toimintojen lokaatiota ja identifikaatiota suhteessa spatiotempo-
raaliseen kontekstiin, jota luovat ja ylläpitävät ilmauksen toiminta ja siihen osallistumi-
nen, missä on tyypillisesti puhuja ja ainakin yksi puhuteltava. Deiksiksen kieliopillistumi-
nen ja leksikaalistuminen voidaan ymmärtää parhaiten suhteessa ”ilmauksen kanoniseen
tilanteeseen” (canonical situation of utterence), missä yksi yhdelle tai yksi monelle -tilan-

115. Käsite deiksis (kr.) tarkoittaa osoittamista tai viittaamista. Sitä käytetään kielitieteessä viittaamaan per-
soona- ja demonstratiivipronominien funktioon suhteessa aikamuotoihin ja muihin kieliopillisiin ja leksi-
kaalisiin piirteisiin, jotka suhteuttavat ilmaukset toiminnan spatiotemporaalisiin koordinaattehin. (Lyons
1991: 636.)
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teessa äänen välityksellä viesti kulkee auditiivisen kanavan avulla vastaanotettavaksi.
Kaikki osallistujat ovat samassa aktuaalissa tilanteessa ja näkevät toisensa ja vastaanotta-
vat tilanteen paralingvistiset viestit. Puhujan asema on egosentrinen ilmauksen tilan-
teessa, jossa hän ottaa egon roolin ja suhteuttaa muut siihen. Hän on ikään kuin deiktisen
kontekstin spatiotemporaalisten koordinaattien nollapisteessä. Spatiotemporaalinen nolla-
piste (tässä ja nyt) määräytyy puhujan paikasta ilmauksen hetkellä, mikä puolestaan kont-
rolloi aikamuotoa. (Lyons 1991: 636–637.)

Kielen persoonasysteemi ilmaisee interpersoonaisia merkityksiä. Puhuja voi viitata
henkilöön erisnimellä, yleisnimellä tai pronominilla. Näiden viittaussuhteet selviävät
puhetilanteesta. (Halliday 1994: 189.) Suomen kielen kielioppi määrittelee kuusipersoo-
naisen (yks. ja mon. 1.–3.) perusjärjestelmän, jossa neljä persoonaa on deiktistä ja eksofo-
rista (kielen ulkoiseen viittaavaa, yks. ja mon. 1. ja 2. pers.). Persoonaan voidaan suomen
kielessä viitata myös pelkällä suffiksilla. Persoonamuotojärjestelmään kuuluu myös per-
soonainen passiivi, joka ilmaisee tekijäksi määrittelemättömän henkilön. (Hakulinen –
Karlsson 1979: 252.)116

4.1.1 Minä – saarnan monet minät

Bahtin (1986) kuvaa elämää dialogisena: individualistinen tietoisuus on ympäröity lukui-
silla eriäänisillä (heteroglott) kielillä. Kieli on konkreettinen mielipide maailmasta ja
sijaitsee itsen ja toisen rajalla. Monet äänet tekevät kerronnasta polyfonista. (Lähteenmä-
ki 2001: 110.) Saarnan lähtökohta on sunnuntain Raamatun teksti, jota pappi analysoi
monelta kannalta. Useimmat papit kirjoittavat tekstin sanasta sanaan.117 Kirjoittaminen
antaa saarnaajalle aikaa miettiä, toisin kuin kasvokkaistilanne, mistä näkökulmasta ja mil-
lä strategialla lähestyä kuulijaa. Saarnaa säätelevät hengellisen yhteisön konventionaalis-
tuneet diskursiiviset käytänteet, mm. päivän teksti, saarnan paikka messujärjestyksessä,
saarnatuoli pitopaikkana, saarnan kesto. Silti saarnaaja voi tehdä monia valintoja tilan-
teen, ajankohdan, kohderyhmän ja makunsa mukaan. Narratiivisen saarnan ohjeissa keho-
tetaan valitsemaan kerrontamuodoksi yksikön 1. persoona.118 Bahtin käyttää käsitettä
dialoginen minä, jolla hän painottaa itsen välitöntä sosiaalisuutta ja dialogisuutta (imma-
nent sociality and dialogicality). Individualistinen tietoisuus kehittyy ja on olemassa sosi-
aalisen kerroksen kautta. Itse on erilainen itselle ja toisille. Nämä itset eivät kohtaa, vaik-
ka ihmiset jakavat saman todellisuuden.119 (Lähteenmäki 2001: 109.)

116. Henkilöihin viittaamista lukumääräkvanttorilla, yksilökvanttorilla ja monikollisella kvanttorilla (Hakulinen
– Karlsson 1979: 82) käsittelen luvussa 4.2.1.3.

117. Yhtä lukuun ottamatta Minä saarnaajana -esseen papit sanoivat kirjoittavansa saarnansa aina. Kirjoittami-
seen totuttaa jo teologian opiskelu, jossa harjoitussaarnat kirjoitetaan annettujen kirjallisten ohjeiden
mukaan. (Harjoitussaarnan kirjoittamisohjeet. http://www.janua.helsinki.fi/ Luettu 24.11.2001.)

118. Chafen (1982: 48) mukaan puhujat ovat sitoutuneempia kuulijoihinsa kuin kirjoittajat ja suosivat kerrontaa
1. persoonassa. Puheessa käytetään emfaattisia partikkeleita, epäröintiä ja suoria lainauksia. Kirjoittajat
suosivat passiivia ja nominaalistamista.

119. Bahtin erottelee kolme itseä: I for myself (kuinka oma itse ilmenee omassa tietoisuudessa), I for others
(kuinka oma itse ilmenee toisille), the other for me (kuinka toinen ilmenee minulle) (Lähteenmäki
2001:110)
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Aineistoni saarnaajat käyttävät yksikön ensimmäistä persoonaa eli minä-viittausta
(minä-pronomini, persoonapääte -n ja possessiivisuffiksi -ni) 119 kertaa. (Ks. saarnaaja-
kohtaiset frekvenssit liitetaulukosta 2.) Saarnaajan minät ovat bahtinilaisittain määritelty-
nä moniäänisiä, fairgloughlaisittain intertekstuaalisia. Kuviossa 1 esitän saarnaajan minä-
persoonan kvantitatiivisen jakauman eri indentiteeteistä. Kaksi kolmasosaa muodostuu
kolmiyhteisen Jumalan, papin oman persoonan ja narratiiviseksi minäksi120 nimeämäni
minän viittauksista. Referentiaalinen kohde saattaa olla myös kertomuksen tai virren hen-
kilö, jota kutsun fokalisoijaksi tai vieraaksi puhujaksi. Erikoisen minä-viittausryhmän
muodostaa papin käyttämä minä, jolla hän viittaa kuulijaan, toisin sanoen puhuu kuulijan
puolesta. Kaikilla näillä minä-muodoilla voi tulkita olevan vuorovaikutuksellisia merki-
tyksiä. Seuraavaksi tarkastelen niitä yksityiskohtaisesti.

Kuvio 3. Saarnaajan monet minät.

Saarnaaja viittaa itseensä metapuheessa, jossa hän perustelee tai selittää omaa toimin-
taansa tai menettelyään. Esimerkissä 1 pappi (PAP 3) kertoo tekstivalintansa perusteen.
Hän painottaa tahtoa-verbillä (r 2) halunneensa ottaa kuulijan huomioon jo saarnan val-
misteluvaiheessa. Toinen saarnaaja (esim. 2) lieventää väitteensä en voi olla viittaamatta
-rakenteella. Hän on edellisessä lausumassaan kertonut epäaidosta itsensä vähättelemi-
sestä (veljistä vähäisin jopa/ syntisistä suurin). Pappi (PAP 10) käyttää itsestään myös
kiertoilmaisua (r 3 tämän päivän saarnaaja).121

(1) 1. otin vain/ yhden katkelman tuosta evankeliumista/ koska
2. tahdoin hakea sellaisen samaistumiskohteen/ johon me
3. voisimme samaistua/

(PAP 3)

120. Narratiivisella minällä tarkoitan papin käyttämää yks. 1. persoonaa, joka ei kuitenkaan viittaa häneen
itseensä, vaan kertomuksen kertojaminään.

121. Luukan (1995:119) mukaan tieteellisen diskurssin pelisääntöihin kuuluu, ettei korosta itseään liikaa
minä-persoonan esiintuonnilla.
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(2) 1. tästä huolimatta en voi olla viittaamatta siihen että/ juuri nyt/
2. tänään/ tällä paikalla/ kaikkien näiden juhlavuuksien keskellä/
3. tämän päivän saarnaajan/ sisimmän/ tuntuu vallanneen sama/
4. vähäisyyden tuntu//

(PAP 10)

Saarnaaja voi liittää tekstin teemaan oman kokemuksensa (esim. 3). Esimerkin 4 saar-
naaja elävöittää kertomustaan modaalisella kvasirakenteella. Hän asettaa itsensä tapahtu-
man kokijaksi. Puhuja käyttää aikamuotona preesensiä. Tällainen kerrontatyyli häivyttää
tehokkaasti tapahtumien ja kerronnan välisen suuren ajallisen etäisyyden. Oman uskoon
liittyvän epäilyn esimerkiksi ottamisella saarnaaja (esim. 5) pyrkii kaventamaan välimat-
kaa ”uskon ammattilaisen” ja tavallisen kuulijan väliltä. Saarnaaja vakuuttaa, että epäily
kuuluu uskoon.
(3) seuratessani ystäviäni olen pannut merkille - -

(PAP 1)
(4) olen kuulevinani/ miten yhteisen kukkaron vartija Juudas mutisee itsekseen/

(PAP 5)
(5) joskus kun olen epäillyt kelvollisuuttani Jumalalle - - 

(PAP 10)

Saarnoissa huomio kiinnittyy performatiivisiin sanoa-verbeihin. Institutionaalisuuteen
on luonnollistunut tekemisen ilmoittaminen. (Ks. mm. Hakulinen – Karlsson 1979;
Brown – Levinson 1988: 190.) Esimerkeissä 6–10 sanoa-verbi rakentaa saarnaajan insti-
tutionaalista roolia. Sitä korostetaan desideratiiviverbillä haluta (esim. 7) ja modaalisella
voida (esim. 6 ja 8). Useat näistä ilmaisuista voi tulkita lieventelyiksi, jotka ilmentävät
ammatillista varovaisuutta. Ammatillinen varovaisuus ilmenee monin tavoin, mm. epä-
suorana puheena ja lieventelynä (Drew – Heritage 1997: 46, 47). Koska saarnaajan ja
kuulijan diskurssi-identiteetti on epäsymmetrinen, pappi lieventää ilmaisua ainoa ehto
(esim. 8). Esimerkissä 9 saarnaaja häivyttää persoonan ja lieventää (tekisi mieli) tavan-
omaisesta uskonnollisesta kielenkäytöstä poikkeavaa metaforaa usko on seikkailu. Posses-
siivisuffiksin käyttö on saarnadiskurssissa yleensä kirjakielen normien mukaista, mutta
tässä saarnaaja valitsee puhekielisen suffiksittoman muodon. Esimerkin 10 saarnaaja lie-
ventää uskaltaa-verbillä kuulijaa koskevaa lausumaansa oli teillä mielessä. (Epäsymmet-
riasta ks. Drew 1991: 25.)
(6) voin sanoa että tuo ristinryöväri/ sai kokea tämän mahdollisuuden/

(PAP 3)
(7) mitä siis halusin pikkupojalle sanoa/ 

(PAP 8)
(8) ehtoolliselle tulemisen/ voisiko sanoa/ ainoa ehto/ on se että

(PAP 4)
(9) tekisi mieli sanoa/ seikkailu

(PAP 10)
(10) uskallan näin/ sanoa/ oli teillä mielessä/ kristillinen vihkiminen

(PAP 7)
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Kertomusta tai dialogia käyttävillä papeilla (PAP 3, PAP 8) on minä-viittauksia run-
saasti.122 Saarnaaja samastuu puheessaan kertomuksen henkilöön ja tuo näin tapahtumat
lähelle kuulijan maailmaa. Minä ja sinä ovat kasvokkaistilanteen pronomineja, joita käyt-
tämällä saarnaaja luo tuttujen välisen keskustelutunnelman. Kertomukset käsittelevät
yleensä arkitilanteita, joihin kuulijan on helppo eläytyä. Näin kuulijan ja saarnaajan
välille muodostuu interpersoonainen suhde. Kuulijan on mahdollista osallistua dialogiin
sisäisellä puheella. (Ks. Bahtinin dialogisuudesta Lähteenmäki 2001: 111.) Suoran ja epä-
suoran kerrontastrategian vaihtelu edistää eläytymistä. Leech ja Short (1991: 170) puhu-
vat lukijan näkökulman manipuloinnista, jossa kielellisillä valinnoilla lukija pannaan
omaksumaan sekä kirjoittajan että henkilön näkökulma.

Esimerkissä 11 saarnaaja kertoo saarnansa johdannossa suorana dialogina oman joko
todellisen tai fiktiivisen kokemuksensa.123 Tarinan avulla puhuja luo näyttämön, jolla
esittää tapahtumat suoraan kuulijan silmien edessä koettavaksi. Retoriikassa tätä kutsu-
taan termillä hypotyposis (Perelman 1996: 47). Tulkitsen esimerkin 11 minän narratiivi-
seksi kertojaksi, joka referoi tuntemuksiaan (r 1–2) ja ajatuksiaan (r 3).124 Narratiivinen
minä vastaa ehkä lähinnä Goffmanin (1981) auktoria, tekijää. 125 Fiktiivisen kertomuksen
minä tunnustaa kuulijoille papillakin olevan vaikeita työtehtäviä (r 5). Institutionaalisessa
roolissa saarnaaja pohtii niiden aiheuttamia tunteita (r 6 ja 7).
(11) 1. voi hyvänen aika/ minkä tehtävän sinä soittaja minulle annoit//

2. huokasin mielessäni//
3. toisaalta ajattelin/ että juuri kriisitilanteissa/ kirkon ihmisten
4. puoleen käännytään//
5. kuvittelin/ seisovani pienen miehen kanssa/ kasvotusten//
6. miten IHmeessä selviäisin/ tästä tilanteesta?//
7. miten MINun/ tulisi vastata mm- haasteeseen?/

(PAP 8)

Edellä oleva esimerkki 11 jatkuu siten, että pappi kuvailee, mitä hän kuvittelee teke-
vänsä (katselin, onnittelin) tai mitä hänen olisi pitänyt tehdä (olisin pysähtynyt hänen
rinnalleen; olisin antanut hänelle aikaani) ja mitä hän kuvittelee kysyjä-pikkupojan itsel-
tään vaativan (olisin ollut hänen surussaan mukana). Lopuksi puhuja arvioi fiktiivisen
henkilön suhdetta itseensä (uskalsit päästää minut/ vieraan aikuisen lähellesi). Ks. koko
analyysi sinä-persoonan kohdalta). Saarnajan fiktiivinen kertomus lapsesta elämän vai-
keiden kysymysten selvittäjänä tuo mieleen Raamatun vertauksen lapsenkaltaiseksi tule-
misesta. Lapsi on tunteita herättävä kohde. Fokalisoijan avulla voidaan ohjailla tekstin
vastaanottajan empatioita. (Ks. fokalisoijasta myös Mills 1991.)

122. PAP 3:lla ja PAP 8:lla on minä-viittauksia yhteensä 38,7 % kaikista aineistoni minä-viittauksista. 
123. Saarnaaja kertoo soittajasta, joka tiedustelee, mistä Raamatun kohdasta isänsä yllättäen menettänyt pikku-

poika voisi löytää vastauksen, miksi hänen isänsä kuoli ja miksi toiset saavat pitää isänsä. Kertomuksen
koko pituus on kolmasosa saarnasta ja siihen sisältyy yhteensä 14 minä-viittausta, joista kahdeksalla puhuja
tarkoittaa omaa persoonaansa, seitsemällä narratiivista kertojaminää ja kahdella fokalisoijaa.

124. PAP 8 käyttää yhteensä 17 suoraa lainausta, joista useat ovat omien ajatusten referointia. Kerrontaverbeinä
ovat mm. ajatella, huokaista, kuvitella, onnitella, sanoa ja vastata.

125. Goffman (1981: 144–45) jakaa puhujan esittämismuotin (production format) kolmeksi tyypiksi: esittäjäksi
(animator), tekijäksi (author) ja päämieheksi (principal). Esittäjä toimii pelkkänä toisten ilmauksia tuotta-
vana puhekoneena. Tekijä voi esittää joko omia ilmaisujaan tai toisen valikoimia ilmaisuja. Päämies on toi-
meksiantaja, jonka asemaa lausutut sanat tukevat.
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Narratiiviset minä-viittaukset (esim. 12) voisi tulkita myös minä-passiiviksi (vrt.
sinä-passiivi). Kertoja ei puhu jostakin tietystä hänelle sattuneesta tapauksesta vaan ylei-
sesti myöhästelijän kokemuksesta, johon kuulija voi samastua. Kertoja korvaa minän
usein nollapersoonalla (r 4, 5, 6), joka vahvistaa minä-viittauksen passiiviluonteista käyt-
töä. (Ks. minän häivytys luvusta 4.2.4 Kohteliaisuuskuviot.) Rivillä 8 puhuja käyttää
eksplisiittisesti yksikön ensimmäistä persoonaa (olen kokenut). Referentiksi voi tulkita
saarnaajan itsensä, koska hän myöntää olevansa sellainen viimetingan ihminen. Merkityk-
sen juurikaan muuttumatta esimerkin muut minä-viittaukset voisi korvata geneerisellä
persoonalla. Myös Laitinen (1995: 355) toteaa nollapersoonan tarjoavan samastumisen
mahdollisuuden: ”Nolla avaa puhetapahtuman osallistujille yhteisen kokemuksen, jaetta-
van tietoisuuden paikan: persoonan paikan tunnistettavaksi ja samastuttavaksi.” Ensim-
mäisen persoonan käyttö narratiivisessa saarnassa näyttää siis olevan genren piirre, ei
puhujan itseensä viittaaminen.
(12) 1. niin kuin saattaa olla että/ tänä iltana minulla on kiire/

2. en minä nyt kerkeä/ ehkäpä sitten ensi viikolla//
3. sitten se ensi viikkokin menee/
4. ja ajattelee että/ no kyllä minä/ vielä/ ehdin// - -
5. niin kyllä se vaatii jonkinlaista/ rohkeutta mennä sinne
6. talkooväen joukkoon/ ja kysyä siltä työnjohtajalta että/
7. löytyykö minulle töitä//
8. olen kokenut tällaista kun olen sellainen viimetingan ihminen

(PAP 3)

Saarnaaja voi käyttää samassa lausumassaan minä- ja sinä-muotoa viittaamassa kuuli-
jaan.126 Esimerkissä 13 papin väitelause on direktiivinen (voit kysyä). Pappi tarjoaa kuuli-
jalle sanat, mitä ja miten kysyä. Persoona muuttuu ensimmäiseksi (olenko/saanko). Papin
institutionaaliseen rooliin kuuluu ”edellä sanominen”, sanojen tarjoaminen kuulijalle.
Persoonavaihtelun voisi tietysti selittää kieliopillisesti suorana ja epäsuorana kerrontana
eli intertekstuaalisuutena, mutta kontekstin kannalta pidän kuulijan ohjaamista Jumalalle
puhumiseen relevanttina. (Ks. myös esimerkit 22 ja 23.) Myös esimerkin 14 saarnaaja
puhuttelee aluksi kuulijaa yksikön toisessa persoonassa (r 1), mutta vaihtaa minäksi
geneerisen persoonan kautta (r 2). Mahdollista on, että saarnaaja haluaa muuttaa kysy-
mykset eläytyvän minä-puhujan välityksellä henkilökohtaiseksi minä-kysymyksiksi.
Jokaisen on mahdollista kohdistaa kysymykset itselleen, ja näin kasvojen uhka pienenee.
(13) voit kysyä/ olenko kelvollinen/ >saanko tulla ehtoolliselle< (PAP 4)
(14) 1. tiedät tiedät/ mitä ongelmia syntyy ystävyyssuhteissa tai

2. avioliitossa tai työpaikalla jos joutuu koko ajan kysymään/
3. kelpaanko/ kelpaanko/ olenko todella sellainen kuin minun
4. pitäisi olla/ tullaanko minut vaihtamaan toiseen?/
5. tullaanko minut vaihtamaan?

(PAP 5)

126. Kuulija on referentiaalinen kohde 9,8 %:ssa kaikista minä-viittauksista.
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Fokalisoijan minät. Saarna on jumalansanaa127 (Sariola 2001; Huovinen 2001). Sen
konventioon kuuluvat sitaatit, erityisesti Raamatun lainaukset. Jokainen aineistoni saar-
naaja käyttää fokalisoijaa, vierasta puhujaa. (Ks. vieraasta puheesta Volosinov 1990: 138–
139). Saarnojen lainaukset ovat yleensä suoraa esitystä.128 Faircloughin (1992: 107)
mukaan suoralla sitaatilla pyritään yleensä tuottamaan ”objektiivisen” tiedon ja moniääni-
sen tekstin illuusio, etenkin uutistekstissä. Aineistoni saarnojen kerrontalausumissa129

ilmaistu puhuja voi olla Raamatun, virren tai kertomuksen henkilö. Useimmiten fokalisoi-
jaminän identiteetti on tahtonsa ilmaiseva kolmiyhteinen Jumala.130 Monipersoonaisuus
on uskon ytimeen kuuluvaa, sillä Jumala ilmaisee itsensä monipersoonaisuudessa, Isässä,
Pojassa ja Pyhässä Hengessä.

Esimerkissä 15 ja 16 on samalta saarnaajalta (PAP 8) kaksi suoraa lainausta. Kummas-
sakin rakenne on kerrontalausuma ynnä lainattu lausuma. Jumalan puheen lainauksen
funktio on todistaminen. Jeesuksen suoralla kysymyksellä saarnaaja havainnollistaa
Jumala-suhteen merkitystä ihmiselle. Narratiivisen tyylin saarnaaja (esim. 17) toimii
ensin kertojana, joka käyttää 3. persoonaa (r 2) arvioidessaan Pietarin kokemusta. Hän
vaihtaa kerronnan puhekieliseen sekaesitykseen, jonka että-lauseessa minä-puhujana on
Pietari (r 3 ).
(15) samassa kuului taivaasta ääni joka sanoi// TÄMÄ/ on/ minun >rakas< poi-

kani/ johon minä olen mieltynyt/// 
(PAP 8)

(16) siksi Jeesus kysyi Pietarilta/ ylösnousunsa jälkeen kolme kertaa/ olenko minä
sinulle rakas//
(PAP 8)

(17) 1. se oli varmaan sellainen hetki/ joka oli aivan erityisesti jäänyt
2. Pietarin mieleen/ ei hän päässyt/ kohottamaan rintaansa/ että
3. minä olen tullut jo aamuvarhaisella tai kolmannella tunnilla/

(PAP 3)

Fokalisoija voi olla myös Jumalan vastavoima, kiusaaja (esim. 18). Saarnaaja (PAP 8)
esittää Jeesuksen ja kiusaajan dialogin, jossa kiusaaja on puhuja ja Jeesus puhuteltu. Suo-
ran lainauksen funktio voi olla perspektiivin kääntäminen kuulijaan (ks. myös sinä-ana-
lyysi). Kiusaajan houkutukset ovat kuulijalle tuttuja. Kerrontalausumassa saarnaaja käyt-
tää kommenttiverbiä paljastaa, jolla hän ottaa kantaa esittämäänsä asiaan.131 (Ks. mm.
Heikkinen 1999: 144, 145; Kalliokoski 1996: 55).

127. Pyhien tekstien tulkintaan liitetään vaatimus, jonka mukaan tulkitsijan on voitava pitää niitä tosina (Perel-
man 1996: 52). Saarnaajalla on oikeus luottaa, että kirkkoon tulleet kuulijat ovat sitoutuneita hyväksymään
pyhiin kirjoituksiin kuuluvat väitteet (Perelman 1996: 42).

128. Aineistoni saarnaajat käyttävät yhteensä 86 suoraa lainausta.
129. Käytän kerrontalausumaa synonyyminä johtolauseelle.
130. Jeesus on yleisin eli 29,2 % kaikista johtolauseen puhujista tai lähteistä. Muita Raamatun henkilöfokalisoi-

jia ovat apostoli, Paavali, Simeon, hebrealaiskirjeen kirjoittaja, Juudas, Pietari, Matteus, Sakarias.
131. Heikkinen (1999: 145) jakaa lehtien pääkirjoituksissa johtaviin poliitikoihin liitetyt verbaalit ja käyttäyty-

misen prosessit neljään ryhmään: neutraalia viestimisaktia representoivat ilmaukset (mm. sanoa, todeta,
kertoa), keskustelun kulkua esittävät ilmaukset (erityisesti vuorovaikutusta ilmaisevat valinnat, mm. ehdot-
taa, muistuttaa, vakuuttaa), puheena olevan asian sisältöön suuntautuneet ilmaukset (mm. vaatia, luvata,
paljastaa) ja ensisijaisesti sanojaa arvottavat ilmaukset (mm. vakuutella, julistaa, lupailla).
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(18) vaan paljasti avoimesti tavoitteensa// KAIken/ tämän/ annan sinulle/ jos pol-
vistut eteeni/ ja kumarrat minua/// 
(PAP 8)

Minä-persoonaa käyttävä fokalisoija voi olla myös maallinen henkilö. Esimerkissä 19
saarnaaja puhuu amerikkalaisen elokuvatähti Tom Hanksin suulla. Lainattu puhe on sekä
3. persoonaa käyttävää epäsuoraa (r 1) että minä-muotoista suoraa kerrontaa (r 3–5). Ker-
rontalausuma (Hanks jatkaa) on poikkeuksellisesti keskellä lainattua lausumaa (r 3). Lai-
nattua jaksoa saarnaaja jatkaa kertomalla elokuvan päähenkilön kokemuksen onnetto-
muudesta selviytymisestä ja elämäntarkoituksen kadottamisesta (työhullua insinööriä/
esittävä Hanks/ pelastautuu lento-onnettomuudesta autiolle/ tropiikin saarelle/). Elokuva
puhuu nykyihmisen kieltä. Ihmiset seuraavat elokuvatähtien elämää ja heidän sanomisel-
laan on painoarvoa. Saarnaaja käyttää sitä hyväkseen asiansa havainnollistamisessa. Ker-
tomalla saarnassaan elokuvan henkilöstä saarnaajan voi katsoa hyväksyvän elokuvan
uskonnolliseen kontekstiin kuuluvaksi.
(19) 1. näyttelijä Tom Hanks totesi// totesi Tuuliajolla/filmauksen jälkeen/

2. että/ yksinololla ja todellisella yksinäisyydellä/ on suuri ero//
3. minun persoonallisuudellani// Hanks jatkaa/ yksinäisyys
4. onnistuisi noin/ kuusikymmentä/yhdeksän tuntia// sitten alkaisin
5. tehdä varjokuvia seinälle ja höpöttää//

(PAP 8)

4.1.2 Sinä, te – kuulija, kuulijakunta

Puheroolien, minä (puhuja) ja sinä (kuulija) lähtökohtana pidetään alkuperäisesti kasvok-
kaistilannetta tässä ja nyt (Lyons 1977: 638; Halliday 1994: 312).132 Kerronnan erilaisis-
sa esitysmuodoissa (suora, epäsuora, sekaesitys) asetelma on alkuperäisestä muuttunut.
Viittaussuhteet ovat monistuneet useiksi kerroksisiksi identiteeteiksi.

Tutkimusaineistoni saarnoissa esiintyy yksikön ja monikon toinen persoona (prono-
mini, persoonapääte tai possessiivisuffiksi) 251 kertaa. Saarnan sinä- ja te-persoonien
viittaussuhteessa on selkeä kahtiajako: puolet sinä-viittauksista on papin kuulijaan koh-
distamia ja toinen puoli on fokalisoijien viittauksia eri referentteihin. Fokalisoijien viitta-
uksista toisen puolen (49 %) voi tulkita kohdistuvan myös kuulijaan ja kolmannes
(29,9 %) viittaa kolmiyhteiseen Jumalaan. Loppu jakautuu eri kohteisiin, joita ovat esim.
kiusaaja, Jeesuksen seuraajat, ristiinnaulittu ryöväri ja pappi.

Saarnaajan voi ajatella valitsevan suoran lainauksen argumentoidakseen auktoriteetti-
puhujan sanoilla, ja näin toisen persoonan voi tulkita viittaavan myös saarnan kuulijaan.

132. Latinan sana persona ´naamio´ on käännös kreikan sanoista ´draaman henkilö´ tai ´rooli´. Näiden kieliopil-
linen käyttö juontaa metaforiseen yhteyteen draaman pääroolia näyttelevästä eli ensimmäisestä personasta
ja sivuroolia näyttelevästä toisesta personasta, muut roolit kuuluivat kolmannelle persoonalle. Vain ensim-
mäinen ja toinen persona osallistuivat näytelmään. Kolmas persoona on negatiivisesti määritelty suhteessa
ensimmäiseen ja toiseen. (Lyons 1977: 638.) 
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Vieraan puheen sinä- ja te-persoonat voivat viitata myös maallisiin henkilöihin. Kuviossa
2 havainnollistan toisen persoonan kerroksisia viittaussuhteita.

Kuvio 4. Saarnaajan sinä- ja te-viittauksen kohde.

Suora kuulijaan viittaaminen yksikön tai monikon toisella persoonalla on hyvin yksi-
löllistä: siinä missä toinen saarnaaja viittaa kuulijaan kerran, toinen rakentaa suorasta
kuulijan puhuttelusta koko esityksensä läpi kulkevan retorisen kuvion133. (Ks. saarnaajien
väliset erot tarkemmin luvusta 6.1.) Tarkoituksena on yhteyden saaminen kuulijaan ja vai-
kutuksen tekeminen. Persoonan valinnalla puhuja ratkaisee suhteensa kuulijaan, puhutte-
leeko tuttavallisesti sinäksi134 vai kollektiivisesti kaikkia teiksi vai etäisesti häivyttämällä
persoonan passiivilla tai geneerisellä muodolla. Viimeksi mainittua pidetään negatiivisen
kohteliaisuuden muotona, siis etäkohteliaisuutena. Valintaan vaikuttaa luonnollisesti vas-
taanottajaan viittaamisen funktio, vaatiiko saarnaaja tekoja, kysyykö kuulijalta vai väit-
tääkö hänestä jotakin. Käsittelen näitä toiminnallisia funktioita kysymyksen ja kehotuk-
sen yhteydessä luvussa 5.3 Saarna toimintana.

Valitsemalla sinä- ja te-persoonan saarnaaja panee kuulijansa useimmiten toimijan tai
kokijan rooliin.135 Agentiivisessa roolissa kuulija kysyy, varaa kirkon, kutsuu, sopii asi-
oista, avaa suunsa, rakastaa, pitää silmällä, miettii, ajattelee ja kuuntelee. Kokijana kuu-
lija voi esimerkiksi pelätä ja tuntea. Saarnaajan institutionaalinen rooli määrittää kuuli-
jan ilosanoman ja armon vastaanottajaksi, kohteeksi, jonka elämään saarnaaja haluaa vai-

133. Retorinen kuvio on ilmaus, joka poikkeaa totutusta ja noudattaa tiettyä muodollista kaavaa (Perelman 1996:
47). Saarnaajakohtaiset henkilöviittausten frekvenssit esitän liitetaulukossa 2.

134. Persoonan valinta ilmaisee puhetilanteen muodollisuusasteen, sosiaalisen hierarkian tai roolihierarkian
(Yli-Vakkuri 1986: 130). Suomessa käytetään myös julkisessa keskustelussa yleisesti sinä-muotoa.
Muikku-Wernerin (1993: 183) suomalaista ja saksalaista TV-keskustelua vertailevassa aineistossa saksalai-
set aikuiset teitittelevät toisiaan. Sinuttelusta yleensä sovitaan.

135. Agentiivi tarkoittaa elollista yksilöä tai vastaavaa instituutiota teon tai toiminnan aikaansaajana. Kokija on
elollinen tekemisen osallistuja, joka ei siihen vaikuta mutta jonka tietoisuuteen tekeminen vaikuttaa. Agen-
tiivi on yksi verbin aktanteista, joilla on semanttisia tehtäviä. Näitä kuvataan valenssirooleilla, joita ovat
agentiivin lisäksi kokija, hyötyjä, kohde, lokatiivi, possessiivi, instrumentti, aiheuttaja, lähde ja neutraali.
Useimmilla rooleilla on yksi kieliopillinen funktio, jossa ne useimmiten esiintyvät, esim. agentiivi on taval-
lisimmin subjektina. (Hakulinen – Karlsson 1979: 101–103.)

       Kolmiyhteinen  Jumala 
 
 

        Sinä       sinä, te 
 

Muu  fokalisoija 

 
                                       sinä, te 

 
 

              Pappi          sinä, te                            Kuulija,  kuulijat 
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kuttaa (haastan sinut, haluan sanoa sinulle, armonvälikappaleet ovat sinulle, sanoma
sinulle). Uskonnolliseen kieleen näyttää konventionaalistuneen myös merkitys ihmisestä
lokaationa, esim. Hän käy sinuun taloksi tai jos Kristus on sinussa. Kuulijan voi tulkita
semanttisesti myös hyötyjäksi, esim. minä teen sinulle hyvää; sinä löydät itseluottamuk-
sesi.

Saarnassa persoonapronominin genetiivi ja possessiivisuffiksi liitetään usein uskonelä-
män keskeisiin käsitteisiin. Näin saarnaaja puhuttelee kuulijaa Jumalaan uskovana yhtei-
sön jäsenenä (sinun kuninkaasi, Jumalasi, Vapahtajasi). Saarnaaja voi viitata kuulijan
uskonnolliseen tilaan tai ominaisuuteen (oma puhtautesi, sinun heikkoutesi, sinun autuu-
tesi, syntisi). Osa on kristillisiä metaforia, esim. sydämesi temppeli, saat ottaa Jeesus-lap-
sen syliisi, tulet valtakuntaasi, astu sille jalkasi. Kiintoisaa on, että omistusliitteelliset
kuulijaan viittaavat kielteisen merkityksen ilmaisevat substantiivit, esim. syntisi, heikkou-
tesi, esiintyvät vain myönteisessä, siis anteeksiannon, yhteydessä. Saarnaaja ei syytä kuu-
lijaa, mutta ilmaisut presupponoivat hänen tarvitsevan anteeksiantoa.

Joukkoviestinten kautta välitettävän julistuksen painopiste on vieraantuneiden tavoitta-
minen (Nieminen 1999: 49–56). Epäsuorassa viestinnässä kuulijan tavoittaminen saattaa
olla vaikeampaa kuin kasvokkaisviestinnässä. Tuomas-messun saarnaajalle (esim. 20)
TV-katsoja on tuttavallisesti sinä.136 Tavoitteena on saada katsoja tai kuulija tuntemaan,
että pappi puhuu juuri hänelle.137 Saarnaaja painottaa erityisesti pronomineja (r 1 ja r 2).
Ideationaalinen (kuulijan liittäminen Jumalan yhteyteen), tekstuaalinen (esimerkiksi
koheesion rakentaminen vastakohtaparien avulla sinun elämäsi – Jumalan elämään; mei-
hin piirretty merkki – Jeesuksen merkki; salattu yhteys sinun ja Jeesuksen välille) ja inter-
persoonainen taso rakentavat yhteen kietoutuneena merkityksen, jossa saarnaaja ottaa
itselleen hengellisen tietäjän roolin ja samalla hän antaa kuulijalle oppijan tai opastettavan
roolin.
(20) 1. haluan sanoa sinulle kolme hyvin konkreettista/ käytännöllistä

2. asiaa/ joilla sinun elämäsi/ voi olla liitettynä/ Jumalan elämään/
3. ensinnäkin/ jos sinut on kastettu/ olet liitetty Jumalan elämään/
4. - - toinen aineellinen tapa/ jolla tulet liitetyksi/ Jumalan
5. katoamattomaan elämään/ on pyhä ehtoollinen - -
6. syntyy salattu yhteys/ sinun ja Kristuksen välille - -

(PAP 4)

Saarnaaja vaihtelee kerronnan muotoa. Suora esitys, epäsuora esitys tai sekamuoto
sekä persoona voivat vaihdella samassakin lausumassa. Erittäin mielenkiintoista on 1. ja
2. persoonan vaihtelu seuraavassa esimerkissä (21). Saarnaaja (PAP 5) käyttää samassa
lausumassa sekä sinä- että minä-muotoa viittaamassa kuulijaan. Puhuja vetoaa ensin kuu-
lijan tietoon (r 1), vaihtaa sitten näkökulman geneeriseen persoonaan (r 2) ja lopulta esit-
tää arkaluonteiset kysymykset yksikön 1. persoonassa ikään kuin samastuen kuulijaan.
Sama saarnaaja käyttää vastaavanlaista minä–sinä-viittausta vapaana esityksenä toisen-

136. Kari Mannermaa (2000: 100) toteaa tutkimuksessaan suostuttelevasta viestinnästä ja sen kokemisesta mis-
siotapahtuman yhteydessä, että evankelista Kalevi Lehtinen puhuttelee kuulijoitaan sinä-muodossa, mutta
ei esitä suoria kysymyksiä.

137. Radio- ja TV-julistus on aina julkista, epäsuoraa (puhuja ja kuulija eivät ole kasvokkaistilanteessa) ja yksi-
suuntaista. Radio- ja TV-julistuksen kielen tulisi olla selkeää ja ymmärrettävää puhekieltä, korvalle kirjoi-
tettua kieltä. (Nieminen 1985: 191, 197; Nieminen 1999: 49–56.)
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kin kerran (esim. 22). Puhuja käyttää yksikön 1. persoonaa kuulijan sisäistä tiedosta
(minua rakastetaan), mutta esittää ohjeensa kuulijaan viittaavalla yksikön 2. persoonalla
(r 1 sinulla on vara hellittää, r 2 sinun ei tarvitse jännittää). Papin institutionaalinen
rooli lohduttajana käyttää sinä-muotoa, samastuva empaattinen ihminen käyttää
minä-muotoa.
(21) 1. tiedät/ tiedät mitä ongelmia syntyy ystävyyssuhteessa tai

2. avioliitossa tai työpaikalla/ jos joutuu koko ajan kysymään
3. kelpaanko/ kelpaanko/ olenko todella sellainen/
4. kuin minun pitäisi olla/ --

(PAP 5)
(22) 1. kun tiedät/ minua rakastetaan/ silloin sinulla on vara

2. hellittää otetta/ silloin sinun ei tarvitse enää jännittää/
(PAP 5)

Saarnaajan käyttämä yksikön 1. ja 2. persoonan rinnastus on toisaalta tyyli- ja teho-
keino (esim. 23). Toisaalta hän tällä painottaa, ettei instituution asiantuntijalla ole etuoi-
keutettua asemaa Jumala-suhteessa.
(23) mikä on sanoma sinulle ja minulle tänään/ tässä

(PAP 5)

Persoonapronominin esiintuonti predikaattiverbin yhteydessä ei ole suomen kielessä
välttämätön, koska persoona ilmenee morfologisesta tunnistimesta. Aineistoni saarnoissa
predikaattiverbiin liittyy sekä pronominillinen subjekti että pelkästään suffiksilla ilmaistu
subjekti. Pronominin käyttö painottaa huomiota kuulijaan.138 Pronominin toisto näyttää
olevan myös tehokeino. Toiston voi tulkita liittyvän myös roolien painottamiseen. Esi-
merkin 24 saarnaaja on armon julistaja, joka painottaa kuulijan roolia armon vastaanotta-
jana, erityisesti sitä kuulijaryhmää, joka on saanut Jumalan hengessä kutsun tulla temp-
peliin (ks. myös modaalisen saada-verbin analyysi esimerkistä 82).
(24) 1. sinä saat nähdä Jeesus-pojan siellä saat ottaa hänet syliisi ja

2. sinä saat siunata häntä sanoen - - sinä joka olet saanut/
3. Jumalan hengessä kutsun tulla temppeliin - -

(PAP 2)

Monikon toisen persoonan käyttö on saarna-aineistossani huomattavasti harvinaisem-
paa kuin yksikön toisen persoonan. Esimerkissä 25 pappi puhuttelee kuulijakuntansa tiet-
tyä ryhmää, karjalaisia, ja käyttää esimerkkinä heidän sodanaikaisia kokemuksiaan. Kaksi
saarnaajaa viittaa te-pronominilla kaikkiin kuulijoihin, joiden kuuntelemisen tarkkaavai-
suuteen viittaaminen lievennetään lausumissa (esim. 26 ja 27).
(25) te rakkaat karjalaiset/ jotka olette täällä tänään- -

(PAP 5)
(26) jos kuuntelitte tarkkaavaisesti/ tuota/ muutenkin tuttua jouluevankeliumia/

panitte ehkä merkille/ siinä esiintyvän vastakkainasettelun
(PAP 1)

138. Narratiivisen saarnan pappi (PAP 3) käyttää eniten pronominisubjekteja. 
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(27) voi olla että teidän mieliinne tuosta luetusta jäi - - 
(PAP 10)

Fokalisoijan sinä- ja te-persoonat. Saarnaaja käyttää yksikön ja monikon toista per-
soonaa myös sitaattien välityksellä.139 Lainaukset ovat useimmiten Raamatusta, virsistä
tai rukouksista. Yksikön toisella persoonalla rukoillaan ja pyydetään apua kolmiyhtei-
seltä Jumalalta (anna oi Jeesus; Isä tulkoon sinun valtakuntasi; tule Jeesus seurakuntasi
keskelle), kiitetään tai puhutellaan (nyt sinä Herra lasket palvelijasi rauhaan menemään/
sanasi mukaan/ sillä minun silmäni ovat nähneet/ sinun pelastuksesi/ 140; me kiitämme
sinua/ ylistämme nimesi kunniaa; Herra/ sinä tiedät kaiken). Kujanpää (1997: 69) mainit-
see Laestadiuksen saarnojen funktionaalisessa analyysissa tunteiden esiintuomisen yhtey-
dessä rukouksen ja Jumalan puhuttelun kuulijaan vaikuttamisen keinona.141

Fokalisoijan suulla saarnaaja kohdistaa neuvonsa, kehotuksensa ja lupauksensa kuuli-
jalle. Puhuja saa suoralla lainauksella auktoriteettipuhujan argumentoinnin sanoilleen.
Perelmanin (1996: 108) mukaan auktoriteettiin vetoavan argumentin (argumentum ad
vericundiam) turvin haetaan hyväksyntää tietyille asioille. Sitä käytetään muiden argu-
menttien tukena, ja sillä on merkitystä vain todistamiskelpoisen totuuden puuttuessa. Täy-
sin kiistattomia voivat olla vain jumalallista alkuperää olevat auktoriteetit.142 Saarnoissa
auktoriteetteina ovat useimmiten Jumala, Jeesus tai muu Raamatun henkilö.143 Sitaattien
sisältönä ovat evankeliumi, rakkauden sanoma ja uskonelämän ohjeet. Jeesuksen puheen
sitaateissa kuulijaa puhutellaan joko yksikön (esim. 28) tai monikon toisessa persoonassa
(esim. 29). Jeesuksen kuulijoiksi esitetään Raamatussa usein kansanjoukot. Esimerkissä
28 sitaattiin kuuluu myös kerrontalausuma144 (sanoo Herra). Esimerkki 29 alkaa Jeesuk-
sen sanojen arvioinnilla lähellä kompromissia oli/ Jeesuksen opetus ja sen jälkeen hänen
sanansa.
(28) älä pelkää sillä minä olen lunastanut sinut/ minä olen sinut nimeltä kutsunut/

sinä olet minun/ sanoo Herra 
(PAP 6)

(29) lähellä kompromissia oli/ Jeesuksen opetus/ kaikki mitä te tahdotte ihmisten
tekevän teille/ tehkää se sama myös heille/ 
(PAP 7)

139. Puolet fokalisoijan sinä- ja te-viittauksista keskittyy parille saarnaajalle (PAP 4 ja PAP 8).
140. Saarnaaja käyttää samaa sitaattia toisen kerran vähän eri muodossa, Herra nyt sinä lasket palvelijasi rau-

haan menemään/ sillä minun silmäni ovat nähneet/ sinun autuutesi/ jonka sinä olet valmistanut/ kaikille
kansoille// (PAP 2).

141. Kujanpää perustaa analyysinsa Laestadiuksen opettajan Ödmanin saarnateoriaan, jossa saarnan työstämi-
seen kuuluvat aines ja tehokeinot (ks. Kujanpää 1997: 57).

142. Perelman (1996: 108) esittää esimerkkinä Bossuet´n perustelun Jeesuksen sanojen seuraamiselle: ”Mestari,
jolla on niin suuri auktoriteetti, ansaitsee että hänen sanoihinsa uskotaan, ipsum audite, vaikka hänen
oppinsa olisi hämäräkin -- Älkäämme turhaan etsikö hänen opetustensa perusteluita: perusteeksi riittää, että
hän on puhunut.”

143. Niemisen (1999: 188–189) mukaan aamuhartauksien puhujien tärkein argumentointitapa on Raamatun
selittäminen Raamatulla.

144. Käytän kerrontalausumaa synonyyminä johtolauseelle.
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Virsirunoilijan sanoin kuulijat saavat papilta ohjeita, lohdutusta ja varoituksia, esim.
iloitkaa, riemuitkaa - -; älä pelkää tytär Siion/ sinun kuninkaasi tulee - - (PAP 9); jos
liian myöhään kolkutatte - - (PAP 3).

Kertomusten suora esitys on vuorovaikutteinen tapa kohdistaa kehotukset, kysymyk-
set ja ohjeet kuulijalle ilman, että papin tarvitsee omassa roolissaan kehottaa ihmisiä toi-
mimaan. (Ks. kysymykset ja kehotukset luvusta 4.3 Saarna toimintana.) Esimerkissä 30
saarnaaja rohkaisee Katekismuksen sitaatilla kuulijaa osallistumaan ehtoolliselle (ks. esi-
merkin analyysi myös luvusta 4.2.5 Kielto merkityksen rakentajana). Lainatun puheen (r
1 ja 2) ja saarnaajan puheen raja on epäselvä. Todennäköisesti pappi esittää parafraasin (r
3) ja ehdollistetun kehotuksen (r 5). Esimerkissä 31 saarnaaja puhuu rippiä vastaanotta-
vana pappina. Koska kyse on kuvitteellisesta rippitilanteesta, sinä viittaa kuviteltuun
ripittäytyjään. Silti voi olla, että saarnaaja tarkoittaa sanansa myös omalle kuulijalleen.
Pappi halunnee rohkaista kuulijaa rippisakramenttiin valmentamalla häntä siihen. Samalla
saarnaaja täyttää institutionaalista tehtäväänsä ripin vastaanottajana ja armon julistajana.
(30) 1. Lutherin katekismus sanoo/ jos pidät/ silmällä omaa puhtauttasi

2. et voi koskaan tulla ehtoolliselle/ >
3. et ole koskaan tarpeeksi puhdas>/
4. mutta jos tunnet heikkoutesi / tule/ luottavaisesti/ rohkeasti/ 

(PAP 4)
(31) sinun syntisi ovat sinulle anteeksiannetut

(PAP 4)

Esimerkissä 32 sinän referenttiä (r 2, r 3) on vaikea tulkita, koska edeltävä lausuma on
inkoherentti persoonan suhteen. Siitä ei voi varmasti päätellä, kenen puheesta on kyse.
Puhuja tarkoittanee kuulijaa, koska synninpäästön kohteena on yleensä kirkossa istuva
kuulija. Hämäräksi jää, onko kyseessä sitaatti vai ilmaiseeko saarnaaja sanottavansa muu-
ten runollisessa muodossa.145 Vieras puhe ja kertojan puhe voivat vaihtaa sävyjä. (Ks.
esimerkiksi Volosinov 1990: 142; Fairclough 1992: 108.) Rivin 1 lausuma osoittaa, että
saarnaajan puheeseen on vaikuttanut vanhan raamatunkäännöksen kieli (Hänen silmäinsä
alla -- uskoa anteeksiantamukseen), joka nykykielestä käsin vaikuttaa ”raamatulliselta”
eli vanhalta.
(32) 1. Hänen silmäinsä alla me saamme uskoa KAIKkien syntien

2. anteeksiantamukseen// katso/ tämä on koskettanut sinun
3. huuliasi/ niin on/ sinun syyllisyytesi poistettu/ ja VELkasi sovitettu// 

(PAP 9)

Sitaateilla ja kertomuksilla saarnaaja tekee kerronnan tyylistä dynaamista.146 Seuraa-
van esimerkin (33) puhuja eläytyy Raamatun henkilöiden rooleihin. Hän esittää kahden
ristiinnaulitun ryövärin välisen sekä Jeesuksen ja toisen ryövärin välisen dialogin. Ker-

145. Raamattu on kokoelma eri ajanjaksojen ja henkilöiden kirjoituksia. Kauppisen (1998: 205) mukaan kirjoite-
tussa tekstissä dialogi irtoaa alkuperäisistä puhujista ja äänet sekoittuvat toisiinsa. Tämä kuvaus sopii hyvin
myös saarnaan, koska alkuperäinen dialogi saattaa yhdistyä papin puheeseen tuottaen uuden muodon ja
viittaussuhteet.

146. Saukkonen (1984: 74) luettelee konkreettisuuteen, dynaamisuuteen, subjektiivisuuteen ja yksinkertaisem-
paan kielen rakenteeseen liittyvinä kielenpiirteinä deiktiset pronominit, pronominit, imperatiivit, finiittiver-
bit, adversatiivikonjunktiot, ajanadverbit, kieltomuodot ja referaatit.
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ronta on ensin epäsuoraa (r 3), sitten se vaihtuu suoraksi esitykseksi (r 4–5). Kerrontalau-
sumassa ilmaistaan vain Jeesuksen puoleen kääntyminen, ei sanoa-verbiä (r 4). Jeesuk-
sen vastaus esitetään vapaana esityksenä ilman kerrontalausumaa (r 5). Puhuja jatkaa
oman selityksensä välittömästi eikä-lausumalla (r 6–8). Sinä-muodot viittaavat kolmeen
eri henkilöön: ensin toiseen ryöväriin (r 3), sitten Jeesukseen (r 4) ja lopulta ensimmäi-
seen puhujaan, ryöväriin (r 5). Pronominien viittaukset sekä kerrontalauseiden poisjättä-
minen hämärtävät, kuka puhuu. Kerronta muistuttaa vapaata sekaesitystä (ks. mm. Tuo-
marla 1997).
(33) 1. ja oikeastaan ainoa mitä hän teki/ ja senkin hyvin spontaanisti/

2. oli että hän moitti sitä toista ristin ryöväriä siinä että sinäkin olet
3. saman tuomion osallinen ja sinä pilkkaat // sitten hän kääntyi
4. Jeesuksen puoleen/ muista minua Jeesus kun tulet
5. valtakuntaasi// totisesti tänä päivänä/ olet minun kanssan
6. paratiisissa// eikä yksikään niistä jotka Jeesuksen ristin juurella
7. olivat/ hänen opetuslapsensa/ hänen äitinsä/ ketä siinä olikin
8. lähempänä tai taempana// ei yksikään mennyt/ ennen ristin
9. ryöväriä paratiisiin/ 

(PAP 3)

Saarnaajan puheen intertekstuaalisuus sekoittaa kertomuksia kertomukseen. Chafen
(1996: 35) mukaan tietoisten kokemusten taustaorientaatioita ovat tila, aika, yhteisö ja
tapahtumassa oleva toiminta. Tietoisuudentila voi olla välitön tai etäinen. Kertomus luo
linkin menneisyydestä nykyhetken kautta tulevaisuuteen. Saarnan kerronnassa kuuluvat
sekä saarnaajan oman ajan kokemukset että monen eri aikakauden etäiset äänet. Kuulija
voi peilata omaa tarinaansa kerrottuun ja ymmärtää uusia mahdollisuuksia ottaa haltuun
elämäänsä. Kertomuksella saarnaaja tarjoaa vaihtoehtoja samastumiskohteiksi. Kuulija
voi sisäisessä dialogissaan punnita oman identiteettinsä puolia ja näin saada kertomuk-
sesta aineksia rakentaa sitä edelleen. Faircloughin (1992: 134) mukaan diskurssin alati
vaihtelevat intertekstuaaliset suhteet ovat keskeisiä subjektin määrittelyssä.

4.1.3 Me – institutionaalisuus ja inklusiivisuus

Saarnojen henkilöviittauksissa huomio kiinnittyy runsaaseen me-muodon käyttöön.
Monikon 1. persoonaan viitataan kymmenessä saarnassa yhteensä 203 kertaa.147

Me-muodolla vahvistetaan yhteenkuuluvuutta ja sitoutetaan yhteiseen toimintaan. Jokai-
nen saarnaaja käyttää me-muotoa, mutta muutamat (PAP 6, 9 ja 10) valitsevat viittaami-
sen päämuodoksi me (ks. liitetaulukko 2). Kontekstuaalisessa saarnassa ohjeet kehottavat
pappia tarkastelemaan asioita kuulijan näkökulmasta. Kerrontamuoto on silloin monikon
ensimmäinen tai yksikön toinen. (Aaltonen 1996: 108.) Lausberg (1990) kutsuu monikon
ensimmäistä persoonaa nimellä pluralis sociativus.

147. Keskimääräisesti saarnaaja käyttää me-muotoa noin 20 kertaa. Me-muodoista vain kolme on vieraassa
puheessa. Siitä päätellen me on saarnaajan valinta institutionaalisuuden tai inklusiivisuuden ilmaisemiseen.
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Saarnassa verbin monikon 1. persoonan muotona esiintyy etupäässä kirjakielinen (me)
menemme -tyyppi. Puhekielistä (me) mennään -muotoa saarnaajat eivät yleensä käytä.

Saarnaaja toimii jumalanpalveluksessa yhteisön virkatehtävissä. Messulle on säädetty
tietty toimintajärjestys, joka saattaa olla varsinkin harvoin kirkossa käyville vieras. Papin
toimintaan kuuluu muun muassa ilmoittaa messun kuluessa, esimerkiksi seisomaan nou-
semisesta, rukouksen tai uskontunnustuksen yhteen ääneen lausumisesta. (Sariola 2001.)
Tässä metakielessä saarnaaja käyttää kehotuksessa sekä puhekielen passiivia rukoillaan
tai noustaan nyt ylistämään tai deklaratiivia ja me-muotoa, jolla viittaa kuulijoihin (nou-
semme tunnustamaan, ylistämme).148 Saarna-aineistoni papeista vain yksi käyttää tuttua
kehotusta rukoilkaamme. (Ks. luku 4.3.2 Saarnaaja kehottaa ja neuvoo.)

Luvussa 4.1.1 yksikön ensimmäisen persoonan tarkastelussa totesin, että omaan per-
soonaansa saarnaaja viittaa jäsennellessään tai perustellessaan toimintaansa tai kertoes-
saan kokemuksistaan. Instituution edustajana pappi viittaa omaan toimintaansa myös
me-muodolla kertoakseen esimerkiksi instituution kannan asioihin. (Vrt. Drew – Heritage
1997: 30, 31.) Esimerkissä 34 saarnaaja ilmaisee kirkkoinstituution nimissä, ettei sen
ammattilaisena pysty vastaamaan ihmistä ahdistavaan kysymykseen, miksi Jumala antaa
maailmassa tapahtua julmuuksia (r 1; kysymyksen koko analyysi esimerkissä 148). Rivin
2 meiltä (vaadittaisiin) kohdistuu nimenomaan papin institutionaaliseen rooliin.
(34) 1. mutta selittämään Jumalaa/ ja hänen tekojaan// siihen meistä

2. ei aina ole/ vaikka kuinka sitä haluaisimme tai sitä meiltä
3. vaadittaisiin/ koko Jumala-uskon mielekkyyden takeeksi/ 

(PAP 10)

Papit voivat viitata saarnassaan myös kirkkoinstituution tavoitteisiin tai toiminnan
ongelmiin. Esimerkin 35 pappi toteaa uuden jumalanpalvelusjärjestyksen tulleen käyt-
töön. Hänen käyttämänsä me (r 1) näyttäisi viittaavan instituution näkökantaan lisätä
ihmisten osallistumisen aktiivisuutta seurakunnassa. Messu-uudistuksen yksi lähtökohta
oli nimenomaan saavuttaa nyky-yhteiskunnan kirkosta vieraantuneet ihmiset (Salonen
1996: 65.) Esimerkeissä 36 ja 37 saarnaaja puhuu kirkon työn vaikeuttamisesta ja viittaa
instituutioon monikon ensimmäisellä persoonalla. Institutionaalisuuden sormenjälki (ks.
Drew – Heritage 1997: 31) näkyy esimerkin 38 saarnaajan puheessa, jossa hän käyttää
institutionaalista meillä kuten palveluammattilaiset usein. Shoren (1986: 47) mukaan pro-
nominimuotoa meillä käytetään paikan adverbin tapaan.
(35) me mietimme// miten sana/ nyt kohtaisi/ kuulijat niin/ että syntyisi/ jos ei nyt

niin kovin suuri/ niin ainakin pieni Hoosianna//
(PAP 9)

(36) jos vapaa-ajattelijain liitto tuottaa meille kirkossa/ vähän kiusaa välillä/
ongelmia kertomalla/ miten kallista kirkkoon kuuluminen on/ niin sehän voi-
daan vielä ymmärtää/ 
(PAP 5)

148. Lääkärin on todettu käyttävän potilaalle osoitetuissa kehotuksissa ns. lääkärin passiivia, esim. pannaan pol-
vee koukkuun (Sorjonen – Raevaara. 2001: 92). Shore (1986: 42) kutsuu sitä lääkärin indefiniitiksi. Saar-
naajilla on käytössään passivum divinum, jolla ilmaistaan Jumalan tekemistä.
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(37) mutta että Jeesus itse// että Jeesus itse lausumallaan vaikeuttaa kirkkomme
työtä pelottelemalla ihmisiä/ 
(PAP 5)

(38) meillä tuossa esillä olevassa taulussa on esillä vain lampaita/ 
(PAP 1)

Institutionaalisessa julistuksessaan saarnaaja viittaa kuulijoita ja pappia yhdistävään
kristilliseen uskoon. Monikon ensimmäisellä persoonalla kuulijaa sitoutetaan yhteiseen
uskoon (esim. 39 ja 40), saarnaaja lupaa synnit anteeksi (esim. 41 ja 42). Me-muodolla
saarnaaja suostuttelee149 kuulijan myönteiseksi armon vastaanottajaksi, esim. saamme
kiittää, näin saamme uskoa. Hyvin usein predikaattina on modaaliverbi saada, voida,
haluta (ks. tarkemmin luvusta 4.2.3).
(39) haluamme kuulla/ jumalansanaa/ joka pysyy samana/ haluamme nähdä kuo-

leman ja ylösnousemuksen ristin/ 
(PAP 2)

(40) aloitamme paaston matkan kohti pääsiäisen iloa 
(PAP 4)

(41) me saamme uskoa kaikkien syntien anteeksiantamiseen
(PAP 9)

(42) kärsimisellään ja kuolemallaan/ Hän on ostanut meidät vapaiksi/ pimeyden
tuhovoimien orjuudesta/ jotta me voisimme elää/ uskossa Herralle/
(PAP 6)

Saarnaajaa varoitetaan korottamasta itseään seurakuntalaistensa yläpuolelle (ks. mm.
Sariola 2001; Huovinen 2001). Pappi puhuukin ihmisen heikkouksista lähes poikkeuk-
setta itsensä mukaan lukien. Huomattavaa on, että armonjulistus, ohjeet tai neuvot koh-
distetaan kuitenkin useimmiten suoralla strategialla kuulijalle sinä-muodossa. Esimerkin
44 saarnaaja jatkaa mutta jos Kristus on sinussa/ sinulla ei voi olla vähempää kuin ikui-
nen elämä. Jotkut saarnaajat käyttävät myös me-muotoa (edellä esim. 42). Papin tehtävä
on julistaa sekä evankeliumia että lakia. Seuraavien esimerkkien varoitukset voisi tulkita
lain julistukseksi. Kuulijan kasvoja suojaavaa on, että saarnaaja lukee myös itsensä heik-
koihin ihmisiin. (Esimerkkien 44, 45 ja 46 analyysi myös luvussa 4.2.5.)
(43) meillä on vaarana langeta tähän kiusaukseen (= itsekkyyteen)/ 

(PAP 8)
(44) meissä ei ole eikä meihin koskaan tule ominaisuutta/ jonka nojalla/ kelpai-

simme taivaaseen/
(PAP 4)

(45) emme voi pelastua/
(PAP 6)

(46) meidän ei pitäisi luottaa/ siihen että/ kyllä sitä ehtii vielä vanhuudessakin/
parannuksen tehdä/ 
(PAP 3)

149. Yli-Vakkurin (1986:97) mukaan me-hengen korostaminen on lähellä houkuttelevaa strategiaa.
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Yhteisöllistä yhteenkuuluvuutta saatetaan korostaa erilaisin symbolein. Risti on kristil-
lisen yhteisön merkittävin symboli. Ristinmerkin tekeminen on palannut myös luterilai-
seen messuun (Sariola 2001). Esimerkin 47 saarnaaja kysyy keinoa kastesakramentin
aktivoimisesta (r 1) ja vastaa käyttämällä yhteisöllistä me-muotoa (r 2) ja näyttää samalla
ristinmerkin tekemisen TV-katsojille. Luterilaisessa perinteessä lienee harvinaista, että
jumalanpalveluksen osallistuja tekee ristinmerkin, kuten katolisessa kirkossa on yleisenä
tapana. Rivin 3 meihin viittaa kaikkiin luterilaisen kirkon jäseniin, joita yhdistää seura-
kunnan yhteyteen ottaminen kastetoimituksessa. Tuomas-messu kuuluu erikoismessui-
hin, joissa osallistujaa voi pitää aktiivisena toimijana (ks. luku 3.1.1).
(47) 1. miten me voimme aktivoida oman kasteemme tässä

2. hetkessä?/ me voimme tehdä kaste/merkin/ tämän tutun/
3. ristinmerkin/ sehän meihin piirrettiin kasteessa/

(PAP 4)

Kuten luvussa 4.1.2 mainittiin, yksikön toisen persoonan possessiivisuffiksi liittyy
usein uskon keskeisiin käsitteisiin. Samoin on myös monikon ensimmäisen persoonan
laita. Yhteisenä kohteena voivat olla kristillinen uskomme, (meidän) Jumalamme, tai-
vaallinen Isämme, (meidän) Herramme, Mestarimme, Vapahtajamme, kirkkomme, juma-
lanpalveluksemme, kasteemme, tekstimme (= Raamatun teksti), evankeliumimme,
rukouksemme, syntimme, meidän sydämemme (metaforisesti). Saarnat ovat kirjakielen
normien mukaisia possessiivisuffiksin ilmaisemisessa. Jopa yhteisöllisissä ilmauksissa
saarnaajat käyttävät suffiksia, vaikka kielenhuollon suositusten mukaan omistusliitteetön
ilmaus, esim. meidän koulu on normin mukainen. (Iisa ym. 1998: 180.) Possessiivisuffik-
sin käyttö on saarnakielen arkaismi. Se poikkeaa puhekielen käytännöstä, ja voisi aja-
tella, että kuulija jopa vierastaa tällaista inklusiivisuutta. Sitä voi pitää saarnan institutio-
naalistuneena piirteenä. Tiheästi toistuva pronomini meidän tai suffiksi -mme vaikuttaa
suorastaan manipulatiiviselta. (Vrt. opetuspuheen me luvussa 5.1.3.)

Inklusiivinen me ilmaisee yleisesti yhteistä ihmisen olemassaololle (olemassaolomme,
meidän elämämme, meidän aikanamme, me elämme maailmassa, miksi me ylipäänsä kuo-
lemme), yhteiskunnan jäsenyyttä ja siihen liittyvää (meidän yhteiskuntamme, maamme,
kaupunkimme, me tässä kansassa, me suomalais-ugrilaiset, avioliittomme). Kerran esiin-
tyy myös murteellinen muoto meijän (juhliimme), minka voi katsoa olevan pappia ja seu-
rakuntalaisia yhdistävä lisätekijä.150

Saarnaajan me-muoto voi ilmaista ihmisille yhteistä kokemusta, esimerkiksi epävar-
muutta: emme tiedä milloin seisomme haudan partaalla (PAP 2). Yhteinen kokemus voi
liittyä niin sanottuihin maallisiin asioihin, arkielämään ja ihmisen harrastuksiin. Esimer-
kissä 48 saarnaaja puhuu saarnansa itsensäkieltämisteeman yhteydessä nykyihmisen nar-
sistisesta itsestä, omaan napaan tuijottajasta, joka huolehtii kaikella tavalla itsestään.
Saarnaaja kyselee, pitäisikö itsestään huolehtiminen kieltää. Puhuja välttää syyllistämästä
kuulijaa lukeutumalla itsekin maallisen harrastajaryhmän joukkoon (r 1 ja 3). Saarnaajan
tyylikeinona on syndeton (r 1 ja 2) ja tehokeinona voimakas prosodia.
(48) 1. ja me jotka bodaamme ja lenkkeilemme ja syömme

2. vitamiineja ja leseitä ja porkkanoita// ja ne hienot arvot joita

150. Brown ja Levinson (1987: 107) mainitsevat positiivisen kohteliaisuuden strategiassa yhteisen maaperän,
jossa samaan ryhmään kuulumista painotetaan esimerkiksi yhteisellä kielellä, murteella tai slangilla.
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3. me tavoittelemme - -/ 
(PAP 5)

Possessiivisuffiksit saattavat yhdessä verbin persoonapäätteen kanssa muodostaa jopa
häiritsevän toiston: olemme usein laulaneet jumalanpalveluksemme alkaessamme (PAP
2).

4.1.4 Kooste

Saarna on polyfonista kerrontaa. Saarnaaja referoi tai siteeraa usein toisia puhujia. Inter-
tekstuaalisuutta voi pitää saarnadiskurssin tunnuspiirteenä. Eri äänet ja eri aikakausien
äänet limittyvät sanoman sisällössä. Kerronnan suora, epäsuora ja vapaa esitys häivyttä-
vät lainatun puheen ja saarnaajan puheen rajoja. Näin kuulijan on mahdollista omaksua
sekä puhujan että tekstin henkilön näkökulma. Vieras puhuja on useimmiten Jumala tai
Jeesus tai muu Raamatun henkilö, myös maalliset fokalisoijat puhuvat saarnassa.

Puhetilanteen pronomineilla, minällä ja sinällä, saarnaaja luo vuorovaikutussuhteen
kuulijaan. Saarnan monet minät tarkoittavat saarnaajaa itseään, kolmiyhteisen Jumalan
persoonia, narratiivista kertojaa tai kuulijaa. Myös saarnaajan siteeraama kertomuksen tai
virren puhuja käyttää minä-muotoa. Minä-viittaukset rakentavat monenlaisia interpersoo-
naisia merkityksiä. Itseensä saarnaaja viittaa, kun selittää omaa toimintaansa tai kertoo
oman kokemuksensa. Tällöin hän rinnastaa itsensä tavalliseen ihmiseen, jolle puhuu
läheisesti kuin tuttavalle. Institutionaalisen roolin ja tavallisen kuulijan välinen kuilu
kapenee. Narratiivinen minä antaa eläytymismahdollisuuden kuulijalle. Kertomus luo
näyttämön, jossa saarnaajan narratiivinen minä ja kuulijan minä ovat dialogissa.

Saarnaajat pyrkivät kuulijakeskeisyyteen puhuttelemalla kuulijaa suoraan toisen per-
soonan pronomineilla. Yksikön tai monikon 2. persoonan viittauksista puolet on kuuli-
jalle kohdistettuja. Toinen puoli on fokalisoijan viittauksia eri referentteihin. Saarnojen
fokalisoija on usein Raamatun auktoriteetti, Jumala tai Jeesus, jonka lupausten kohde on
sinä tai te. Viittauksen voi useimmiten ajatella kohdistuvan myös saarnan kuulijaan,
koska sitaatti on valittu siten, että se sisältää neuvon tai kehotuksen kuulijalle.

 Saarnaaja käyttää sinä-persoonaa rakentaakseen vuorovaikutteisen yhteyden kuuli-
jaan. Kohdistamalla sanansa suoraan kuulijalle saarnaaja haluaa vaikuttaa häneen. Papin
institutionaalinen rooli julistaa armoa, antaa ohjeita ja neuvoja. Kuulija saa armon tarvit-
sijan ja vastaanottajan roolin. Yksikön 2. persoona on myös Jumalalle kohdistettujen
rukousten ja pyyntöjen persoona. Jumalaa puhutellaan kuin rakasta isää. Toisen persoo-
nan possessiivipronominilla tai possessiivisuffiksilla uskon keskeiset sisällöt liitetään
kuulijaan, esimerkiksi Vapahtajasi ja syntisi. Näin saarnaaja jakaa yhteisön uskonkäsityk-
set kuulijan kanssa.

Saarnaaja puhuttelee kuulijaa useimmiten sinä-muodossa, te on harvinaisempi. Saar-
naaja käyttää monikon toisen persoonan pronominia tavallisesti jostakin tietystä kuulija-
ryhmästä. Usein esiintyvissä Jeesuksen sitaateissa kansanjoukkoa puhutellaan te-muo-
dossa. Toisen persoonan pronominin esiintuonnilla ja prosodisilla seikoilla saarnaaja voi
painottaa kohdentamista kuulijalle. Sitaateilla saarnaaja tekee puheestaan dynaamista dia-
logia.
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Monikon ensimmäisellä persoonalla saarnaaja pyrkii rakentamaan yhteyttä yhteisön,
kuulijan ja uskon välille. Sitä käytetään sekä institutionaalisessa että inklusiivisessa mer-
kityksessä. Me vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja sitouttaa yhteiseen toimintaan, instituution
uskonnollisten arvojen valintaan ja uskon kilvoitteluun. Institutionaalinen me esiintyy
tilanteissa, jossa saarnaaja viittaa kirkkoon yhteisönä sekä sen toimintaan. Hän voi
ilmaista monikon ensimmäisellä persoonalla yhteisön kannan asioihin. Papin institutio-
naalinen tehtävä on julistaa yhteistä uskoa ja saada kuulija valitsemaan uskonyhteisön
ideologian. Käyttämällä me-muotoa saarnaaja menettelee instituutionsa suosittelemien
ohjeiden mukaan eli lukee itsensä kuulijan kanssa samaan syntisten ihmisten ryhmään.
Ohjeet ja neuvot hän kohdistaa kuitenkin yleensä yksikön tai monikon toisessa persoo-
nassa kuulijalle. Inklusiivinen me liittää kuulijan ja saarnaajan osaksi yhteiskuntaa ja
koko maailmaa. Saarnaaja käyttää esimerkkeinä tavallisen ihmisen arkipäivän kokemuk-
sia, jotka ovat ”kaikille meille” yhteisiä.

Pappi käyttää saarnassaan monikon ensimmäisen persoonan kirjakielistä muotoa. Run-
sas possessiivisuffiksin käyttö saarnassa vaikuttaa institutionaaliselta ja saattaa jopa
etäännyttää saarnaajan kuulijasta.

4.2 Totuus ja varmuus – evankeliumi, kuulija, saarnaaja

4.2.1 Nimeäminen ja ideologinen merkitys

Vaikka nimeäminen liittyy kielen ideationaaliseen metafunktioon (Halliday 1994), sen
voi tulkita rakentavan diskurssissa myös interpersoonaisia merkityksiä. Nimeäminen ja
luokittelu ovat sidoksissa yhteisön arvoihin ja ideologioihin, joita puhuja kielenkäytös-
sään heijastaa kuulijalle (Fairclough 1994: 51, 124; Hodge – Kress 1979: 63–64.) Puhu-
jan sananvalinnat välittävät asian lisäksi tunteita ja asenteita asiaa sekä kuulijaa kohtaan.
Saarnassa ei lie yhdentekevää puhujan ja kuulijan vuorovaikutuksen rakentumisen kan-
nalta esimerkiksi se, nimeääkö pappi Jumalan ankaraksi vai armahtavaksi isäksi tai kuuli-
jan kadotukseen tuomituksi vai armoon oikeutetuksi.

Taustaesseiden mukaan papit pitävät saarnan valmistelussa tärkeänä lähtökohtana kuu-
lijaa ja sitä kontekstia, mihin päiväntekstin kuulijan elämässä voi yhdistää. Asian ”perille-
menoon” eli ymmärtämiseen vaikuttaa se kieli, jota käytetään. Seuraavaksi tarkastelen,
miten saarnaaja nimeää kristillisen uskon keskeisen kohteen, kolmiyhteisen Jumalan ja
sananjulistuksen kohteen, kuulijan. Lisäksi kuvaan, mitä merkityksiä asioiden nimeämi-
nen välittää uskon sisällöstä.
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4.2.1.1 Kolmiyhteisen Jumalan nimitykset

Pyhät kirjoitukset, ennen kaikkea Uuden testamentin tekstit, ovat lähtökohtana saarnal-
le151 (Riekkinen 1985: 97–99). Jumala itse Pyhän Kolminaisuuden välityksellä on juma-
lanpalveluksen subjekti (Jumalan kansan juhla 1992: 49).152 Jumala on kolmipersoonai-
nen, ja Hänen voi olettaa puhuvan moniäänisesti eri persooniensa välityksellä. Uskonnol-
lisessa kielessä viitataan runsaasti kolmiyhteisen Jumalan persooniin: Isään, Poikaan ja
Pyhään Henkeen. Saarna-aineistossani Jumalaan viittaavia nimiä ja pronomineja on
yhteensä 481.153

Saarna-aineistoni Jumala-nimityksistä Jumala on yleisin. Se esiintyy jokaisella saar-
naajalla useita kertoja. Jumala-mainintoja on saarnoissa yhteensä 118, keskimäärin 12
saarnaa kohden. Todellisuudessa saarnaajakohtainen mainintojen määrä vaihtelee jyr-
kästi: vähimmillään viittauksia on pari, enimmillään parikymmentä.154 Useimmiten
Jumala-nimitys esiintyy ilman määritteitä. Käytetyt määritteet ovat vakiintuneita, esim.
kaikkivaltias, pyhä. Jumalaa puhutellaan kaikkeuden luojana ja korkeimpana mahtina
(Jumalan teot/ Jumalan tiet ja ajatukset ovat toisenlaiset/ niin paljon korkeammat/ ettei-
vät ihmisen järki ja ymmärrys niitä aina tavoita). Jumalan persoonaa selitetään (esim. 49)
tai jätetään se uskon varaan (esim. 50). PAP 4 (49) käyttää Jumalan määritteinä vastakoh-
tia intiimi ja etäinen. Määriteilmaisuja hän painottaa voimakkaasti. Ne rakentavat inter-
persoonaisen merkityksen, koska etäisellä suhteella saarnaaja nimenomaan painottaa kuu-
lijan oletettua käsitystä Jumalasta. Hän korjaa kuulijan käsitystä nimeämällä intiimin
Jumalan.
(49) ei Jumala ole jokin/ etäinen Jumala/ joka tuolta kaukaa lähettelisi/ anteeksi-

antamuksen paketteja/ ei vaan hän on intiimi/ Jumala)
(PAP 4)

(50) mutta selittämään Jumalaa/ ja Hänen tekojaan// siihen meistä ei aina ole/
vaikka kuinka sitä haluaisimme/ tai sitä meiltä vaadittaisiin/
(PAP 10)

Saarnoissa Jumala on kolmiyhteisyyden persoonista se, jolle kohdistetaan kiitokset,
rukoukset ja pyynnöt. Jumalalta pyydetään toivoa, armoa ja rukoillaan pelastusta. Juma-
lan uskotaan pitävän sanansa ja antavan hätää kärsivälle ihmiselle turvallisen suojan. Tut-
kimusaineistoni saarnaajat välittävät kuulijalle kuvan Jumalasta, joka on hyvä ja armolli-
nen isä. Myös syntagmoista (esim. Jumalan rakkaus, Jumalan lapsi, Jumalan käsi) voi
tulkita merkityksen hoivaavasta isä-lapsisuhteesta, meitä kantavat taivaallisen Isämme/
ikuiset käsivarret. Nimitys Jumalan valtakunta viittaa yhteisörakennelmaan ja Herra hal-

151. Raamattua olisi tulkittava niin, että nykykuulija ymmärtää. Saarnateksti on osa varhaiskristillistä kirjalli-
suutta, josta saarnaaja tekee eksegeettisen analyysin. Sen avulla teologinen sanoma (sensus spiritualis)
tulee ymmärrettäväksi. Puhuja tulkitsee sanoman merkitystä seurakunnalle ja tekee johtopäätöksiä. (Riek-
kinen 1985: 97–99.)

152. Kyseessä on Jumalan ”actio” ja sen vaikutus ihmisen ”reactioon”. Jumalanpalvelus on Jumalan ja seura-
kunnan dialogi ja kohtaaminen sanassa ja sakramentissa. (Jumalan kansan juhla 1992: 49.) 

153. Saarnaajakohtaiset frekvenssit esitän liitetaulukossa 2, jossa jumalalliseen 3. persoonaan on laskettu sekä
pronomini- että nimiviittaus. Kolmiyhteisen Jumalan nimiviittaukset esitän liitteessä 3.

154. Ihosen (1986: 8) tutkimuksen mukaan Laestadiuksen saarnoissa on Jumalan nimityksiä 2,9 saarnaa kohden.
Jumalaan viittaukset 3. persoonan pronominilla eivät käy ilmi tutkimuksesta.
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litsijaan, majesteettiin. Rukouksissa ja virsissä kohdistetaan pyynnöt Herralle (Herra
anna meille apusi/ oi herra/ anna menestys). Ihosen (1986: 27) Laestadius-tutkimuksen
mukaan Herra korostaa Jumalan ankaraa, majesteetillista puolta. (Ks. Jumalan nimityk-
set liitteestä 3)

Saarnaajat eivät juurikaan tuo pelottavaa ja tuomitsevaa Jumalaa esiin. Yhdessä saar-
nassa on eksplisiittinen tuomion julistaminen (esim. 51). On vaikea sanoa, onko tuomio
saarnaajan lausumaa vai vierasta puhetta, koska lainattu lausuma ja saarnaajan puhe
sekoittuvat. Saarnaaja esittää epäsuorana kerrontana ensin Raamatun henkilön Simeonin
sanat (r 1–2). Hän jatkaa esittämällä kaksi vaihtoehtoa lankeaminen ja pystyynnousemi-
nen. Pystyynnousemisella saarnaaja tarkoittanee syntien anteeksipyytämistä ja -saamista.
Saarnaaja nimeää tuomituiksi ne jotka hylkäävät Jeesuksessa tarjotun pelastuksen (r 4).
(51) 1. Simeon/ siunaa vanhemmat ja lausuu/ että Jeesus on henkilö/ joka

2. asettaa kaikki ihmiset ratkaisun eteen/sydämen ajatus on kaksi
3. vaihtoehtoa/ lankeaminen ja pystyynnouseminen/ ne jotka hylkäävät
4. Jeesuksessa tarjotun pelastuksen/ tuomitaan/ 
(PAP 2)

Kahdessa muussa saarnassa on implisiittisesti mukana kuva pelkoa herättävästä Juma-
lasta. Toinen saarnaaja (PAP 9) käyttää lausumaa hetken hoosianna ei paljon auta, joka
implikoi odotettavissa olevia rangaistusseuraamuksia, jos ihminen ei tee kristinuskon
mukaisia valintoja (ks. analyysi esimerkistä 147). Toinen esittää saarnassaan näkökulman
pelkoa herättävästä Jumalasta, salatusta Jumalasta, jonka tekoja ei instituution edustaja-
kaan pysty selittämään (ks. analyysi esimerkistä 148), mutta joka kuitenkin tarjoaa kai-
kille vapautuksen syyllisen taakoista ja kuolemasta.

Julistuksen keskushenkilö on Jeesus. Saarnaajat viittaavat nimityksillä Jeesukseen
yhteensä 251 kertaa eli noin 25 viittausta saarnaa kohden. Jeesuksen nimityksistä Jeesus
on käytetyin. Se kattaa yli puolet aineistoni kaikista Jeesukseen viittaavista nimityksistä.
Laestadiuksen saarnassa on keskimäärin 6 Jeesus-mainintaa (Ihonen 1986: 8). Esimerkin
52 saarnaaja selittää kuulijalle Jeesus-nimen sisältävän merkityksen hänen tehtävästään.
(52) nimi Jeesus merkitsee suomeksi/ Herra on apu/ tai Herra pelastaa 

(PAP 6)

Saarnojen Jeesus liittyy aikaan ja paikkaan. Saarnaajat välittävät ensinnäkin kuvan his-
torian henkilön elämän tapahtumista. Hänen lapsuuteensa viitataan ilmauksilla (Jeesus-)
lapsi, (pieni, oma, rakas) poika(ni).155 Hänet määritellään inhimilliseksi (vaimosta synty-
nyt, lainalainen, kiusattu). Raamatun kertomusten lainauksilla saarnaajat tuovat Jeesuk-
sen aistein havaittavaksi, eläväksi olennoksi, esimerkiksi nähdä Jeesus, kuulla Jeesusta,
koskettaa Jeesusta, puhua Jeesuksen kanssa.

Vaikka saarnaajien käyttämistä ilmauksista saa kuvan Jeesuksesta ihmisenä, häneen ei
yleensä liitetä ihmisen huonoja ominaisuuksia. Yksi saarnaaja (PAP 5) tekee poikkeuk-
sen. Hän aloittaa saarnansa yllättävästi liittämällä Jeesukseen merkityksiä inhimillisistä
heikkouksista, kuten nuhteiden saaminen opetuslapsilta ja Jeesuksen harkitsemattomat
lausunnot Jeesus-liikkeen kannalta. Päivän tekstinä on Jeesuksen sanat itsensäkieltämi-

155. Aineistossa on Jeesuksen syntymäjuhlan, joulun sekä uudenvuoden ajan saarnoja, mikä lisää lapsi- ja
poika-nimitysten määrää.
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sestä ja ristinkantamisesta, joita saarnaaja arvioi epäajanmukaisiksi, Jeesuksen puhehan
on mahdollisimman epäajanmukainen/-- jo silloin/ puhumattakaan tästä päivästä. Saar-
naaja painottaa, että nykyihmiselle on tärkeämpää itsensä toteuttaminen ja omien etujen
ajaminen kuin itsensäkieltäminen. Temaattisessa saarnassaan hän selittää nykyajan esi-
merkkien avulla eroa itsensäkieltämisen ja itsensätoteuttamisen välillä. Saarnaaja välittää
sanoman agapistisesta elämäntavasta: itsensäkieltäminen muuttuu tavoiteltavaksi, kun sen
avulla voi tehdä hyvää toisille.

Toinen saarnaajien välittämä kuva Jeesuksesta on Jumalan poika, Kristus, Vapahtaja,
jonka toista tulemista uskonyhteisö odottaa. Jeesukseen viitataan useilla erisnimillä, joko
yksin (Kristus, Messias) tai yhdistelmänä (Jeesus Kristus, Kristus Jeesus). Vain yksi saar-
naaja käyttää nimiyhdistelmää Kristus Jeesus, mikä herätti pohtimaan mahdollista merki-
tyseroa ja sen painotusta saarnassa. Kuulijaan vaikuttamisen kannalta merkityksellisiä
ovat kristillisen julistuksen pääsanomaan liittyvät nimitykset, jotka viittaavat syntien
anteeksi saamiseen ja kadotuksesta pelastumiseen, kuten lunastaja, pelastaja, armahtaja,
vapahtaja. Esimerkin 53 saarnaajan argumentointi kiteytyy kolmeen Jeesukseen viittaa-
vaan nimitykseen (Messias, pelastaja, vapahtaja). Deklaratiivissa on kaksinkertainen
lupaus kuulijalle: Jumalan lupaus pelastajasta ja vapahtajasta sekä saarnaajan lupaus Mes-
siaasta. Uskosta Jeesuksen uuteen tulemiseen kertovat myös nimitykset lupausten täyttäjä
ja odotettu tulija. Näillä vahvistetaan kristinyhteisön jäsenten yhteistä päämäärää, ian-
kaikkista elämää.
(53) Messias// Jumalan lupaama pelastaja / ja vapahtaja tulee kansansa keskelle

(PAP 9)

Saarnaajat kuvaavat Jeesuksen persoonaa metaforilla, joilla kuulijalle luodaan kuva
esimerkiksi Jeesuksen tehtävästä vapauttaa ihminen kuolemasta (ikuinen elämä). Meta-
fora Jeesus on lahja sisältää merkityksen, että ihminen saa jotakin itsestään riippumatta.
Mielihyvän olotilaa ilmaisee autuus. Jeesuksen Jumala-yhteyttä korostaa metafora Hänen
voideltunsa. Kvantitatiivinen tutkimus (liitetaulukko 2) osoittaa, että saarnoissa käytetään
runsaasti Jumalan ja Jeesuksen nimityksiä. Fowler (1985: 69) käyttää Hallidayn (1978)
termiä ylileksikaalistaminen (overlexicalization) ilmiöstä, joka osoittaa prominenssia
yhteisön uskomuksissa ja intellektuaaleissa intresseissä, esimerkiksi Jumalan nimitykset
kristillisessä yhteisössä.

4.2.1.2 Arkikokemus ja uskon sisältö

Homiletiikassa pidetään keskeisenä Raamatun tekstin ja saarnan sisällön suhdetta. Perin-
teisessä saarnatraditiossa puhutaan kahdesta päämenetelmästä: tekstuaalisesta eli analyyt-
tisesta ja temaattisesta eli systemaattisesta. (Ks. luku 3.1.1.) Tekstuaalisessa saarnassa156

pappi pitäytyy päivän tekstissä ja selittää sitä lähes sana sanalta. (Ks. Lampinen 1983:
43.) Uskonnolliseen kieleen ovat konventiaalistuneet Raamatusta peräisin olevat ilmai-

156. Tutkimustehtävääni ei sisälly saarnojen tarkka tekstuaalinen analyysi, mutta kymmenien, ehkä satojen lähi-
lukujen jälkeen olen saanut genrestä kokonaiskuvan. Tulkintani mukaan tutkimusaineistoni saarnaajilla 2, 6
ja 9 on tekstuaalinen saarna.
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sut. Sanasto ja kielen käyttö ovat osin arkaaisia, vaikka käsikirjojen kieltä uudistamalla
on pyritty saamaan sanoman sisältö nykykieliseen muotoon (Kirkolliskokouksen pöytä-
kirja 1998: 6). Esimerkissä 54 saarnaaja selittää kuulijalle ilmauksen tytär Siion merki-
tyksen. Esimerkin 55 pappi maalaa kuulijan silmien eteen Jeesuksen syntymän aikaisen
näkymän Jerusalemista.
(54) Jeesus/ ratsasti/ Jerusalemiin/ johon liittyy Siionin nimi/ kaupungissahan on/

Siionin vuorikin// mutta ilmaisulla tytär Siion/ on vanha merkitys//
(PAP 9)

(55) Maria ja Joosef ovat kulkeneet/ temppelialueen poikki/ aina Nikanor-portille
saakka/ heidän silmiinsä/ olivat piirtyneet uhrialttarit ja/ portaikko/ josta kul-
jetaan pyhään/
(PAP 2)

Tutkimusaineistoni saarnaajat käyttävät toisena puhujana Jeesuksen lisäksi opetuslap-
sia. Saarnaaja saattaa esitellä heidät kuulijalle nimeämällä jonkin itselleen tai kuulijalle
läheisen ominaisuuden. Saarnaaja (PAP 10) lainaa omaa vähäpätöisyyden tunnettaan
kuvaamaan apostoli Paavalin sanat minulle/ kaikista pyhistä vähäisimmälle/--. Pietari
tarjoaa kuulijalle mahdollisuuden samastua epäilijän rooliin ja kysellä, mitä saa, kun luo-
puu uskon vuoksi kaikesta. Juudaksen rooliksi nimetään yhteisen kukkaron vartija, joka
moittii Jeesusta: olipa kallis lausuma. Upotetussa intertekstuaalisuudessa Raamatun aika
sulautuu nykyaikaan. Kielellisissä valinnoissa Raamatun kieli ja nykysuomen ilmaisut
limittyvät.

Narratiivisessa saarnassa (PAP 3) nimetään muutamia Raamatun naisia, jotka ovat osa
kertomusta, mutta jotka eivät ole siinä ”puhuvia persoonia”. Jeesuksen äiti Maria on
tutulla paikalla joulusaarnassa Jeesuksen syntymäkertomuksessa. Maria Magdaleenan
epiteetteinä on syntinen nainen fariseuksen huoneessa ja huono nainen maineeltaan ja
entiseltä elämältään, ehkä puolen päivän tai iltapäivän ihmisiä. Hänet saarnaaja nostaa
esiin esimerkkinä anteeksisaamisesta, hänetkin Jeesus otti vastaan ja puolustikin häntä.
kin-liitteet (hänetkin, puolustikin) ilmaisevat saarnaajan painottavan Jeesuksen suhtautu-
mista syntiseen ihmiseen.157 Raamatun henkilöistä saarnaaja nimeää myös ristinryövärit,
joista toinen edustaa hyvää ja toinen pahaa. Saarnassa on sekä hyvän että pahan ristinryö-
värin sekä Jeesuksen dialogi.

 Uskonnollinen kieli voi olla emotionaalista, sisäisiä kokemuksia uskonnollisella syn-
taksilla ilmaisevaa kieltä (Järveläinen 1992: 514). Arkikielelle vieraat ilmaisut saattavat
vahvistaa käsitystä erityisestä sakraalikielestä. Esimerkit 56 (sitaatti Room. 14:17) ja 57
ovat kuulijalle osoitettuja lupauksia. Niiden kuvakieli on abstraktia.158 Sellaisiin ilmauk-
siin kuten esimerkiksi Jumalan valtakunta, vanhurskaus, pyhässä hengessä, pimeyden
tuhovoimien orjuus saattaa sisältyä emotiivisia merkityksiä.159 Saarnakielen konkreetti-

157. Suojasen (2001: 223) mukaan saarnaaja tuottaa samanaikaisesti kaksi roolia, sen josta puhuu ja sen johon
puhuttavaa verrataan, esimerkiksi ihmisen ja Jumalan roolin.

158. Abstraktit, yleiset vierasperäiset ja morfologisesti mutkikkaat sanat liittyvät Fowlerin (1985: 69) mukaan
muodolliseen yhteyteen ja institutionaalisen vallankäyttöön. 

159. Leksikaaliset valinnat ovat tyyliä luovia tekijöitä. Kvantitatiivinen tyylitutkimus kuvaa hartaustekstiä eni-
ten käytettyjen yksittäisten sanemuotojen luettelolla: vain Herra Jumala meille näin hänen ihmisen meitä
vastaan meidän Jumalan ihminen. (Saukkonen ym. 1979: 13.)
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setkin ilmaukset (esimerkiksi uhrialttari, ympärileikkaus) voivat olla nykyihmisen arki-
kielelle outoja. Käsite (esim. ympärileikkaus) voi olla vieras myös kulttuurieron vuoksi.
(56) Jumalan valtakunta/ joka tulee/ on vanhurskautta/ rauhaa ja iloa pyhässä

hengessä/ 
(PAP 9)

(57) kärsimisellään ja kuolemallaan/ Hän on ostanut meidät vapaiksi/ pimeyden
tuhovoimien orjuudesta/
(PAP 6)

Uskonnollinen kieli käyttää paljon metaforia.160 Nykytutkimuksen mukaan metafora
ei ole vain runoilijoiden käyttämä kielen mahdollisuus, vaan kuuluu kaikkeen kielenkäyt-
töön.161 Metaforia pidetään luonteenomaisina kaikille diskursseille. (Steen 1994: 5.) Hal-
liday (1994: 340) huomauttaa, että vaikka ilmauksen kongruentti käyttö on yleisempää, se
ei tarkoita, että se olisi säännönmukaista. Päinvastoin metaforisesta merkityksestä on
saattanut tulla normi. Aineistoni metaforat ovat tyypillisiä Raamatun teksteille, esimer-
kiksi Kristuksen viini on hänen verensä tai aarre saviastioissa on hyvä kuva kirkosta ja
meistä halpatekoisissa ja helposti särkyvissä astioissa. Saarnaaja saattaa selittää ensin
metaforan merkityksen (esim. 58) ja soveltaa sitä sitten kuulijan elämään (esim. 59). Esi-
merkin 59 saarnaaja käyttää lausumassa sekä metaforaa (viini) että sen merkitystä (armo).
Arkiymmärryksen mukaan esimerkissä 59 ei tahaton ironia ole kaukana, sillä alkoholi on
tutkimusten mukaan suuri syyllinen perheissä tapahtuviin vääryyksiin.
(58) viini kuvaa juutalaisuudessa Jumalan armoa

(PAP 7)
(59) tämä anteeksiantamuksen ja armon viini on tarkoitettu/ myös puhdistamaan

perheissä ja avioliitoissa tapahtuvia vääryyksiä ja syntejä/ 
(PAP 7)

Temaattisessa ratkaisussa162saarnaaja valitsee jumalanpalveluksen tekstiin soveltuvan
teeman.163 Se heijastuu muun muassa leksikaalisiin valintoihin, mikä ilmenee tekstin
koheesiona ja koherenssina.164 Näkyvä koherenssi voi syntyä esimerkiksi saman merki-
tyskentän sanoista. Saarnaaja saattaa yhdistää uskonnollista ja arkikieltä. Yksi saarnaaja
(PAP 5) on valinnut teemaksi nyky-yhteiskunnan tyypilliseksi sanotun ilmiön, narsistisen

160. Metafora määritellään tiivistyneeksi vertaukseksi. Metaforan avulla kieli luo uutta ilmaisua. (Lyons 1991:
549.)

161. Kognitiivinen näkemys metaforasta ´ajatuksen kuviona´ pitää sitä osana tietoa. Kyseessä on samankaltai-
suus, jossa toinen asia ymmärretään toisen termein. (Lakoff 1986.)

162. Saarnagenret eivät ole yksiselitteisen selkeärajaisia: saarnassa voivat limittyä useat ratkaisut, esimerkiksi
tekstuaalinen ja temaattinen. Tulkitsen saarnan 5 temaattiseksi.

163. Aineistoni temaattisten tai osittain temaattisten saarnojen teemat ovat itsensäkieltäminen, itsensätoteuttami-
nen, avioliitossa kasvaminen, erilaisuuden hyväksyminen, ihmisen pelastuminen, armon kuuluminen kai-
kille, kiusaukset ja koettelemukset, myöhästyminen, kiireestä luopuminen.

164. Tutkijoiden (mm. Halliday – Hasan 1986: 6; Brown – Yule 1983: 191) mukaan koheesio eli sidosteisuus
ilmenee tekstin pintarakenteessa leksikaalisena (mm. antonymia, synonymia, hyponymia) ja kieliopillisena
(esim. viittaus, korvaus, poisto). Van Dijkin (1985: 116) mukaan kokonaiskoherenssin (global coherence)
avulla voidaan tarkastella laajojen merkityssuhteiden ja tekstijaksojen kytkeytymistä toisiinsa. Tekstin on
oltava myös koherentti kontekstissaan eli kuulijan tulkinta on osa koherenssia (ks. myös Brown – Yule
1983: 196).  
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itsensätoteuttamisen. Hän ei käytä ainoastaan kuulijasta puhuessaan moderneja ilmauksia
(toimenkuva, huippu-urheilija, oravanpyörä, bodata, lenkkeillä, syödä leseitä ja vita-
miineja, avoliitto), vaan kertoo nykykielisten ilmausten avulla myös Raamatun tapahtu-
mista (yhteisen kukkaron vartija Juudas mutisee itsekseen, markkinatutkimus on pahasti
laiminlyöty Jeesus-liikkeessä).165 Saarnaaja poikkeaa uskonnollisen kielen konventiosta,
mikä saattaa yllättää – asenteiden mukaan joko myönteisesti tai kielteisesti – kuulijan.166

Perelmanin (1996: 44) mukaan puhuja on onnistunut, kun hän on saanut kuulijan kiinnit-
tämään huomiota tapahtumiin, jotka tämä muutoin olisi sivuuttanut. Ihmisellä on taipu-
mus pitää tärkeänä sitä, mikä on läsnä olevaa. Merkityksettömät asiat muuttuvat abstrak-
tioiksi ja lähes olemattomiksi. Kielellisten kuvausten avulla puhuja voi vaikuttaa kuulijan
tietoisuuden tasoon.

Saarnaaja voi ottaa lähtökohdakseen kuulijan arkikokemuksen, toisin sanoen osoittaa
ottavansa kuulijan huomioon liittämällä Raamatun tekstin kuulijalle tuttuihin asioihin.
Bahtinilaisen käsityksen mukaan sanat ovat merkityspotentiaaleja, joilla on yhteinen
pohja. Puhujan kannalta sanalla on kolme merkityspiirrettä: sanakirjamerkitys, toiselle
ihmiselle kuuluva vieras merkitys ja puhujan oma merkitys. (Bahtin 1986: 88.) TV-saar-
naaja yhdistää kasteen yhteydessä kastettavaan symbolisesti piirrettävän ristinmerkin ana-
logisesti poromerkkiin. Näin hän liittää kastemerkkiin saman merkityspiirteen kuin poro-
merkissä, omistajan merkki. Kuulija saa itse päätellä puhujan antaman merkityksen,
Jumalan oma.

4.2.1.3 Minä olen sinut nimeltä kutsunut – kuulijan puhuttelu

Kristillisen kirkon jäseneksi ottaminen tapahtuu kasteen välityksellä.167 Lapsen kastami-
seen liittyy paitsi kristinopin mukainen Jumala-yhteyteen saattaminen myös nimenanto.
Puhuttelu168 eli kuulijan nimeäminen on tärkeä keino interpersoonaisen funktion169

rakentamisessa. Vuorovaikutusta ei synny, ellei puhuja saa kontaktia kuulijaan ja pysty

165. Nieminen (1999: 335) esittää tutkimuksessaan, että radiosaarnaajan tärkeänä intentiona on tavoittaa aktiivi-
sen kirkkokansan lisäksi kristillisestä sanomasta etäällä olevat. Hartauden sisällön on oltava selkeän kristil-
linen, mutta aiheeltaan ja kieleltään tavallista kuulijaa lähellä.

166. Räsäsen tutkimuksen mukaan (1995) paljon kirkossa käyvät eivät halunneet muutoksia saarnan kieleen.
Sen sijaan harvoin kirkossa käyvien mielestä saarnan kieli oli vaikea ymmärtää.

167. Kristinopin mukaan kasteen sakramentissa Jumala kutsuu ihmisen omakseen ”Minä olen sinut nimeltä kut-
sunut, sinä olet minun” (Jes. 43. 1).

168. Käytän käsitteitä kuulijan puhuttelu ja kuulijan nimeäminen synonyymisesti. Retorisella puhuttelulla tar-
koitan kuulijalle suunnattua suoraa puhuttelua, esim. hyvät kuulijat, rakkaat ystävät.

169. Niemisen (1999: 139) tutkimuksesta käy ilmi, että radiohartauksien puhujille yhteyden saaminen kuulijaan
(faattinen funktio) muodostui vuosisadan loppua kohden yhä tärkeämmäksi. Nieminen käyttää Jakobsonin
(1960) luokittelua kielen funktioista. Puhujan suhdetta sanomaan ilmaisee emotiivinen funktio, sanoman
vaikutusta puhuteltavaan konatiivinen funktio, suhdetta todellisuuteen referentiaalinen funktio, faattinen
funktio ilmaisee yhteyttä kuulijaan, metakielellinen funktio viittaa viestinnässä käytetyn koodin tunnistami-
seen.
Kujanpää (1997: 106–107) mainitsee väitöskirjassaan Laestadiuksen käyttävän nimityksiä kääntymätön
(välinpitämätön tai kaipaava) ja uskova. Pietismissä käytetään nimityksiä kääntymätön, herännyt ja uskova.
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ylläpitämään sitä. Retoriikassa on keskeinen kysymys kuulijan huomion saamisesta ja
häneen vaikuttamisesta.

Kuulijan nimityksiä on aineistossani saarnaa kohden keskimäärin 11. Saarnaajakohtai-
set erot ovat huomattavat: vähimmillään nimityksiä on pari, enimmillään parikymmentä
(liite 4). Nimitykset vaihtelevat muodostamisperiaatteiltaan. Vuorovaikutusrooliin perus-
tuu yleisnimitys kuulija, joka määritteen kanssa toimii myös retorisena puhutteluna hyvä
kuulija. Saarnaaja voi puhua yleisesti ihmisestä tai tarkentaa kohderyhmää, esimerkiksi
vanhukset tai perheenäidit ja -isät. Nimityksen pohjana voi olla tilanne, esimerkiksi kirk-
kovieras tai sinä joka kuulet sanaa radion kautta tai paikka, esimerkiksi X:n (=paikka-
kunta) kirkossa olijat, maaseudun väki, ydinkeskustan asukkaat. Saarnaaja voi nimittää
kuulijaa tai kuulijaryhmää saarnan teemasta käsin lohdutusta tarvitsevaksi tai mattimeikä-
läiseksi. Kuulijoita nimetään myös kvanttoripronomineilla jokainen, kaikki, moni, useat ja
kukaan. Nimitykset lähtevät myös kuulijan uskonsuhteen määrittelystä, esimerkiksi kel-
vollinen tai ihmisiä jotka eivät saaneet lupausta. Tarkastelen seuraavaksi, millaisessa
yhteydessä saarnaaja käyttää kuulijan nimityksiä ja mitä vuorovaikutusmerkityksiä niistä
syntyy.

Saarnassa ihmisen ja Jumalan ilmaistaan kuuluvan yhteen. Ihminen on Jumalan luoma
ja hänet määritetään Jumalan kautta. Saarnaaja selittää ihmisen ja Jumalan suhdetta,
Jumalan teot/ Jumalan tiet ja ajatukset ovat toisenlaiset/ niin paljon korkeammat/ ettei-
vät ihmisen järki ja ymmärrys niitä aina tavoita. Saarnaaja ilmaisee Jumalan tahdon
annetuksi ihmiselle, mitään muuta nimeä/ joka meidät pelastaisi/ ei ole ihmisille annettu.
Toisena merkityksenä nimitykselle ihminen on arkielämän tapahtumien kokija, jonka elä-
män vaikeuksista saarnaaja puhuu. Attribuutin hän antaa tapahtumien mukaan, esimer-
kiksi yksinäinen ihminen tai viimetingan ihminen, johon kuulija voi samastua. Saarnan
funktio on saattaa kärsimystä kokeva subjekti, ihminen, Jumalan yhteyteen.

Kohderyhmän tarkempaan määrittelyyn vaikuttavat teema ja erilaiset kuulijaryhmät.
Joulusaarnassa pappi ilmaisee myötätuntoa joulukiireen vaivaamille perheenäideille ja
-isille. Monen kuulijan on helppo samastua ehkä juuri jouluvalmisteluista tuttuun rooliin
ja vastaanottaa saarnaajan neuvo kiireestä luopumisesta, mikä ei vaadi kuitenkaan uskoa
koskevaa ratkaisevaa elämänmuutosta. Saarnan teemat nousevat saarnan tarkoituksesta,
pelastuksen ja lohdutuksen julistamisesta. Arkipäivän ahdistusta kokevan kuulijan rooli
voi olla armon ja lohdutuksen sanoja tarvitseva minäkeskeisyyden vanki, kriisissä oleva
tai elämän kujanjuoksussa ryvettynyt. Kuulijan identiteetti on näin tarkentunut vuorovai-
kutusroolista kirkon pelastussanomaa tarvitsevaksi kohderyhmäksi, jolle saarnaaja koh-
distaa lupauksensa, esimerkiksi Hän kutsuu sinua huolettomuuteen, kedon kukkien ja tai-
vaan lintujen huolettomuuteen tai Hän ottaa suojaansa meidät.

Ideologinen rajaus suhteessa Jumala-uskoon tulee nimityksissä esiin. Saarnaaja saat-
taa tarkastella uskoa tavallisen ihmisen, siis uskoon sitoutumattoman näkökulmasta (ks.
saarnan kohderyhmistä luku 3.1.2) Saarnaaja nimeää tavalliseksi mattimeikäläiseksi kuu-
lijan, jonka perspektiivistä ymmärtää, ettei tällä ole halua tai kykyä ihmisen jumalisuu-
den asteeksi määriteltävään uskoon. Vakuuttamisen intentiossa saarnaaja voi nimeätä
kuulijansa vastakohdan kautta, se pelastuksen/ hyvän elämän lahja kuuluu kaikille/ ei
vain valituille/ ei vain hurskaille/ vaan jokaiselle joka lahjan ottaa vastaan. Edellisen
esimerkin kvanttoripronominit kaikki ja jokainen kohdentavat pelastuksen sanoman kai-
kille kuulijoille, tavallisille mattimeikäläisille uskon laatua erittelemättä.
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Saarnaaja käyttää kuulijan nimitystä useimmiten saarnan temaattisessa rakenteessa
ahdistuksen ja huolen kerrontarakenteen jälkeen pelastussanoman julistuksessa. Saarnaaja
kohdentaa tarjouksen pelastuksesta nimeämällä kuulijan viestintävälineen avulla, esimer-
kiksi tarkoitan myös sinua/ joka kuulet sanaa radion kautta/ oman sydämesi temppeliin
saat ottaa vastaan/ lahjan/ pakanoiden valkeuden/ Jeesuksen. Saarnaaja saattaa kehottaa
parannuksen tekoon nimeämällä kuulijan pelastuksen tarpeesta käsin, tänään omantun-
non ja Jumalan rauhaa etsivä ystävä/ syntiesi anteeksiantamukseen on lyhyt ja yksinker-
tainen tie/ astu sille jalkasi.

Hengellisen yhteisön kieleen ovat luonnollistuneet oman diskurssiyhteisön nimeämis-
tyypit. Ne ovat keino ryhmittää ja jakaa kuulijoita sekä tehdä nämä ryhmät havainnolli-
siksi ja konkreettisiksi (Kujanpää 1997: 107). Kristillisten herätysliikkeiden perinteeseen
kuuluu saarnojen kohdistaminen eri kuulijaryhmille. Yleinen kahtiajako on uskovat ja
kääntymättömät kuulijat. Nimityksillä on herätysliikkeessä selvästi funktionaalinen teh-
tävä: eri kuulijaryhmille saarnataan eri tavalla. (Kujanpää 1997: 422–423.) Myös tämän
tutkimuksen aineistossa kuulija saatetaan nimetä uskon tai ei-uskon mukaan.

Kääntymättömän nimityksellä saarnaaja ilmaisee ihmisen oman haluttomuuden paran-
nuksen tekemiseen ja armon vastaanottamiseen. Nimitys muodostuu esimerkiksi prono-
minista ja relatiivilauseattribuutista (ne jotka hylkäävät Jeesuksessa tarjotun pelastuksen),
jossa ilmaus hylkäävät korostaa ihmisen aktiivista toimintaa kieltäytyä vastaanottamasta
instituution tarjoama pelastus. Saarnaaja voi painottaa eroa kääntymättömän ja uskovai-
sen välillä nimeämällä kääntymättömän puutteita tai kielteisiä ominaisuuksia (monilla on
huono kuulo etteivät jaksa kuulla, monilla on kankea/ kenties paatunut sydän ettei
Jumalan Henki saa heitä tulemaan etupenkkiin) ja esittämällä heti perään kutsun usko-
ville, sinä joka olet saanut/ Jumalan hengessä kutsun/ tulla temppeliin/ -- sinä saat
Simeonin tavoin iloita että Jeesus on lähellä (PAP 2).

Kääntymättömien vastakohtana ovat uskovaiset, joiden nimityksiä on aineistossani
noin kolmannes. Uskovaa kuvataan dynaamisena toimijana (Herran palvelija, (Kristuk-
sen) seuraaja, Hänen sanansa saattajat, synnin poispanija, kilvoittelija), vuorovaikutuk-
sen kohteena tai muiden toiminnan kautta (sanankuulijat, Jumalan hengessä kutsun saa-
neet, armahdettu syntinen, valittu) ja tilana (Jumalan armon omistaja) tai ominaisuutena
(hurskas). Uskovaisten nimityksiä (Herran palvelija, Hänen sanansa saattajat, kilvoitte-
lija) käytetään vieraan puheen yhteydessä, kun saarnaaja haluaa siteerata esimerkillisen
uskovaisen, kilvoittelijan neuvoa. Osa ilmauksista on samoja tai samantyyppisiä kuin les-
tadiolaisen herätysliikkeen saarnaajilla, esim. Jumalan lapsi (lapset), matkaystävät.170

Jumalan lapsi -nimitystä käytetään useimmiten kuvaamaan toivottua päämäärää, esimer-
kiksi jotta me pääsisimme Jumalan lapsen osaan ja onneen tai Jumalan lapsen ei tar-
vitse/ kantaa mukanaan uuteen aikaan/ eletyn elämän virheitä/ kuormia ja taakkoja/ hän
saa elää siinä ilossa/ rauhassa ja vapaudessa/ mikä syntyy/ uskon kautta/ Kristuksen
sovintoteon ja veren kautta.

Suoria retorisia puhutteluita esiintyy saarna-aineistossani vähän. Kuulijakuntaa puhu-
tellaan yleensä monikkomuodossa hyvät sanankuulijat, rakkaat kristityt, hyvät kuulijani,
matkaystävät. Näitä retorisia puhutteluita käytetään kuulijan huomion saamiseksi, kun

170. Yhteisiä kuulijan nimityksiä tutkimussaarnoissani ja Laestadiuksen adventtisaarnoissa (Kujanpää 1997:
112–116) on muutama: ihminen, syntinen, rakkaat sanankuulijat, kristityt, Hänen seuraajansa (Laestadiuk-
sella Jeesuksen seuraaja), matkaystävä (Laestadiuksella matkamies, matkustavainen) 
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saarnaaja seuraavaksi sanoo lupauksen pelastuksesta ja armosta. Retoriikassa korostetaan
kuulijan puhuttelun tärkeyttä interaktiosuhteen luomisessa. Vuorovaikutusta puhujan ja
kuulijan välillä voi painottaa muillakin keinoin, muun muassa suoran strategian suosimi-
sella. Tuomas-messun saarnaaja puhuttelee TV-katsojaa tuttavallisesti sinäksi. Hän käyt-
tää myös retorisessa puhuttelussa yksikkömuotoa hyvä ystävä, kun haastaa kuulijan teke-
mään elämässään käännekohdan eli antamaan elämänsä Jumalan uudistettavaksi.

4.2.2 Varma vai epävarma

Systeemis-lingvistisen tulkinnan mukaan modaalisuus kuuluu kielen interpersoonaiseen
funktioon. Sen avulla ilmaistaan tekstin tuottajan käsitys sanoman todenperäisyydestä.
Modaalisuus on siis kirjoittajan tai puhujan subjektiivinen suhde esitettyyn asiaan. (Halli-
day 1994: 74, 75, 88.) Modaalilogiikassa erotetaan deonttinen, episteeminen ja dynaami-
nen modaalisuus. Jokaisessa perustyypissä on ainakin kaksi modaalisuuden astetta, mah-
dollinen ja välttämätön. (Lyons 1991: 787–807, 823–831; Kangasniemi 1991: 7.)

Dynaaminen modaalisuus ilmaisee, mitä jonkun on mahdollista ja tarpeellista tehdä
(Kangasniemi 1991: 88). Deonttisuus on sallimisen ja velvollisuuden modaalisuutta.
Kysymys on ihmisen intentionaalisten tekojen mahdollisuudesta tai pakosta. Deonttisesti
jotakin voidaan tehdä, koska se on luvallista tai sallittua, pakollinen tekeminen on velvol-
lisuus. (Lyons 1977: 823.) Episteemiset modaali-ilmaukset ilmaisevat puhujan suhteen
proposition totuusarvoon ja liittyvät näin hänen tietoonsa ja uskomuksiinsa. Puhuja tietää
tai luulee asian olevan tosi tai epätosi, pitää sitä varmana tai epätodennäköisenä. (Lyons
1977: 793.) Deonttisessa modaalisuudessa on kyse normatiivisesta ja toimintakeskeisestä
asenteesta. Suomen kielessä deonttista modaalisuutta ilmaistaan modaaliverbeillä ja epis-
teemistä modaaliverbeillä sekä adverbeilla.171 Syntaksiltaan episteemistä ja deonttista
modaalisuutta voi joskus olla vaikea erottaa selvästi toisistaan. (Kangasniemi 1991: 88–
96, 147.)

Halliday (1994: 88–91, 353) määrittelee modaalisuuden propositiota koskevaksi
modalisaatioksi ja ehdotuksiin (proposals) liittyväksi modulaatioksi. Edellinen vastaa
modaalilogiikan episteemistä ja jälkimmäinen deonttista modaalisuutta. Hallidayn
mukaan merkittävää on se, vaihdetaanko vuorovaikutustilanteessa informaatiota vai pal-
veluja. Systeemis-funktionaalisen teorian käsite polaarisuus tarkoittaa valintaa positiivi-
sen ja negatiivisen vaihtoehdon välillä (on tai ei, tee tai älä tee). Näiden väliin jää kuiten-
kin eriasteisia merkityksiä, esim. joskus, ehkä. Proposition positiivisen ja negatiivisen
merkityksen ilmaisemisessa ääripäät ovat väittäminen (asserting) ja kieltäminen
(denying). Näiden lisäksi on kahdenlaisia väliasteita: ensiksikin todennäköisyyden aste
(mahdollisesti, luultavasti, varmaan) ja toiseksi yleisyyden aste (joskus, yleensä, aina).
Todennäköisyys on sama kuin ehkä kyllä, ehkä ei. Yleisyys on sama kuin joskus kyllä,
joskus ei.

171. Modaaliverbit ovat modaaliasteikkojen tyypillisiä leksikaalistumia, mutta suomen kielessä on useita muita
keinoja modaalisuusarvojen ilmaisemiseksi, mm. kiteytyneet sanaliitot (on lupa/määrä/pakko, on tehtävä),
modaaliset adjektiivit (on ilmeistä/ todennäköistä/välttämätöntä; on varmaa), modaaliset adverbit ja verbi-
modukset. (Hakulinen – Karlsson 1988: 263–265; Kangasniemi 1991: 6.)
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Luukan (1995: 34–36) mukaan funktionaalisen kuvauksen kannalta ”keskeistä on se,
mitä ilmauksella vuorovaikutustilanteessa tehdään, ei niinkään se, miten yksityiskohtai-
sesti tiettyjen kontekstittomien ilmausten semanttiset erityispiirteet tai tiettyjen ilmausten
syntaktinen tai morfologinen käyttäytyminen voidaan kuvata”.172 Puhuja voi kielellisin
keinoin ilmaista, että hän on enemmän tai vähemmän epävarma esittämänsä asian
totuusarvosta. Hän voi tehdä varauksen173 väitteensä varmuusasteeseen episteemisen
adverbin, moduksen, modaalisen apuverbin tai mentaaliverbin avulla tai käyttää useita
keinoja yhtä aikaa. Pehmentimen avulla puhuja lieventää sanottavaansa ja välttää otta-
masta jyrkkää kantaa. Näin hän suojaa kuulijansa kasvoja.

Hakulisen ja Karlssonin (1979: 206, 265) luettelemat suomen kielen modaaliset adver-
bit, ilmeisesti, luultavasti, todennäköisesti, välttämättä; ehkä, kai, kaiketi, kenties, var-
maan vastaavat Hallidayn (1994: 82, 83, 356, 357) modaalisuuden todennäköisyyden
astetta. Ne ilmaisevat puhujan käsityksiä proposition varmuusasteesta, todenperäisyy-
destä ja alkuperästä. Propositiosta voidaan väitellä, kun se ilmaistaan todennäköisenä tai
epätodennäköisenä, toivottuna tai ei-toivottuna. (Halliday 1994: 89.) Pehmentäminen tar-
joaa kuulijalle vastaväitteen mahdollisuuden.

Aineistoni saarnaajat julistavat jumalansanaa totena ja varmana ilman rajoittimia ja
varauksia. Kolmiyhteisen Jumalan olemassaolo, ominaisuudet ja teot ilmaistaan deklara-
tiiveina. Saarnaaja (esim. 60) luonnehtii Jumalaa tekojen kautta (r 1–2) ja määrittelee
Hänet konventionaalisin Raamatun nimityksen (r 4). Vastakohtana hän esittää ihmisen
mielen mukaisen jumalan, jonka nimi kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.
(60) 1. Jumalan teot ja ajatukset ovat toisenlaiset/ niin paljon

2. korkeammat/ etteivät ihmisen järki ja ymmärrys niitä aina
3. tavoita Jumala johon me uskomme ja tunnustaudumme//
4. on taivaan ja maan Luoja/ Isä// ja Kaikkivaltias/
(PAP 10)

Osa saarnojen uskoa koskevista deklaratiiveista voidaan tulkita lupauksiksi (esim. 61
ja 62). Siksi niillä on vuorovaikutuksellinen merkitys. Saarnaaja välittää kuulijalle lupa-
uksen pelastuksesta, armosta, uudesta mahdollisuudesta parempaan elämään ja syntien
anteeksisaamisesta. Lupausten tehtävä on toivon ja uskon herättäminen kuulijassa.
Uskonnolliseen uskoon kuuluu toivon emootio, jota välitetään uskonnollisella kielellä.
(Ks. luku 3.1.3 Uskonnollinen kieli.)

172. Luukka kritisoi suomalaisia semanttisia ja modaalilogiikkaan perustuvia tutkimuksia siitä, että niissä kielel-
lisiä ilmauksia tarkastellaan suhteessa propositioihin ja maailmaan, ei vuorovaikutukseen. Luukan mukaan
episteemisen asenteen ilmaiseminen ei näytä olevan kielenkäytön funktio, koska sillä ei ole yhtenäistä teh-
tävää vuorovaikutustilanteessa. Hänen mukaansa pitäisi puhua vain eriasteisen varmuuden ilmaisemisen
keinoista ja tavoista. (Luukka 1995: 34.)

173. Luukka jakaa varmuusasteen lieventimet kahteen ryhmään: varauksiin ja rajoittimiin, jotka eroavat sekä lie-
ventämisvoimaltaan että merkitykseltään. Varaukset ottavat kantaa väitteen totuusarvoon ja varmuusastee-
seen (x on mahdollisesti totta/ varmaa). Rajoittimien avulla tekstin tuottaja ilmaisee, että väite on varma tie-
tyin rajoituksin. Rajoittimet lieventävät väitteen varmuutta vähemmän, sillä puhuja näyttää pitävän väitet-
tään totena, mutta väitteen vaikutusaikaa ajallisesti, määrällisesti, laadullisesti tai sen yleistettävyyden kan-
nalta. (Luukka 1995: 32–34.) Käytän varmuusasteen lieventämisen termejä varaus ja rajoitin Luukan
(1995: 36) tapaan. Lisäksi käytän niiden synonyymina pehmennin (hedging).
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(61) Messias// Jumalan lupaama pelastaja / ja vapahtaja tulee kansansa keskelle
(PAP 9)

(62) Hän ottaa suojaansa meidät // elämän kujanjuoksussa ryvettyneet// koska
Jumala on rakkaus/ 
(PAP 8)

Saarnaajat käyttävät myös eksplisiittisiä varauksia ja rajoittimia puheessaan, mutta ne
koskevat muuta kuin uskon perusnäkemyksiä Jumalan olemassaolosta ja ihmiselle osoite-
tusta pelastuksesta ja armosta. Useimmiten kyse on maallisista asioista (esim. 68). Narra-
tiivisen genren ja temaattisen tyylin saarnaajat saattavat lieventää myös Raamatun kerto-
muksiin liittyviä väitteitään. Niiden merkityksen tulkitsen liittyvän pikemminkin puhujan
ja kuulijan suhteeseen kuin proposition totuuteen ja varmuuteen (63).
(63) samanlaista varomattomuutta näyttää olevan Jeesuksen sanoissa tämän sun-

nuntain evankeliumissa / 
(PAP 5)

Todennäköisyyden ja epätodennäköisyyden, varmuuden ja epävarmuuden ilmaisimien
käyttö saarnoissa on yksilöllistä174. Todennäköisyyttä ilmaistaan useimmiten varauk-
silla175, esim. varmasti, varmaan, ehkä(pä), kenties, kaiketi, kai, ilmeisesti. Pehmentimien
funktio lienee kuitenkin ensisijaisesti vuorovaikutuksellinen. (Ks. luku 4.2.4 Kohteliai-
suuskuviot.) Saarnaajan käyttämä varmasti (esim. 64) pikemminkin lieventää kuin vah-
vistaa proposition varmuusastetta. Polaarinen muoto on määräävämpi kuin moduloitu.
Hallidayn (1994: 89) mukaan vain epävarma sanoo varmasti. Varmuusasteen lievennys
esiintyy kuulijaa koskevissa johtopäätöksissä (esimerkit 64–66).
(64) jokainen meistä on varmasti jossakin elämänvaiheessa saanut todeta, että - -

(PAP 5)
(65) panitte ehkä merkille/ siinä esiintyvän vastakkaisasettelun/

(PAP 1)
(66) sivustakatsoja saattaa ehkä tuollaisessa tilanteessa todeta/ että - -

(PAP 5)

Myös seuraavissa esimerkeissä (67, 68) saarnaaja lieventää kuulijaan kohdistuvia väit-
teitä. Modaaliadverbin korvaa näissä tapauksissa modaaliverbi saattaa, joka esiintyy epis-
teemisessä merkityksessä.
(67) on koettu muutoksia/ joiden keskellä / elämänote on saattanut hervota/

(PAP 6)
(68) tämän takia joulunalusviikot saattavat olla perheen/ piinaviikkoja/ 

(PAP 1)

Esimerkin 69 saarnaaja ei esitä Raamatun kertomuksen tulkintojaan ehdottomina, vaan
pohdiskelevasti pehmennellen (r 2, 3 ja 4). Kysymyksessä ei liene puhujan epävarmuus
asiasta, vaan runsas lieventely on puhekielistä tyyliä, joka voi olla puhujan strateginen

174. Kolme saarnaajaa käyttää yhteensä 20 modaaliadverbia (4 + 8 + 8) muilla käyttö on vähäistä. Yksi puhu-
jista (PAP 1) käyttää vain ehkä-sanaa, joka on saarna-aineiston yleisin modaaliadverbi (11 mainintaa).

175. Kangasniemi (1991: 197) nimittää näitä positiivisiksi episteemisyyden indikaattoreiksi.



103
valinta kuulijan suostuttelemiseksi. Saarnaaja esittää kertomuksensa kuten kuka tahansa
tavallinen ihminen, ei ammattilaisen varmalla tyylillä. Esimerkin 70 saarnaaja (PAP 10)
on edellisessä lausumassaan verrannut vähäpätöisyyden tunnetta suuren tehtävän edessä
apostoli Paavalin kokemuksiin. Hän esittää väitteensä lievennykseksi kieltolausuman (r 1,
2) ja pehmentelee väitettään konditionaalilla (r 2) ja rajoittimella (r 3).
(69) 1. voisi ajatella/ että Pietari/ oli tämä- sellainen joka jo aika

2. nuorena miehenä kaiketi kutsuttiin ensimmäistä kertaa/ tuohon
3. Jumalan työhön ja/ varmaan se oli hänelle tärkeä hetki/ - -
4. se oli varmaan sellainen hetki joka oli aivan erityisesti jäänyt
5. Pietarin mieleen
(PAP 3)

(70) 1. mutta ei meistä kukaan ole sillä tavalla apostolin työn jatkaja/
2. että voisi katsoa itselleen kuuluviksi juuri nuo/ juuri nuo/ hänen
3. tehtävänsä/ ja hänen sisimmät tunteensa/ ei se varmaankaan
4. ole oikeaa raamatullisuutta// 
(PAP 10)

Pehmentely voi olla myös retorinen keino rakentaa kertomus mielenkiintoiseksi kuuli-
jaa ajatellen (esim. 71). Saarnaaja (PAP 5) kyllä tietää, mitä kreikankielinen sana merkit-
see, mutta hän kehittelee kertomuksen jännitettä käyttäen hyväkseen varmuusasteen lie-
vennystä (r 1, 3, 5). Ehkä-sana (r 5, 7) topikaalistuu parin lausuman alkuun ja saa myös
prosodisen lisäsävyn sekä tehotoiston (r 5). Lisäelementteinä ovat suunnittelua (r 3) ja
kuvittelua (r 5, 6, 9) ilmaisevat konditionaalit. (Ks. konditionaalista Kauppinen 1998:
222.) Puhuja asettaa itselleen tehtäväksi Jeesuksen sanojen merkityksen selittämisen (r 3,
4). Saarnaajan kerronta jatkuu dialogia rakentaen kysymys-vastausstrategialla (ks. myös
luku 4.3.1 Saarna kysymisenä).
(71) 1. tällaiset radikaalit Jeesuksen sanat/ jotka olemme tänään

2. kuulleet/ itsensäkieltämisestä/ ovat kai juuri tällaisia ikään kuin
3. vaarallisia muistoja// no nyt pitä/isi kai löytää jokin sellainen
4. selitys näille ihmisiä vieraannuttaville Jeesuksen sanoille että/
5. niiden tuottama vahinko olisi/ mahdollisimman pieni/ ehkä/ ehkä
6. kreikankielisessä alkutekstissä oleva alkuperäinen sana voisi
7. olla avuksi/ ehkä se ei olekaan/ niin radikaali ja ehdoton/ kuin
8. tämä suomenkielinen käännöksen ilmaisu/ kieltäköön itsensä
9. on/ silloinhan pääsisimme kuin koira veräjästä
(PAP 5)

Yleisyyden asteen ilmaisimista polaarinen aina esiintyy kahdella saarnaajalla (PAP 7
ja 10) annettuna itsestäänselvyytenä. Toisella se koskee uskoon liittyvää käsitystä Juma-
lasta (esim. 72), toisella ihmisen elämää (esim. 73). Esimerkin 72 saarnaaja tarkoittanee
kirkon kantaa Jumalan tekojen tutkimattomuudesta. Hän esittää seuraavaksi kuulijan
epäileviä kysymyksiä Jumalan kyvystä estää maailmassa tapahtuvat julmuudet ja vääryy-
det (ks. koko esimerkin analyysi esimerkistä 148). Esimerkin 73 saarnaajan argumentaati-
osta käy ilmi implisiittisesti, että perhe muodostuu miehestä, naisesta ja lapsista. Käsitys
elinikäisestä avioliitosta jättää ulkopuolelle eronneet. Näin tuomion julistaminen on imp-
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lisiittisesti mukana. Salosen (1996: 59–62) tutkimuksen mukaan saarnoissa eletään agraa-
rikulttuurin aikaa, jossa jaetaan yhteiset arvot ja yhteinen käsitys maailmasta.
(72) suomalaiseen kristilliseen perinteeseen on aina kuulunut puhe/ salatusta/

Jumalasta/
(PAP 10)

(73) aina on ymmärretty/ että perhe/ on yhteiskunnan perussolu/
(PAP 7)

Kielto ilmentää saarnaajan subjektiivista näkemystä käsiteltävään asiaan. Kielto näyt-
tää olevan painokkaampi kuin vastaava myönteinen lausuma (esim. 74, 75). Jälkimmäi-
nen lausuma sisältää presupposition, että kompromissia pidetään yleensä helppona
tapana. (Ks. kiellosta luku 4.2.5.)
(74) etteivät ihmisen järki ja ymmärrys niitä (= Jumalan ajatuksia) aina tavoita

(PAP 10)
(75) kompromissi ei suinkaan ole aina se helpoin tapa/

(PAP 7)
Puhuja voi pitää väitettään totena, mutta rajaa sen vaikutusaikaa esimerkiksi ajallisesti

(Luukka 1995: 36). Saarnojen yleisyyden ilmaisimista usein, useasti ovat tavallisimmat.
Ne esiintyvät lähes jokaisella saarnaajalla. Vuorovaikutuksellisesti niillä on merkitystä,
koska saarnaaja kertoo sellaisia arkielämän esimerkkejä, jotka ovat tavallisia myös kuuli-
jan elämässä (esimerkit 76 ja 77). Esimerkissä 78 saarnaaja kohdistaa imperatiivin ajalli-
sen määritteen suoraan kuulijalle.
(76) ne (= myöhästymiset) ovat useasti sellaisia tilanteita joissa - -

(PAP 3)
(77) mutta usein se (= jouluvalmistelu) on raskasta työtä/

(PAP 1)
(78) tule usein temppeliin

PAP 2)

4.2.3 Pakko vai lupa

Deonttinen modaalisuus, mahdollisuus tai pakko, koskee ihmisten intentionaalisia tekoja.
Uskoon liittyy valinnanvaraisuus: ihminen uskoo tai ei usko. Raamatun keskeinen sano-
ma koskee ihmisen iankaikkisuutta, kadotusta tai pelastusta. Papin tehtävä on välittää kir-
kon julistus armosta ja pelastuksesta. Tutkimusaineistoni saarnaajat eivät yleensä ahdista
kuulijaansa deonttisilla pakon verbeillä, vaan käyttävät mahdollisuuksien ja sallimisen
kieltä. Kuulijalle korostetaan saada-verbillä lupaa uskoa (esim. 79) ja luottaa Jumalan
sanaan (esim. 80) ja turvaan (esim. 81).
(79) me saamme uskoa --

(PAP 9)
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(80) silloin saa kokea ja todeta että/ että Jumala pitää sanansa
(PAP 5)

(81) Herran nimen turvissa/ me saamme käydä uuteen aikaan
(PAP 6)

Esimerkin 82 saarnaajalla (PAP 2) on paljon deonttisia saada-verbejä.176 Saarnaaja
painottaa voimakkaasti pronominin ja deonttisen verbin toistolla kuulijaa armon vastaan-
ottajan roolissa. Saarnaajan rooli on armon välittäjä; instituution merkitys luvan antajana
korostuu. Toinen saarnaaja välittää ilosanoman deonttisella voida-verbillä (esim. 83).177

Kangasniemen (1991: 379) mukaan luvan kysymisessä ja antamisessa on kohteliaampaa
käyttää voida- kuin saada-verbiä, sillä edellinen ei paljasta suoraan, millaisesta mahdolli-
suudesta on kysymys. Saarnaajilla näyttää olevan selkeä valinta käyttää joko saada- tai
voida-verbiä julistuksessa. Toinen saarnaaja korostaa lupaa, toinen mahdollisuutta.
(82) 1. sinä saat Simeonin tavoin iloita siitä, että Jeesus on sinua

2. lähellä/ sinä saat pyytää/ Jeesuksen/ Marialta syliisi/
3. sydämeesi sinä saat uskon Jeesuksen valtakunnan -- /
4. saat omistaa syntien anteeksiantamuksen Jeesuksen nimessä
5. ja sovintoveressä/ sinä saat kantaa Jeesus-lasta sylissäsi - -

(PAP 2)
(83) voit aloittaa uuden vuosituhannen puhtain/ paperein/ armahdettuna syntisenä/

(PAP 4)

Esimerkissä (84) puhe kohdentuu Jumalan lapsille, saarnan vastaanottajiksi kirjoittau-
tuvat uskovaiset, joille saarnaaja julistaa pelastussanomaa ja anteeksiantoa. Deonttisten
”lupaverbien” (r 1 ei tarvitse, r 2 saa, r 5 on lupa) toisto painottaa Jumalan armoon kuulu-
vaa huolenpitoa ihmisestä: saarnaaja korostuu armon lupaajana ja välittäjänä. Lausuman
loppulupauksen -mme (r 6–7 saamme uskoa) viittaa matkaystäviin (r 4), Jumalan lapsiin.
Ulkopuolelle jäävät ne, jotka eivät näihin kuulu. Jumalan lapsi -nimitystä käytetään koke-
mukseni mukaan erityisesti lestadiolaisen herätysliikkeen piirissä. Tekstiin saattaa kirjoit-
tautua implisiittisesti ideologinen vastakkainasettelu.
(84) 1. Jumalan lapsen ei tarvitse/ kantaa mukanaan uuteen aikaan/

2. eletyn elämän virheitä/ kuormia ja taakkoja/ hän saa sen sijaan
3. elää siinä ilossa/ rauhassa/ ja vapaudessa/ mikä syntyy/ uskon
4. kautta/ Kristuksen sovintoteon/ ja veren kautta/ hänen
5. nimessään ja veressään/ on lupa matkaystävät/ turvallisin
6. mielin uskoa/ kaikki synnit anteeksi/
7. näin saamme uskoa/ ei vain vuoden alkaessa/
8. vaan jokaisena alkaneen vuoden päivänä

(PAP 6)

176. Saarnaajalla (PAP 2) on 15 saada-verbiä 26 modaaliverbistä. Kangasniemen (1991: 8) mukaan saada on
suomen kielen käytetyin modaaliverbi. Hintsalan (1990: 61) tutkimuksessa lestadiolaisen maallikkosaar-
naajan saarnatyylistä on havainto saada-verbin runsaasta käytöstä. Hintsala perustelee ”uskominen on aina
saamista”, siis lahja.

177. Saarnaajalla (PAP 4) on 6 voida-verbiä 9 modaaliverbistä.
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Deonttisen pakon (pitää, täytyy ja on -(t)tAvA) ilmaisuja saarnaajat käyttävät harvoin
(liitetaulukko 3). Esimerkissä 85 aikasuhteet limittyvät. Puhuja käyttää futuuria (perifras-
tista ajan ilmausta on oleva, r 1) ja preesensiä (r 1 on, r 1 väitellään, r 2 on otettava) vuo-
ronperään. Puhujan kertomasta raamatunkohdasta käsin aika on tulevaa (Jeesus on oleva),
nykyhetkestä käsin olevaa (r 1 Hän on, Hänestä väitellään). Imperfektiä saarnaaja ei
käytä. Deonttisella ilmaisulla puhuja vaatii kannanottoa (r 2 on otettava). Merkitys voi-
daan tulkita myös kehottavaksi. (Ks. Kangasniemi 1991: 358–359; Matihaldi 1979: 80–
81.) Väitteellä kannanotto on oleva ratkaiseva saarnaaja ilmaisee, että kuulijan valinnalla
on merkitystä hänen tulevaisuuteensa. Implisiittisesti lausumaan sisältyy ideologinen
valinta ikuisen elämän tai kadotuksen välillä. Ilmaisun voi tulkita myös uhkakuvaksi.
(85) 1. Jeesus on oleva merkki/ hän on sitä todella/ hänestä väitellään/

2. häneen on otettava kantaa// ja
3. kannanotto on oleva ratkaiseva/

(PAP 2)

Seuraavan esimerkin (86) puhuja käyttää minän asemasta me-muotoa performatiivi-
sesta todeta-verbistä. Inklusiivisuus liittyy oletettuun yksimielisyyteen että-lauseen pro-
positiosta. Rakenne on todettava ilmaisee dynaamista tarpeellisuutta. (Ks. Kangasniemi
1991: 63.) Sama saarnaaja (esim. 87) käyttää inklusiivista me-muotoa rakenteessa on
syytä, joka voidaan tulkita velvollisuudeksi tai kehotukseksi (ks. Kangasniemi 1991:
105).
(86) uuden vuoden alkaessa/ meidän on kuitenkin samalla todettava/ että lukuisat

huolet ja pelot varjostavat tulevaisuutta/
(PAP 6)

(87) siksi meidän on tänään syytä kiittää Jumalaa/ että hän on kaikesta maallistu-
misesta/ ja luopumuksesta huolimatta/ säilyttänyt keskuudessamme poikansa
valtakunnan/ ja pyhän evankeliumin/
(PAP 6)

Esimerkissä 88 pitää-verbin kielto kohdistuu mentaaliverbiin luottaa.178 Saarnaajan
varoitus ei pitäisi luottaa voidaan tulkita varoitukseksi älkää luottako. (Ks. myös Halli-
day 1994: 89, 90.) Näin puhuja välttyy käyttämästä suoraa imperatiivia. Puhuja lieventää
sanomistaan konditionaalilla sekä lukemalla itsensä mukaan. Lausumaan implikoituu
merkitys, että nuoret tai keski-ikäiset siirtävät parannuksenteon vanhuuteen. Verbiin pitää
(89) sisältyy merkitys, ettei asia saarnaajan mielestä ole selvä. Myös Kangasniemen
(1991: 178) mukaan pitää-verbi sisältää merkityksen, että asiat eivät ole niin kuin niiden
pitäisi olla.
(88) meidän ei pitäisi luottaa/ siihen että/ kyllä sitä ehtii vielä vanhuudessakin/

parannuksen tehdä/ ja käydä Jumalan valtakunnan asukkaaksi
(PAP 3)

178. Verbi pitää voi ilmaista dynaamista, episteemistä tai deonttista modaalisuutta (Kangasniemi 1991: 342). 
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(89) ja selkeänä asiana tässä/ ihmisen/ osallistumisessa/ Jumalan/ valtakunnan
asumiseen ja sen työhön - - kuolemaa ennen ja siihen mennessä pitäisi tämän/
asian/ olla selvä//
(PAP 3)

Parisuhdetta ja avioliittoa saarnassaan käsittelevä pappi puhuu normatiivista kieltä.
Esimerkin 90 ja 91 lausumissa kuuluu ”sormi pystyssä” -sävy, vaikka pappi lieventää
geneerisellä 3. persoonalla (esim. 90) ja inklusiivisella monikon 1. persoonalla (91). Saar-
naaja esittää teeman aluksi syyttävän argumentin Jumala tuomitsee avioliittoa hajottavat
voimat (ks. samaan teemaan liittyvä esimerkki 70). Saarnaan sisältyy vastakkainasettelu
avioliiton ja ei-avioliiton, mahdollisesti avoliiton, välillä.
(90) mutta avioliitossa se (= toteuta itseäsi) on ymmärrettävä hieman toisin

(PAP 7)
(91) meidän on/ annettava/ kumppanille/ oikeus siirtyä/ uuteen/ elämän/vaihee-

seen//
(PAP 7)

Saarnaaja poimii esimerkeiksi arkielämän vaikeuksia ja huolenaiheita, joiden funktio
on taustoittaa myöhemmin seuraavia neuvoja (esim. 92 ja 93). Ihminen kohtaa elämäs-
sään väistämättä huolia ja vaikeuksia. Saarnaaja ilmaisee dynaamista modaalisuutta ver-
beillä joutua ja saada, jotka ovat esimerkeissä synonyymisia. Epäsuora viittaaminen
geneerisellä 3. persoonalla (92) ja inklusiivisella me-muodolla (93) lieventää suoraa koh-
distamista kuulijaan. Esimerkissä 93 on lisäksi lievennys varmasti.
(92) tiedät tiedät mitä ongelmia syntyy ystävyyssuhteessa tai/ avioliitossa tai työ-

paikalla/ jos joutuu koko ajan kysymään/ kelpaanko/ kelpaanko/ - -
(PAP 5)

(93) jokainen meistä on varmasti jossakin elämäntilanteessa saanut todeta, että
että tie nousee jollakin tavoin pystyyn
(PAP 5)

Kuten edellisessä luvussa oli puhe, papit esittävät uskonsanoman lieventämättömänä
suoralla deklaratiivilla. Esimerkin 94 saarnaajan argumentaation perustana on vahva
usko. Voida-verbin kieltomuodot tulkitsen dynaamiseksi mahdottomuudeksi. Ne voi aja-
tella rivillä 1 korvattavaksi emme pysty179 tai emme kykene -ilmauksilla ja rivillä 3 ei
kukaan muu pysty / kykene pelastamaan. Episteemisen mahdottomuuden merkitystä kan-
taa ilmaisu ei ole mahdollista. Sen voi korvata ilmaisulla syntejä ei voi saada anteeksi.
(Ks. Kangasniemi 1991: 33, 184.) Kuulijalle tehdään selväksi, että pelastukseen on vain
yksi tie.
(94) 1. ilman tätä nimeä Jeesus/ emme voi pelastua/ eikä syntien

2. anteeksisaaminen/ ole mahdollinen/ Hän yksin on meidän
3. pelastajamme/ ei kukaan muu/ voi pelastaa kuin Hän/

(PAP 6)

179. Kangasniemi (1991: 337) lukee pystyä-verbin dynaamisen mahdollisuuden tai mahdottomuuden modaali-
verbiksi.



108
Saarnaaja välittää haluta- ja tahtoa-verbeillä sekä Jumalan että ihmisen tahdon ja
halun ilmauksia.180 Esimerkissä 95 saarnaaja ilmaisee Jumalan tahtoa (r 1, r 2) ja toinen
saarnaaja ihmisen tahtoa (esim. 96). Jälkimmäisessä esimerkissä toisto on sekä retorista
että tekstuaalista. Haluta-verbi181 ja me-muoto koherenssikeinona luovat ”mantramai-
sen” toiston, jonka merkityksen voi tulkita suggestiiviseksi kuulijaan vaikuttamiseksi.
Sensitiiviverbit nähdä (r 2), kuulla (r 1, 3), tuntea (r 5) korostavat kuulijan aistien avaa-
mista ja näin lisäävät emotionaalista vaikutusta.
(95) 1. tänään Jeesus/ radikaaleilla sanoillaan haluaa/ murtaa meidät

2. irti tästä minäkeskeisyyden vankeudesta/ Hän tahtoo irrottaa
3. sinut ja minut minäkeskeisyyden oravanpyörästä/

(PAP 5)
(96) 1. haluamme kuulla/ Jumalan sanaa/ joka pysyy samana

2. / haluamme nähdä kuoleman ja ylösnousemuksen ristin/ joka
3. seisoo keskellämme/ haluamme kuulla/ armon sanaa/ joka
4. vakuuttaa/ että armo riittää/ että armo ei lopu/ haluamme
5. tuntea ja kokea/ Jumalan pyhyyden/

(PAP 2)

Saarnaaja (esim. 97) painottaa omaa intentiotaan ottaa kuulija huomioon jo saarnan
valmistelussa. Hän noudattaa instituution ohjeita kuulijan huomioon ottamisesta ja tuo
sen myös metapuheessa esiin. Esimerkissä 98 puhuja painottaa desideratiivilla haluan +
performatiivilla sanoa + sinulle voimakkaasti puhuja-kuulijasuhdetta. Saarnaaja on opet-
taja, kuulija opetettava. Tilanne vaikuttaa viralliselta.182 Arkikielessä tai muissa institu-
tionaalisissa diskursseissa tämäntyyppinen lausuma saattaisi herättää huomiota, esimer-
kiksi lääkäri sanoisi potilaalle: haluan sanoa sinulle kolme ohjetta. Lääkäri ei todennäköi-
sesti korostaisi itseään sanojana vaan ohjeita.183 Jossakin tilanteessa haluan sanoa -lau-
suma tuntuu mahdolliselta, esim. arkitilanteessa joku voi sanoa toiselle: haluan sanoa että
olin väärässä. Lausumassa painottuisi näin sanojan tahto pyytää anteeksi. Esimerkin 98
tapauksessa kuulijalle jää kuitenkin päätös siitä, noudattaako ohjeita.
(97) otin / vain/ yhden katkelman/ tuosta evankeliumista/

koska tahdoin hakea sellaisen samaistumiskohteen/
johon me voisimme samaistua/
(PAP 3)

(98) haluan sanoa sinulle kolme hyvin konkreettista/ käytännöllistä
asiaa/ joilla sinun elämäsi/ voi olla liitettynä/ Jumalan elämään/
(PAP 4)

180. Modaaliverbimäisiä ovat myös propositionaalisia asenteita kantavat intensionaaliset verbit (aikoa, luulla,
pysty, tahtoa, uskoa), joiden vaikutusalassa olevien nominaalisten lausekkeiden tarkoitteet ovat kuviteltuja
(Hakulinen – Karlsson 1979: 265).

181. Kangasniemi (1991: 269, 270) nimeää volitiiveiksi (volitives) erilaiset toiveen tai toivomuksen (desires,
hopes, wishes) ilmaisut. Näitä ilmaistaan suomen kielessä ensisijaisesti haluta- ja tahtoa-verbeillä.

182. Brownin ja Levinsonin (1987: 190) mukaan performatiivi on säilynyt muodollisessa puheessa retorisena
keinona (device).

183. Sorjosen ja Raevaaran (2001: 97) mukaan lääkärin ohjeilla on tyypillinen muoto tietyn vuorovaikutustilan-
teen mukaan.
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Dynaamista mahdollisuutta ilmaisevaa verbiä saarnaaja käyttää ilmaistakseen käsityk-
sensä Jumalan (99) tai ihmisen (100) teon mahdollisuudesta. Tavallisesti dynaamista
mahdollisuutta ilmaistaan voida-verbillä, harvemmin verbillä saattaa. (Kangasniemi
1991: 26.)
(99) mutta/ Jumala saattaa kyllä etsikkoaikansa antaa/ toisellakin tavalla//

(PAP 3)
(100) joku politiikko/ johtaja/ järjestö tai liikkeen edustaja/ saattaa lausua julkisesti

sellaista mikä näyttää olevan aika haitallista/ hänen johtamalleen puolueelle/
liikkeelle tai yritykselle tai/ organisaatiolle/
(PAP 5)

4.2.4 Kohteliaisuuskuviot

Kohteliaisuus on toisten huomioon ottamista. Se kuuluu sosiaaliseen käyttäytymiseen,
mutta muodot ja tavat vaihtelevat eri kulttuureissa ja eri aikakausina. Kohteliaisuusteori-
oista tunnetuin lienee Goffmanin (1990) esittämä kasvojen käsite, josta Brown ja Levin-
son (1987, 1996) kehittivät jatkoteorian (ks. luku 2.2). Negatiivisia kasvoja uhataan liial-
lisella tuttavallisuudella. On kohteliasta pitää välimatkaa: olla persoonaton, välttää suo-
raa vaivaamista pyynnöin ja kysymyksin. Positiivisia kasvoja sen sijaan pitää vahvistaa:
olla suora ja osoittaa ystävällisyyttä.

Institutionaalisen puheen on todettu olevan epäsymmetristä ammattilaisen hyväksi.
Asiantuntemuksesta tai asemasta johtuvaa epätasapainoa yritetään lieventää muun muassa
erilaisin kohteliaisuuskeinoin. (Drew – Heritage 1992, 1997.) Konditionaalin käyttö184 on
yksi tapa osoittaa kohteliaisuutta, varsinkin 1. persoonan konditionaalit tulkitaan kohte-
liaisuusmuodoiksi. (Ks. Halliday 1994; Fairclough 1995a.) Kirkkoinstituution ohjeen
mukaan kuulijalle on saarnattava lakia ja evankeliumia. On ilmeistä, että kirkon sosiaali-
set käytänteet vaikuttavat saarnaajan valitseman kohteliaisuuskoodin taustalla: mistä asi-
oista on sopivaa puhua ja millaisella kielellä, ettei kuulija koe saarnaa liian tungettele-
vana.

Saarna-aineistossani konditionaalin voi tulkita useimmiten puhujan lausuman lieventi-
meksi, siis kohteliaisuusmuodoksi.185 Konditionaali esiintyy usein sanoa-verbin (myös
ajatella, luulla) yhteydessä ja lisälieventiminä voivat olla modaaliverbi voida ja kysymys-
muoto. Puhuja ei ole epävarma, vaan esittää väitteensä kohteliaasti pehmennettynä. Kaup-
pinen (1998: 170) pitää esimerkkien (102 ja 103) tyyppisiä konditionaalilauseita retori-
sina puhekuvioina, jotka ovat vakiintuneet ilmaisemaan mm. tähdennystä tai varmuuden
astetta. Niissä intentiomerkitys ei luo vaihtoehtotilannetta, koska sanomisen teko toteu-
tuu pian ilmauksen jälkeen. Myös Luukan (1995: 37) mukaan varmuusasteen lieventämi-
sen keinoilla ilmaistaan vuorovaikutteista kohteliaisuutta. Ilmauksen lieventämisen tarve

184. Konditionaalin perustehtävä on ilmaista puhujan pitävän propositiota todenvastaisena (Hakulinen –
Karlsson 1979: 265). Kauppisen (1998: 218) mukaan konditionaalilla ilmaistaan mm. aikomusta, tahtoa,
suunnitelmia ja lupauksia. Konditionaali on myös referoinnin modus. 

185. Konditionaaleja on koko saarna-aineistossani 3,3 % kaikkien lausumien määrästä. 
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ei aina lähde suhteesta proposition totuusarvoon vaan vuorovaikutustilanteesta. Konditio-
naalilla puhuja vähentää tungettelevuuden sävyä.

Tyypillisin tilanne kohteliaisuuskonditionaalin käytölle saarnassa on, kun pappi ilmoit-
taa sanovansa, väittävänsä, kysyvänsä tai olettavansa jotakin. Esimerkissä 101 on kyse
juuri tällaisesta varmuuden etsimisestä. Saarnaaja haluaa rohkaista kuulijaa tulemaan
ehtoolliselle. Hän hakee tilanteeseen sopivaa ilmaisua, joka ei uhkaisi kuulijan kasvoja.
Esimerkissä 102 narratiivisen genren saarnaaja selostaa Raamatun tekstiä puhekieliseen
tyyliin. Hän pehmentää väitteensä modaaliverbin konditionaalilla (r 1) ja lisäksi muilla
varmuusasteen lieventimillä (r 2, r 3). Hän madaltaa näin kuilua asiantuntijan ja maalli-
kon välillä, mutta toisaalta kuten aiemmin saman esimerkin (esim. 69) yhteydessä tote-
sin, kyse saattaa olla suostuttelevasta strategiasta.
(101) 1. ehtoolli—ehtoolliselle tulemisen voisiko sanoa ainoa ehto/ on

2. se että tuntee oman kelvottomuutensa//
(PAP 4)

(102) 1. voisi ajatella/ että Pietari/ oli tämä- sellainen joka jo aika
2. nuorena miehenä kaiketi kutsuttiin ensimmäistä kertaa/
3. tuohon Jumalan työhön ja varmaan se oli hänelle tärkeä hetki/ -
(PAP 3)

Saarnaaja voi esittää väitteensä kohteliaisuuskysymyksenä. Esimerkissä 103 rakenne
olisiko – niin että suostuttelee kuulijaa samanmieliseksi. Saarnaajan argumentaatio on
antiteesissa pieni ja vaatimaton sekä suuri ja mahtava, missä pieni edustaa Jumalaa, nöy-
ryyttä ja hiljaisuutta. Suuruus on maallisen vallan tuntomerkki, esimerkiksi metropolit
mainosvaloineen. Saarnaaja pukee väitteensä kysymyksen muotoon, vaikka todellisuu-
dessa ottaa kantaa pienen ja vaatimattoman puolesta. Väitteeseen sisältyy presuppositio,
että merkittävät asiat tapahtuvat metropoleissa. Suostuttelevalla kysymyksellään saar-
naaja tarjoaa vastakkaista näkökantaa kuulijan pohdittavaksi.
(103) olisiko myös niin etteivät/ maailmanhistorian merkittävimmät tapahtumat/ sit-

tenkään tapahdu suurissa metropoleissa/ ja maailmallisen vallan polttopis-
teissä?///
(PAP 1)

Konditionaalilla saarnaaja (esim. 104) tuo kuulijan ulottuville vaihtoehdon, jonka hän
ilmaisee konsekutiivisessa että-/jotta-sivulauseessa. Kauppisen (1998: 207) mukaan kon-
ditionaalimuodon tavallisin ja myös hyvin varhainen sivulauseasema on konsekutii-
vis-finaalinen. Konditionaaliin implikoituu lupauksen ja tulevaisuuden merkitys. Lupauk-
sen osoittamista kuulijalle pidetään positiivisena kohteliaisuutena (ks. Brown – Levinson
1987).
(104) kärsimisellään ja kuolemallaan/ hän on ostanut meidät vapaiksi/ pimeyden

tuhovoimien orjuudesta/ jotta me voisimme elää/ uskossa Herralle.-- että me
pääsisimme lapsen asemaan/ Jumalan lapsen osaan/ ja onneen/
(PAP 6)

Yksi kohteliaisuuden muoto on myös tuttavallinen puhe. Saarnagenre edustaa perintei-
sesti muodollista rituaalikieltä. Vapaata puhetta suositellaan kasuaalikoodiin (Jumalan
kansan juhla 1998: 6). Saarnaajat pyrkivät kuitenkin monin kielellisin keinoin keventä-
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mään saarnatilanteen muodollisuutta ja tukemaan kuulijan positiivisia kasvoja, siis osoit-
tamaan ystävällisyyttä. Liitepartikkeleilla (-hAn, -kAAn, -kin, -kO, -kA, -pA ja -s) on muun
muassa modaalisia ja emotionaalisia tehtäviä. (Hakulinen – Karlsson 1979: 327, 328.)
Liitteistä -pA ilmaisee emfaattisuutta ja -s tuttavallista puhetta. -hAn-liitteen perustehtävä
on välittää konventionaalinen implikaatio, että osa lauseen informaatiosta on tuttua.
-hAn-partikkeli muistuttaa kuulijaa yhteisestä tiedosta, ja näin se on sidoskeino: uusi tieto
perustetaan vanhalle. (Keravuori 1988: 78; Salo-oja 1999: 111.)

Liitepartikkelien käyttö on puhekielelle tyypillistä.186 Pragmaattisia elementtejä esiin-
tyy saarna-aineistossani vähän (2,6 %), mihin syynä lienee saarnan kirjoitettu muoto.
Narratiivisen187 ja temaattisen tyylin saarnaajat käyttävät enemmän diskurssipartikke-
leita kuin tekstuaalisen genren saarnaajat. Esimerkin 105 saarnaaja käyttää saarnoissa
tavallista -kin-liitettä188 ja vakuuttaa kuulijaa kyllä-sanalla, joka rakentaa voimakasta
suostuttelun merkitystä. Heikkinen (1999: 282) kutsuu suostutteleviksi luonnollistamisad-
verbeiksi ilmaisuja luonnollisesti, tietenkin, tietysti, toki ja kyllä. Niillä pyritään hänen
mukaansa osoittamaan prosessit vastaanväittämättömiksi ja luonnonlainomaisiksi. Esi-
merkissä 105 runsas diskurssipartikkelin käyttö saa aikaan arkikeskustelun omaisen
vakuuttelevan sävyn.
(105) 1. mutta/ Jumala saattaa kyllä etsikonaikansa antaa/

2. toisellakin tavalla// meidän ei pitäisi luottaa/ siihen että/ kyllä
3. sitä ehtii vielä vanhuudessakin/ parannuksen tehdä/ ja käydä
4. Jumalan valtakunnan asukkaaksi/ kyllä Jumala antaa monelle
5. vanhukselle vielä/ monelle antaa vielä elämän viimeisenä
6. päivänäkin etsikkoajan ja kutsumisen jatkua - -

(PAP 3)

Esimerkin 106 saarnaaja on valinnut temaattiseen saarnaansa nykykuulijan elämää
koskettavan aiheen. Vuorovaikutusta hän luo tuttavallisella dialogilla kuulijan kanssa.
Saarnaaja hakee yksimielisyyttä kuulijan kanssa kieltokysymyksellä (r 1), joka alkaa
suostuttelevalla -hAn-liitepartikkelilla. Saarnaaja vastaa kysymykseensä painokkaalla
huudahduksella ei ei (r 2). Adverbiin nyt liittyvällä -hän-liitteellä (r 2) pappi jatkaa
vakuuttelua, että kuulija jakaa yhteisen tiedon nykyajan itsensätoteuttamisen ilmiöstä.
Hän haastaa kuulijan mukaan diskurssiin, mutta osoittaa huomaavaisuutta kiertämällä
suorat kuulijaan viittaamiset. Pronominina on yleinen ei kukaan (r 1) ja toisessa lausu-
massa nollapersoona pitää puhua. Saarnaaja korostaa kantaansa voimakkaasti toistolla (r
1, 2, 3). Prosodia (voimakas painotus, tempon vaihtelut, äänen sävymuutokset) tehostaa
vaikutusta. Gumperzin (1982: 75–82) mukaan kontekstivihjeet (mm. intonaatio, puheno-
peus, äänensävy, voimakkuus, tauotus, diskurssipartikkelit, nauru jne.) ohjaavat tulkin-
nan päättelyä.

186. Kirjoitetussa kielessä liitepartikkeleita on Hakulisen ym. (1996: 121) mukaan vain 5 %. Kirjakielessä ylei-
sin on modaalisuutensa lähes menettänyt -kin. Vakuuttelua ja perustelua ilmentävät -hAn, kyllä ja toki muo-
dostavat 23 % partikkelitapauksista. 

187. Narratiivisen genren saarnaaja, joka kertoi kirjoittavansa vain ”päälinjat” saarnastaan, käyttää kaksi kol-
masosaa kaikista partikkeleista. Hänen saarnansa poikkeaa tutkimusaineistossani pragmaattisten element-
tien käytössä toisista. (liitetaulukko 7)

188. Yleisin puhepartikkeli saarnaajilla on -kin. Useimmissa saarnoissa se ja sen kielteinen pari -kAAn ovat
ainoat pragmaattiset elementit..
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(106) 1. eihän kukaan koskaan halua kuulla>ITSENSÄKIELTÄMISESTÄ<
2. ITSENSÄkieltämisestä// ei /ei// nythän/ ja varsinkin näinä
3. vuosina/ pitää puhua >ITSENSÄTOTEUTTAMISESTA< itsensä
4. kehittämisestä/ omien etujensa ajamisesta/ oman onnensa takomisesta

(PAP 5)

Diskurssipartikkeleilla häivytetään muodollista etäisyyttä ja rakennetaan saarnaajan ja
kuulijan välille tuttujen suhde. Narratiivisessa saarnassa (esimerkki 107) emfaattisella
pA-liitteellä narratiivinen minä saa kertomukseen arkikielen sävyn. Saarnaaja kertoo
kokemuksensa kuin kuka tahansa ihminen. Esimerkin 108 saarnaaja aloittaa saarnansa
suoralla dialogilla, jonka repliikissä hän soittajan sanoin puhuttelee itseään yksikön 2.
persoonan imperatiivilla. Lausumaan sisältyy implikaatio, että pappiakin voi lähestyä
epämuodollisesti, siis sinuttelemalla. -s-liite muuttaa sävyä vieläkin tuttavallisemmaksi.
Tuomas-messun saarnaaja (esimerkki 109) antaa Jeesuksen sanoille hoivakielen isällisen
sävyn huudahduksella voi sinua poloinen sekä -pa-liitteellisellä huumorin tai ironian
värittämällä moitteella (oletpa osannut pilata). Myös loppusanat muistuttavat rakastavan
vanhemman vakuutusta kurittomalle lapselle (mutta kuitenkin minä rakastan sinua).
(107) ehkäpä sitten ensi viikolla--

--ja jos se työ alkaa olla loppusuoralla/ tai vaikkapa yhden päivän talkoot--
(PAP 3)

(108) kuules pappi
(PAP 8)

(109) Kristus sanoo sinulle/ voi sinua poloinen/ oletpa osannut pilata elämäsi/ mutta
kuitenkin minä rakastan sinua/ (PAP 4)
(PAP 4)

Myös persoonan häivyttäminen luetaan kohteliaisuuden kuvioihin (Brown – Levinson
1987: 190).189 Puhuja käyttää itsestään nollapersoonaa, kun haluaa olla korostamatta itse-
ään.190 Saarna-aineistossani geneerinen 3. persoona esiintyy suurimmaksi osaksi 1. per-
soonan häivytyksessä narratiivista tyyliä käyttävällä papilla, joka käyttää niistä puolet.
Esimerkissä 110 saarnaaja kertoo Pietarista kuin kenestä tahansa tämän päivän ihmisestä,
vaikka teologina varmasti tietää asian. Hän lieventää geneerisellä voida-verbin konditio-
naalilla oman käsityksensä Pietarista. Esimerkissä 111 sama saarnaaja vastaa tekemäänsä
kysymykseen, tulivatko yhdennentoista hetken työmiehet liian myöhään. Esimerkissä 112
saarnaaja tekee nollapersoonassa kysymyksen ja vastaa itse. Kontekstista voi päätellä,
että puhuja tarkoittaa itseään, mutta epäspesifisellä persoonalla hän haastaa kuulijan
mukaan pohtimaan syitä Jeesuksen radikaaleille sanoille. Saarnaaja käyttää nollapersoo-
naa nimenomaan silloin, kun kysyy ja antaa vastauksia institutionaalisessa roolissa.

189. Laitinen (1995: 341) kritisoi kielenkäytön tutkijoita (mm. Luukkaa 1994) nollapersoonan pragmaattisesta
tulkinnasta persoonan häivytykseksi, epäsuoraksi itseensä viittaamiseksi. Hänen mielestään ilman semant-
tista ja kieliopillista analyysia nollan pragmaattisesta tulkinnasta tulee ikonista.

190. Geneeristä 3. persoonaa hyödynnetään myös kunnioittavassa puhuttelussa. Suomessa tällaista puhuttelua
on pidetty kohteliaampana kuin sinuttelua. Muoto on levinnyt myös yleiskieleen. Sitä pidetään negatiivi-
sena kasvojen suojelustrategiana. (Ks. Seppänen 1989.)
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(110) voisi ajatella/ että Pietari/ oli tämä sellainen joka  (PAP 3)
(PAP 3)

(111) niin täytyy vastata/ että ei suinkaan
(PAP 3)

(112) no nyt kai pitäisi löytää jokin selitys näille ihmisiä vieraannuttaville Jeesuksen
sanoille/ että niiden tuottama vahinko olisi mahdollisimman pieni/
(PAP 5)

Narratiivisen saarnan pappi (PAP 3) käyttää nollapersoonaa myös antaakseen tilaa
kuulijan samastumiselle kertomuksen henkilöön. Saarnaaja puhuu minä-muodossa, mutta
tarjoaa tietyissä kohdin kuulijalle mahdollisuuden yhtyä kokemukseen käyttämällä genee-
ristä persoonaa, esimerkissä 113 sääliksi käy (r 1), on kokenut (r 4), odottelee (r 5) ovat
tällaisia yhteisen kokemuksen ilmaisevia. Puhuja on aikaisemmin viitannut olevansa vii-
metingan ihminen. Adversatiivilauseessa (r 2, 3) saarnaaja tuo eksplisiittisesti esiin
samastumisen viimetingan ihmiseen ja yhdennentoista hetken työmiehiin. Pronomini itse
(r 4) viittaa puhujaan. Brownin ja Levinsonin (1987: 117) mukaan kuulijan näkökulman
huomioon ottaminen on osa kohteliaisuuden kuviota.
(113) 1. vähän niin kuin sääliksi käy/ toisaalta/ noita/ yhdennentoista

2. tunnin työmiehiä/ mutta se on hyvä samastua juuri tollasen
3. viimetingan ihmisen noihin/ yhdennentoista hetken työmiehiin//
4. kun on kokenut itsekin/ juuri samanlaista että//
5. odottelee sitä kutsua--

(PAP 3) 

Myös passiivi saattaa esiintyä persoonan häivytyksessä. Esimerkissä 114 saarnaaja
käyttää ensin inklusiivista me-muotoa, mutta vaihtaa strategian epäsuoraksi, kun hän
ilmaisee negatiivisen asian. Näin hän välttää osoittamasta syytettä tai moitetta suoraa
kuulijalle. Myös lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksessa on havaittu arkaluontoisten asi-
oiden käsittelyssä toimijaton persoona (Sorjonen ym. 2001: 97).
(114) ja mehän tiedämme/ kun tätä rakkauden lakia/ rikotaan/ rikotaan/ itse elä-

mää//
(PAP 4)

Kohteliaisuuden kuviot toteutuvat saarnassa lukuisilla muillakin tavoin. Taustaessei-
den mukaan saarnaaja pyrkii valitsemaan aiheensa niin, että se koskettaa kuulijan elä-
mää. Näin hän varmistaa yhteisen maaperän. Kuulijan huomioon ottamiseen voi lukea
myös sen, että aroista aiheista ei juurikaan puhuta. (Ks. myös Brown – Levinson 1987:
112.) Toisaalta aiheiden valinnan voi tulkita myös institutionaaliseksi vallankäytöksi päät-
tää, mitkä aiheet ovat sopivia ja mitkä eivät. Myös kysymysten ja käskyjen esittämisessä
kohteliaisuusstrategiat nousevat selkeästi esiin. Saarnaajan tavallinen tapa on kysymys-
ten ja kehotusten epäsuora kohdentaminen kuulijalle (ks. tarkemmin luvusta 4.3.2).

Sosiaalisen ja ammatillisen statuksen aiheuttaman välimatkan kaventamiseen käyte-
tään kohteliaisuuskuvioita. Inklusiivisen me-muodon tarkoitus on korostaa kuulijaa ja
saarnaajaa samanlaisina ihmisinä. Tavallisen ihmisen roolin pappi ottaa myös, kun hän
kertoo uskoa koskevista epäilyistään ja epävarmuudestaan asiantuntijatehtävissä. Lisäksi
jotkut papit käyttävät tuttavallista puhekieltä, joka luetaan positiiviseksi kohteliaisuus-
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koodiksi. Tuttavallisuus saattaa ilmetä myös puhutteluissa. Kun saarnaaja sanoo rakas
ystävä tuntemattomalle TV-katsojalle tai rakkaat ystävät kirkossa istuville vieraille ihmi-
sille, merkitys on kohteliaisuus ja läheisyyden tavoittelu. Saarnaaja välttää myös kuulijaa
koskevia kielteisiä asioita. Kielteiset ilmaukset, esimerkiksi synti, liittyvät usein myöntei-
siin asioihin, esimerkiksi syntien anteeksisaamiseen.

4.2.5 Kielto merkityksen rakentajana

Lingvistiset ilmaukset, esimerkiksi kielto, eivät ole irrallisia kieliopin kategorioita vaan
osa kielen systeemiä. Kielto on merkitykseltään sekä lausepiirteinen että modaalinen ope-
raattori. Negaatiolla puhuja kieltää positiivisen proposition. Performatiiviverbin kiellon ja
komplementin kiellon191 välillä on merkitysero. (Lyons 1977: 768.) Suomen kielessä
kielto ilmaistaan tavallisesti persoonamuodoissa taipuvalla kieltoverbillä (en, et, ei jne.).
Muita kiellon eksplisiittisiä keinoja ovat alkuliitteet (ei-, epä-), karitiiviadjektiivit (-tOn)
sekä 3. infinitiivin abessiivi (-mAttA). (Hakulinen – Karlsson 1979: 266.) Kiellon vaiku-
tusala vaihtelee. Laajimmillaan kiellon kohteena on koko propositio ja sitä mahdollisesti
määrittävä modaaliaines. Suppeimmillaan kiellon vaikutus kohdistuu vain yhteen aino-
aan konstituenttiin tai sanaan, joka yleensä fokusoidaan siirtämällä se alkuun tai osoite-
taan puhutussa kielessä prosodisella ilmiöllä (painotus, intonaatio, rytmi). (Hakulinen –
Karlsson 1979: 268.)

Kieltomuodon tulkintaan vaikuttaa sen taustalla oleva myönteinen merkitys, joka sekä
puhujalla että kuulijalla täytyy olla mielessä, jotta voisi ymmärtää kielteisen merkityk-
sen. Kieltoon saattaa sisältyä piilotettuja merkityksiä, esimerkiksi salaisia toiveiden ja
uskomusten ilmaisuja. (Hodge – Kress 1993: 146.) Kieltolausumaa pidetään myös sel-
vempänä kannanottona tilanteeseen kuin myönteistä lausumaa. Kieltolausetta voidaan
käyttää selityksenä, oikaisuna, intoksena, toteamuksena tai myöntymisenä edelliseen
puheenvuoroon. (Hakulinen – Karlsson 1979: 272.)

Saarna-aineistossani on kieltoja 11,5 % kaikkien lausumien määrästä.192 Keskimääräi-
nen saarnaajakohtainen kieltomäärä on 13. Kiellon käyttö on kuitenkin yksilöllistä, esim.
PAP 2:lla on 28 kieltoa saarnassaan (liitetaulukko 6).

Saarnoissa kieltoa käytetään useimmiten sen perusmerkityksessä, proposition totuusar-
von epäämisessä, mutta siitä huolimatta sillä on myös interpersoonaisia merkityksiä.
Saarnaaja referoi esimerkiksi Raamatun kertomusta, selittää ja tulkitsee sitä. Hänen näkö-
kulmansa, jonka voi tulkita instituution kannaksi, korostuu negaation kautta (esim. 115–
118), ja näin kieltoon sisältyy myös modaalinen tekijä. Esimerkeissä ideationaalinen ja
interpersoonainen merkitys limittyvät. Rikas mies ei noudattanut Jeesuksen neuvoa (115),
ja joulunlapsi syntyi tallissa (116). Proposition yhteydessä välittyy kätketty vihje uskoon
liittyvistä valinnoista: omaisuudesta luopuminen ja vaatimattomuus ovat oikeita valin-
toja. Esimerkissä 117 kielto kohdistuu kuulijaan eksplisiittisesti. Lausuma ei kukaan kadu

191. Lausumilla En lupaa murhata pääministeriä ja Lupaan olla murhaamatta pääministerin on merkitysero.
Vain jälkimmäisessä voidaan sanoa olevan kyse lupaamisen illokutiivisesta aktista. (Lyons 1977: 768.)

192. Heikkinen (1999: 219) esittää väitöskirjassaan pääkirjoitusten kieltolauseiden arvioksi 11 % Hakulisen ym.
korpuksessa kieltosanakieltoja on 9 % lausumien määrästä. (Hakulinen ym. 1996: 120)
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implikoi, ettei kuulijakaan kadu parannuksentekoa. Esimerkki 118 presupponoi Jumalan
valtakunnalla olevan vastavoimia. Kiellolla saarnaaja painottaa kuulijalle hengellisen
yhteisön arvojen mukaista valintaa ja näkemystä.
(115) hän ei liittynytkään Jeesuksen seuraan/

(PAP 5)
(116) ensimmäisen joulun ihme tapahtui hieman syrjässä/ eikä sillä ollut sijaa

majatalossa/
(PAP 1)

(117) sitä (= parannuksentekoa) ei kukaan kadu/ vakuuttaa Raamattu
(PAP 6)

(118) mutta Jumalan valtakunnan tulemista ei voi estää
(PAP 9)

Saarnoissa kielto on keino kumota kuulijan oletettua virheellistä tietoa. Lähes jokai-
nen aineistoni saarnaajista käyttää kieltotyyppiä, jossa kielteisen päälauseen jälkeen seu-
raa adversatiivinen vaan-lause. Sisällössä painottuu vastakkaisuus.193 Fokusoitu konstitu-
entti on sijoitettu lauseen alkuun ja merkittävyyttä lisäävät prosodiset seikat (Hakulinen –
Karlsson 1979: 272). Esimerkkeihin 119–122 olen kerännyt saarnaajien ei -vaan-kielto-
tyypin variaatioita. Esimerkissä 119 kielto presupponoi, että Jumala on etäinen. Saar-
naaja haluaa painottaa kuulijalle vastakkaista käsitystä. ei–vaan -kieltotyyppi näyttää ole-
van retorinen vaikuttamiskeino, jonka käyttö on tyypillistä joillekin saarnaajille. Joka kol-
mas PAP 4:n kielloista on tätä tyyppiä. Hän painottaa vastakohtina mm. seuraavia: armon
epämääräinen hyväntahtoisuus versus historiallinen tietoperusta, etäinen Jumala versus
intiimi Jumala, uskovaiset versus muut kuulijat. Yleensä ei–vaan -rakenteella kielletään
presupponoitu kuulijan käsitys (esim. 119, 121) tai hylättävä vaihtoehto (esim. 120) ja
vahvistetaan instituution näkökantaa (kaikki esimerkit). Myös Raamatun teksteissä esiin-
tyy ei -vaan -rakenne. Esimerkissä 122 saarnaaja käyttää suoraa sitaattia ilman johtolau-
setta. Esimerkissä 123 vastakkaisuus ilmenee antiteesina vanha–uusi–uudistaa.
(119) ei Jumala ole jokin/ etäinen Jumala/ joka tuolta kaukaa lähettelisi anteeksian-

tamuksen paketteja/ ei/ vaan hän on/ intiimi/ Jumala
(PAP 4)

(120) se ei rohkaise ketään elämään synnissä/ vaan/ sen sijaan kutsuu parannuk-
seen/
(PAP 6)

(121) se on että Jumala ei ole vain tuolla puolen// vaan Hän on tällä puolen
(PAP 10)

(122) ei ihminen elä ainoastaan leivästä vaan jokaisesta sanasta joka Jumalan
suusta tulee/
(PAP 8)

193. Kujanpää (1997: 65, 379) mainitsee väitöskirjassaan Ödmanin saarnaperiaatteiden tehokeinoissa vastaväit-
teen (bevis emot). Saarnaajan tuli käsitellä kuulijansa ajatukset ja mielipiteet ja kumota ne vastaväitteellä.
Laestadius käytti tätä tehokeinoa ja pyrki vaikuttamaan voimakkaasti kääntymättömiin kuulijoihinsa. 
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(123) älä/ vie/ vanhoja/ painolasteja/ uudelle vuosisadalle/ se on ihan turhaa// anna
Jumalan uudistaa elämäsi
(PAP 4)

Lausekiellon vaikutusalue voi ulottua puhujaa, kuulijaan tai molempiin. Esimerkissä
124 saarnaaja painottaa kahdella peräkkäisellä kieltolausumalla ihmisen vajavuutta (r 1).
Hän käyttää myös voimakasta prosodiaa. Adversatiivinen mutta aloittaa ehtolauseen (r 2),
jossa saarnaaja tähdentää kuulijalle uskonyhteisön ehdon taivaaseen pääsemisestä. Ehdon
täyttävälle ilmaistaan lupaus kiellolla ei voi olla vähempää kuin ikuinen elämä (r 3).
Jumalanpalvelukseen tulija odottaa saarnalta muun muassa toivoa ja lohdutusta elä-
määnsä (ks. luku 3.1.2).
(124) 1. meissä ei ole/ eikä meihin koskaan tule ominaisuutta/

2. jonka nojalla/ kelpaisimme taivaaseen/ mutta jos/ Kristus on
10. sinussa/ sinulla ei voi olla vähempää kuin ikuinen elämä/
11. koska Hän on ikuinen elämä

     (PAP 4)

Saarnaajan lausumassa (esim. 125) kielto on argumentaatio kuulijan vakuuttamiseksi.
Mentaaliverbin kielto emme tiedä (r 1) ilmaisee epävarmuutta, joka kohdistuu metafo-
ralla (seisoa haudan partaalla) ilmaistuun ihmisen lähestyvään kuolemaan. Seuraava
mutta-lause kumoaa epätietoisuuden (r 1), ja kieltolausumalla (r 2) puhuja esittää kuuli-
jalle päättelynsä tuloksen: kuolema on lähellä. Väistämättä tulee mieleen, että sanoma on
suunnattu vanhoille ihmisille.194 Esimerkissä 126 saarnan kieltojen merkitys on lohdut-
taa, antaa toivoa kuulijalle. Kieltolausumiin sisältyvät implikaatiot195 (elämäämme heitte-
lee sokea sattuma/ säätelee kylmä kohtalo) ovat ihmisten pelkoja, jotka saarnaaja haluaa
kumota. Saarnaaja jatkaa ilmaisemalla kuulijalle lupauksen Jumalan huolenpidosta.
(125) 1. emme tiedä/ milloin seisomme haudan partaalla/ mutta kun on

2. jo vuosikymmeniä takana/ ei ole paljon aikaa edessä
(PAP 3)

(126) 1. tänään meidän hyvät sanankuulijat, on hyvä muistaa/ ettei
2. elämäämme heittele sokea sattuma/ eikä säätele kylmä kohtalo
(PAP 6)

Kieltoimperatiivia esiintyy enemmän kuin myönteistä, parilla saarnaajalla (PAP 4,
PAP 6) huomattavasti enemmän kuin toisilla. (Ks. imperatiivista luku 4.3.2.) Kieltoimpe-
ratiivi on illokutiiviselta sävyltään muistuttava (127) tai varoittava (128). Saarnaajan roo-
liksi kirjoittautuu kuulijaa ohjaava neuvojen antaja, jonka äänellä puhuu fokalisoija (127)
tai saarnaaja itse (128). Viimeksi mainitussa esimerkissä saarnaaja painottaa voimakkaasti
kieltosanaa ei.

194. Uuden jumalanpalvelusjärjestyksen kokeilun yhteydessä järjestettiin jumalanpalveluksia, joihin kutsuttiin
kaikkiaan 4 500 ihmistä kokeiluseurakuntien alueilta. Osallistumisprosentti kutsujumalanpalvelukseen oli
15. Jumalanpalvelukseen kutsun perusteella tulleiden ikäjakauma poikkesi ilman kutsua tulleiden ikäraken-
teesta erittäin merkittävästi. Jumalanpalvelukseen tulleet seurakuntalaiset olivat enimmäkseen naisia ja
keski-ikäisiä tai vanhoja. Yli 40-vuotiaiden osuus oli 81 %. (Räsänen 1995.)

195. Hodge – Kress (1993: 137): “--both speaker and hearer must entertain the positive form in order to under-
stand the negative”.
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(127) henkilökohtaista parannuksen tekemistä/ älkää rakkaat kristityt/unohtako/
toisti usein/ eräs vanha sananpalvelija
(PAP 6)

(128) älä erehdy ajattelemaan, että ne ovat vain niin sanotuille uskovaisille/ EI
vaan/ ne ovat/ sinulle 
(PAP 4)

Kieltolause saattaa merkitä myös lupausta, jolla saarnaaja ilmaisee kuulijalle Raama-
tun ilmoituksen pelastuksesta. Esimerkissä 129 puhuja vakuuttaa ensin myönteisellä lau-
sumalla, sitten painottaa armon riittämistä vastakohdalla, kielteisellä lausumalla.
(129) armo riittää/ armo ei lopu

(PAP 2)

Painokas vaikuttamiskeino on retorisella kysymyksellä kuulijalle tarjottu vaihtoehto ja
sitä seuraava kieltävä vastaus (esimerkit 130 ja 131). Kysymys luo odotustilan, jonka
aikana kuulija voi mielessään ottaa kantaa polaariseen kyllä–ei -asetelmaan. Kielto
kumoaa kysymyksen esittämän vaihtoehdon (esim. 130 r 2 ja 3), minkä jälkeen saarnaaja
esittää uskonyhteisön kannan tai selityksen asiaan (r 3 ja 4). Kysymys-vastausparilla saar-
naaja painottaa vastakohtaisuutta ja valintaa. Saarnaaja päättää argumentaatioketjunsa
Jeesuksen vertaukseen (r 6 ja 7), joka sekin sisältää kieltomuotoisen tähdennyksen (jos
vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole). PAP 5 käyttää kysymystä ja kielteistä vastausta
vaikuttamiskeinona useita kertoja saarnassaan. Esimerkin 131 saarnaaja käyttää saman-
laista rakennetta kuin edellä, mutta hänen ilmaisunsa ovat puhekielisiä lievennyksiä ( r 2
ja 3). Hän topikaalistaa kiellon ei suinkaan (r 3) vastauksensa alkuun. Vastaavanlaisia lie-
ventäviä kieltoilmauksia esiintyy muillakin saarnaajilla, ei varmasti, eihän siinä vie-
ressä, olisiko sitten niin etteivät (ks. luku 5.2.1). Kiellolla saarnaaja tuo kuulijan tietoisuu-
teen vastakohdan, jolla haluaa painottaa uskonelämän valintaa, esimerkissä 129 itsensä-
kieltämistä ja esimerkissä 130 parannuksen tekemistä ajoissa.
(130) 1. kun tällaisena alkukesän päivänä/ menee pellolle ja yrittää

2. katsoa/ mitä on oraan alla/ mitä silloin löytää?// löytääkö
3. kauniita keltaisia jyviä?// ei/ ne ovat kaikki kuolleet//ne ovat
4. toteuttaneet itseään/ ikään kuin antamalla henkensä/ uuden
5. elämän puolesta/ tästä on kyse/ tästä on kyse/ Jeesus sanoo/
6. jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole/ se jää yhdeksi
7. jyväksi/ mutta jos se kuolee/ se tuottaa runsaan sadon/ aamen

(PAP 5)
(131) 1. sillä jos me kysymme sitten/ olivatko ne yhdennentoista tunnin

2. työmiehet niitä jotka/ liian myöhään kolkuttivat/ niin täytyy
3. vastata/ että ei suinkaan/ että kyllähän he tulivat ajoissa kun/
4. lähtivät silloin kun kehotettiin//

(PAP 3)

Seuraavan esimerkin (132) saarnaaja käyttää saarnansa päätösjaksossa kahdeksaa eri-
tyyppistä kieltoa. Karitiiviadjektiivi tutkimaton (r 2) ilmaisee, ettei ihmisellä ole ymmär-
rystä Jumalan armon rikkaudesta. Saarnaaja julistaa pelastuksen kuuluvan kaikille (r 3).
Seuraavaksi hän käyttää retoriikassa amplifikaatioksi nimettyä kokonaisuuden osiin jaka-
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mista (r 4, 5) läsnäolon saavuttamiseksi (Perelman 1996: 46). Puhuja vakuuttaa armon
kuuluvan jokaiselle, joka sen vastaanottaa ja uskoo (r 5). Kieltolausuma vakuuttaa, ettei
kukaan jää ulkopuolelle (r 6). Auktoriteettipuhujan sitaatilla todistetaan edellä sanottu (r 7
ja 8). Saarnaaja vahvistaa kommentilla ei muuta (r 9) ja vakuuttaa kiellon toistolla (r 10).
Saarna päättyy kuulijalle kohdistettuun kysymykseen (r 11, 12), joka sisältää karitiiviad-
jektiivin kelvoton. Kysymykseensä saarnaaja haluaa kuulijalta myönteisen vastauksen
ottaa vastaan pelastuksen lahja. Interpersoonaiset merkitykset ovat eksplisiittisiä kieltoil-
maisuissa, jossa jokainen voi lukea itsensä mukaan pelastuksen vastaanottajiin, koska
ketään ei suljeta ulkopuolelle tai pidetä kelvottomana.
(132) 1. uutinen / aarre/ jonka Kristuksen ilmestyminen toi maailmaan on se

2. että / Hän ja Hänen tutkimaton rikkautensa/ eli se pelastuksen/
3. hyvän elämän lahja kuuluu nyt kaikille//
4. siis kaikille/ ei vain valituille// ei vain hurskaimmille/
5. vaan jokaiselle joka ottaa lahjan vastaan ja uskoo//
6. pääsyvaatimukset tähän kerhoon eivät sulje ketään pois/ ---
7. ja näin Luther sanoo/
8. kelvollinen ehtoollisvieras on se/ joka tarvitsee/ Kristusta//
9. ei muuta/ ---
10. muuta pääsyvaatimusta ei aseteta//
11. kuka meistä vielä voisi katsoa olevansa kelvoton/ tai ulkopuolinen/
12. Kristuksen tutkimattoman rikkauden tuoman lahjan/ osallisuuteen?///

(PAP 10)

Saarnaaja voi painottaa asiaansa myös kaksoiskiellolla. Esimerkissä 133 puhuja käyt-
tää sekä lausekieltoa (r 1 ei ollut) että leksikaalista kieltoa (r 1 merkityksetön). PAP 2 luo
kaksoiskiellosta toiston avulla (r 1, 2, 4) retorisen kuvion, jolla painottaa kirkossa käymi-
sen merkityksiä Jeesuksen syntymän ajasta nykypäivään. Toistolla on temaattinen merki-
tys, mutta samalla sillä on selvä kuulijaan vaikuttamisen tehtävä. Esimerkissä 135 lause-
kielto (r 1) ja 3. infinitiivin abessiivi (r 1) muodostavat kaksinkertaisen kiellon, joka pai-
nottaa puhujan halua viitata Paavalin sanoihin pyhistä vähäisin ( r 3). Saarnaaja on edelli-
sessä lausumassaan todennut usein lainatun ilmaisun kuulostavan toisten korvissa useim-
miten tekopyhältä nöyristelyltä. Vaikka pappi viittaa muuten itseensä yksikön 1. persoo-
nalla, hän käyttää tässä lausumassa kiertoilmaisua tämän päivän saarnaaja.
(133) 1. niin kuin ei ollut merkityksetön/ Marian ja Joosefin matka

2. temppeliin/ niin kuin/ ei ollut merkityksetön Simeonin
3. kulkeminen ja asuminen ja Jeesuksen temppeliin -- /
4. niin ei ole sinunkaan tulosi/ temppeliin merkityksetön/

(PAP 2)
(134) 1. tästä huolimatta/ en voi olla viittaamatta siihen että/ juuri nyt/

2. tänään tällä paikalla/-- tämän päivän saarnaajan/ sisimmän
3. tuntuu vallanneen sama/ vähäisyyden tuntu/

(PAP 10)

Kiellon merkitys on useimmiten asian tähdentäminen: negaatio painottaa tehokkaam-
min kuin vastaava myönteinen lausuma. Valitsemalla adjektiivin epäajanmukainen (esim.
135) saarnaaja saa terävyyttä Jeesuksen lausuman kritiikkiin. Vastaava kieltoverbilau-
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suma jäisi toteamukseksi, ettei Jeesuksen puhe ole ajanmukaista. PAP 5:n lausumassa on
muitakin elementtejä (-han, mahdollisimman, jokaisena aikana, jo silloin), joilla hän pyr-
kii painokkaaseen ilmaisuun. Kiellolla puhumattakaan tästä päivästä puhuja korostaa
Jeesuksen radikaalien sanojen merkitystä nykyihmiselle. Esimerkissä 137 kysymysmuo-
toinen 3. infinitiivin abessiivi on mahdollista tulkita puhujan hämmästelyksi. Kiellon olla
välittämättä puhuja toistaa Raamatun sitaatista, jossa esiintyy yksikön 3. persoonan impe-
ratiivi hän olkoon välittämättä itsestään. Saarnaaja herättää kuulijan ottamaan kantaa rin-
nastamalla Jeesuksen sanat ja nykyihmisen muotiharrastukset toisiinsa.
(135) Jeesuksen puhehan on/ mahdollisimman epäajanmukainen/ jokaisena aikana/

/ se oli epäajanmukaista jo silloin/ puhumattakaan tästä päivästä
(PAP 5)

(136) pitäisikö olla välittämättä niistäkin (= hienoista arvoista)?
(PAP 5)

Deonttisten verbien yhteydessä kieltoa käytetään käskynä olla tekemättä jotakin
(Hakulinen – Karlsson 1979: 272). Esimerkin 137 sävy on kuulijan kasvoja suojaavam-
paa konditionaalin lieventämänä ja monikon 1. persoonassa kuin suorana älkää luottako.
Kielto kohdistuu kuulijoiden oletettuun käsitykseen, että parannuksen ehtii tehdä van-
hanakin. Esimerkeissä 138 ja 139 kielto kohdistuu kuulijan oletettuun syntitaakkaan.
Saarnaaja julistaa armoa ja kuulija on armon vastaanottaja.
(137) meidän ei pitäisi luottaa/ siihen että/ kyllä sitä ehtii vielä vanhuudessakin

parannuksen tehdä --
(PAP 3)

(138) Jumalan lapsen ei tarvitse/ kantaa mukanaan uuteen aikaan/eletyn elämän
virheitä/ kuormia ja taakkoja
(PAP 6)

(139) silloin sinulla on vara hellittää otetta/ sinun ei tarvitse enää jännittää
(PAP 5)

Yksi saarnaajista (PAP 2, esim. 140) nimeää negaation avulla kääntymättömän kuuli-
jan monella tavalla jumalansanan näkökulmasta (eivät saaneet lupausta, sydämet eivät
ottaneet vastaan, eivät ikävöineet Jeesusta, sydämissään ei ollut huokausta). Kiellolla
saarnaaja painottaa vastakohtaa eli niitä piirteitä, jotka hänen mukaansa ovat uskovaisen
kuulijan ja hänen elämänsä piirteitä eli ovat saaneet lupauksen, ovat ottaneet sen vas-
taan, sydämessä on huokaus. Kääntymättömältä nämä puuttuvat. Saarnaaja nimeää kirk-
koon tulemisen esteitä käyttämällä toistona rakennetta monilla on x etteivät (rivit 5–8).
Saarnaajan kielessä on runsaasti metaforia ja vertauksiin pohjautuvia ilmauksia. Kujanpää
(1997: 123) on todennut samantyyppisen nimeämisen Laestadiuksen adventtisaarnoissa.
Laestadius nimeää erilaisia tyyppejä Jumalan ja jumalansanan totuuksien näkökulmasta.
(140) 1. jotka eivät saaneet lupausta

2. sydämet eivät ottaneet vastaan Israelin lohdutusta
3. he eivät ikävöineet Jeesusta
4. heidän sydämissään ei ollut huokausta
5. monilla ihmisillä/ on raskaat jalat/ etteivät jaksa kävellä
6. monilla/ on huono kuulo/ etteivät jaksa kuulla
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7. monilla/ on niin kankea/ kenties paatunut sydän ettei Jumalan
8. henki saa heitä tulemaan etupenkkiin

(PAP 2)

Kieltolausumissa voi olla mukana elementtejä, jotka korostavat lausuman kielteisyyttä,
esim. indefiniittipronominit (kukaan, mikään), adverbit (koskaan, ainakaan, varsinkaan)
sekä kielteisyyden vahvistimet (ollenkaan, ikinä, millään, yhtään) (vrt. Hakulinen –
Karlsson 1979: 268.) Pronominit kukaan ja mikään ilmaisevat kieltolauseessa, että kielto
pätee koko tarkoitejoukkoon. Esimerkkien 141, 142, 143 lausumissa painotetaan vahvasti
uskoon liittyvää propositiota. Saarnan tehtävä on saada kuulija henkilökohtaisesti vakuut-
tuneeksi evankeliumin sanomasta.
(141) eihän kukaan koskaan halua kuulla ITSENSÄKIELTÄMISESTÄ

(PAP 5)
(142) tällaisesta varovaisuudesta ja taktiikasta ja laskelmoinnista/ ei ole minkään-

laista merkkiä/ Jeesuksen sanoissa
(PAP 5)

(143) ei kukaan muu/ voi pelastaa kuin hän/ mitään muuta nimeä/ joka meidät
pelastaisi/ ei ole ihmisille annettu/ koko taivaan kannen alla
(PAP 6)

4.2.6 Kooste

Nimeäminen ja luokittelu ovat osa yhteisön ideologiaa ja arvoja. Ne liittyvät näin myös
kuulijan ja puhujan interpersoonaiseen suhteeseen. Vuorovaikutuksen kannalta ei ole
yhdentekevää, millaista kieltä saarnaaja käyttää. Uskonnolliseen kieleen on luonnollistu-
nut osin arkaainen sanasto. Saarnaajan persoonalliset valinnat – ehkä uskonsuuntakin –
vaikuttavat siihen, onko puhe ”kaanaankieltä” vai nykyaikaista yleiskielistä puhetta.

Saarnaaja on institutionaalisessa virassa, jossa hänen tehtävänsä on jumalansanan julis-
taminen. Raamatun teksti on lähtökohtana jokaisen sunnuntain saarnalle. Saarnaaja voi
oman mieltymyksensä mukaan valita genren, saarnatyypin, eli puhua tekstuaalisesti tai
temaattisesti. Tekstuaalista saarnaa pitävä pappi nimeää asioita yleensä Raamatun sanas-
tolla, jota myös selittää nykykuulijalle. Nimeämisen kohteena on usein Jumala ja Raama-
tun tapahtumat. Jumalaan liittyvät määritteet ovat konventionaalisia, Raamatun mukaisia.
Uskonnollinen kieli sisältää runsaasti metaforia, jotka ovat luonnollistuneet saarnan kie-
leen niin, että saarnaaja olettaa kuulijankin ymmärtävän ne selittämättä. Temaattisessa
saarnassa saattaa esiintyä – saarnaajan valinnan mukaan – hyvinkin rohkeita ja nykyaikai-
sia ilmauksia.

Saarnaajat nimeävät myös kuulijan eri näkökulmista. Perinteisesti kuulija nimetään
suhteessa uskoon. Nimityksissä näkyy ideologinen vastakkainasettelu uskoviin ja
ei-uskoviin. Tyypillistä on, että saarnaaja nimeää kuulijan armon ja pelastuksen sanoman
yhteydessä. Muutamissa saarnoissa käytetään lestadiolaiselle herätysliikkeelle tyypillisiä
nimityksiä. Retoriikan tärkeänä pitämää kuulijan retorista puhuttelua käyttävät vain har-
vat saarnaajat. Retorinen puhuttelu esiintyy yleensä armonjulistuksen yhteydessä.
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Totuus ja varmuus. Kirkon institutionaalisuuteen kuuluu julistaa jumalansanaa totena
ja varmana, mikä näkyy kielessä rajoittimien ja varausten puuttumisena. Jumalan olemas-
saolo, ominaisuudet ja teot ilmoitetaan deklaratiiveina. Narratiivisen genren ja temaatti-
sen tyylin saarnaajat saattavat lieventää myös Raamatun kertomuksiin liittyviä väitteitä,
mutta kyse ei ole puhujan suhteesta asiaan vaan vuorovaikutuksellisesta suhteesta kuuli-
jaan. Todennäköisyyttä ilmaistaan positiivisilla episteemisyyden indikaattoreilla, joiden
merkitys on ensisijassa vuorovaikutuksellinen. Varsinkin kuulijoita koskevat lausumat
pehmennetään.

Saarnan sanoma koskee ihmisen pelastusta tai kadotusta. Saarnaaja välittää kirkon
julistuksen armosta. Tutkimusaineistoni saarnaajat käyttävät sallimisen ja mahdollisuuden
kieltä. Kuulijalle korostetaan saada-verbillä lupaa uskoa ja luottaa Jumalan armoon. Saar-
naajan institutionaalinen asema korostuu armon välittäjänä ja kuulijaa painotetaan armon
vastaanottajana. Jotkut saarnaajat käyttävät valinnan mahdollisuutta korostavaa
voida-verbiä. Armonjulistus saatetaan kohdistaa vain tietylle kuulijaryhmälle. Näin saar-
naan kirjoittautuu implisiittisesti ideologinen vastakkainasettelu myös maalliseen kuulija-
kuntaan.

Deonttisia pakon ilmaisuja saarnaajat kohdistavat kuulijaan harvoin. Vain yksi saar-
naaja vaatii kuulijaa ottamaan suoraan kantaa uskonkysymykseen. Ideologisten valinto-
jen suositteleminen tapahtuu useimmiten muilla argumenteilla. Varoituksia ja kehotuksia
saatetaan antaa konditionaalin lieventämillä pitää-verbeillä. Eräs saarnaaja käyttää deont-
tisia velvollisuusverbejä parisuhteen kysymyksistä. Propositionaalisia asenteita kantavalla
haluta-verbillä saarnaaja korostaa institutionaalista julistajan roolia tai sitouttaa kuulijan
yhteiseen toimintaan tai ilmoittaa Jumalan tahdon auttaa ihmistä.

Kiellolla näyttää saarnoissa olevan selkeästi interpersoonaisia merkityksiä. Niillä saar-
naaja painottaa kuulijalle uskoon liittyviä valintoja. Myönteinen väite jäisi pelkäksi totea-
miseksi. Vastakohtia tähdentävällä ei–vaan -rakenteella saarnaaja kumoaa presupponoi-
dun kuulijan väitteen ja korostaa kirkkoinstituution ideologian mukaista oikeaa valintaa,
mm. iankaikkista elämää.

Saarnaajien käyttämät kieltoimperatiivit ovat illokutiiviselta sävyltään pääasiassa loh-
duttavia ja ohjaavia. Saarnaaja käyttää apuna myös fokalisoijaa, vierasta puhujaa, jonka
välityksellä hän saa auktoriteetin tuen sanoilleen. Ohjeet sisältävät kristillisiä elämänar-
voja.

Interpersoonainen ja ideationaalinen merkitystaso kietoutuvat kuulijoita koskevissa
kielloissa mutkikkaalla tavalla yhteen. Kieltolausuman propositio on usein elämän ei-toi-
votun tilanteen kieltäminen. Saarnaaja esittää epäkohdan jälkeen ehdotuksen asiantilan
korjaamiseksi tai lupauksen paremmasta. Kuulijalta puuttuvien ominaisuuksien perus-
teella saarnaaja voi luokitella heidät uskovaisiin ja ei-uskovaisiin. Kirkossa kävijä saa
ehkä kuulla, onko hänellä tarpeellisia ominaisuuksia taivasosuutta varten vai ei. Toiset
saarnaajat julistavat armoa riippumatta siitä, uskooko kuulija vai ei.
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4.3 Saarna toimintana

4.3.1 Saarna kysymisenä

Kysymys on yksi kielen perusfunktioista väitteen, tarjouksen ja käskyn ohella (ks. luku
2.1). Hallidayn (1994: 68–71) mukaan kysymisessä tieto on vaihdettavana. Kysyessään
puhuja käyttää kieltä sekä päämääränä että keinona. Hän esittää kysymyksen saadakseen
vastauksen. Kysymyksellä puhuja ilmaisee ”haluan että kerrot minulle” -vaatimuksen.
Kuulija voi joko vastata tai jättää vastaamatta.

Puheaktiteorian mukaan kysyminen on illokutiivinen akti, jossa lausumaan liittyy kon-
ventionaalisesti tietty toiminnan merkitys (Austin 1975 (1962): 98–99; Searle 1997: 22–
23). Kysymyksen ja vastauksen yhteenkuuluvuudesta ja itsenäisyydestä on esitetty erilai-
sia käsityksiä. Puheaktiteorian (Austin 1962: 116) mukaan illokutiivinen akti epäonnis-
tuu, ellei kysyjä saa vastausta. Toisaalta kysymyksen katsotaan säilyttävän kysymyksen
luonteensa, vaikka vastausta ei tule. Arkikeskustelussa kuulijan kuitenkin odotetaan vas-
taavan (Halliday 1994: 69; Lyons 1977: 754–755.) Opetusdiskurssissa kysymyksiin vas-
taaminen on odotuksenmukaista, mutta saarnan kysymyksissä ei, koska saarnatradition
mukaan kuulija ei käytä puheenvuoroja. Siitä huolimatta kuulija saattaa pohtia vastausta
mielessään.

Kysymyksiä pidetään keskeisinä useissa institutionaalisissa vuorovaikutustilanteissa,
esimerkiksi haastatteluissa, oikeusistunnoissa, opetuksessa, hoito- ja terapiatilanteissa
(Drew – Heritage 1997: 39, 80). Näiden diskurssia tutkitaan useimmiten keskustelunana-
lyysilla, jossa käytäntöä peilataan arkikeskusteluun (Heritage 1996: 234). Kysymyksen
ajatellaan olevan avoin lausuma, jonka vastaus sulkee. Keskustelun osapuolet tekevät
kokonaisuuden yhteistyössä. Siksi kysymyksiä pidetään interaktionaalisina. Kysymyksen
rooli riippuu osittain vuorovaikutustilanteen kielipelistä (Drew – Heritage 1997: 81.) Esi-
merkiksi lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksessa lääkäri ohjailee kysymyksin vastaanoton
agendaa196 (Raevaara 1997, 2000; Sorjonen ym. 2001).

Kysymyksen muoto. Kysymys ilmaistaan kielissä yleensä morfosyntaktisin keinoin.
Sen modus on interrogatiivi (Halliday 1994: 68).197 Saarna-aineistossani kysymyksiä on
yhteensä 80. Olen luokitellut ne kieliopillisen muodon perusteella kahteen pääryhmään:
vaihtoehto- ja hakukysymyksiin. Vaihtoehtokysymyksiä on kahta tyyppiä, disjunktiivi-
nen (ajatteletko sinäkin vai uskallatko vastata) ja oletetun vastauksen mukaan määritelty
kyllä/ei -tyyppi (tuoko sanakirja apua). Vaihtoehtokysymyksen syntaktisena merkkinä on
lauseenalkuiseen konstituenttiin liittyvä morfeemi -kO. Hakukysymys198 alkaa kysymys-
sanalla (mitä tarkoittaa siis/ alkutekstin käyttämä sana). Kysymyksen määrittelyyn eivät
riitä kuitenkaan yksin morfologis-semanttiset perustelut, sillä kysyä voidaan myös ilman

196. Agenda on työjärjestys, joka säätelee sitä, mistä puhutaan, missä järjestyksessä ja kuinka kauan (Ruusu-
vuori ym. 2001: 22).

197. Käytän käsitteitä deklaratiivi, interrogatiivi ja imperatiivi tarkoittamaan lauseita, joilla on tietty kieliopilli-
nen rakenne. Käsitteet väite (statement), kysymys (question) ja käsky (command) ovat ilmauksia, joilla on
tietty illokutiiivinen sävy. (Ks. Lyons 1977: 745, 748.)

198. Jespersen (Lyonsin 1977: 757 mukaan) käyttää hakukysymyksestä nimitystä x-kysymys, koska variaabe-
lien määrä on tuntematon. Englannin kielessä hakukysymyksiä nimitetään wh-kysymyksiksi tavallisimpien
kysymyssanojen (who, what, which) alkukirjainten mukaan (Halliday 1994: 45).



123
interrogatiivirakennetta. Ellipsin tulkitsen kysyväksi muun muassa intonaation perusteella
(aarre? aarre saviastioissa?). Taulukossa 2 esitän saarnojen kysymystyyppien kvantitatii-
viset jakaumat.

Taulukko 2. Saarnadiskurssin kysymystyypit.

Noin puolet hakukysymyksistä on mikä- ja mitä-kysymyksiä, esim. mistä on siis kysy-
mys/ mitä Jeesus tarkoittaa näillä sanoilla/ mikä on sanoma sinulle ja minulle tänään/
tässä. Hakukysymykset ovat useimmiten yksittäisiä, mutta ne voivat esiintyä myös sar-
joina, jotka puolestaan voivat olla parafraaseja tai erillisiä kysymyksiä. Hakukysymysten
funktiona pidetään yleensä tiedon saamista. Mikä-kysymyksillä saarnaajat nostavat esiin
keskeisiä kohtia päivän tekstistä ja selittävät niitä liittäen ne kuulijan maailmaan. Yhtä
hyvin hakukysymykset saattavat kohdistua suoraan kuulijalle. Saarnojen hakukysymyk-
sissä esiintyvät interrogatiivipronominit mikä, miten, kuinka, miksi, milloin, kuka ja
kenelle.

 Vaihtoehtokysymys199 tarjoaa kuulijalle joko myönteisen tai kielteisen vaihtoehdon
valittavaksi (Halliday 1994: 45). Aineistossani vaihtoehdot liittyvät esimerkiksi selitettä-
vään Raamatun tekstiin (olivatko ne yhdennentoista tunnin työmiehet niitä jotka liian
myöhään kolkuttivat) tai ihmisen itsetutkiskeluun (olenko todella sellainen/ kuin minun
pitäisi olla). Vaihtoehtokysymyksestä käytetään myös nimitystä suljettu kysymys, koska
kuulijan on valittava kysyjän kahdesta vaihtoehdosta toinen.

Kysymykset jaetaan perinteisessä kieliopissa suoriin ja epäsuoriin sen mukaan, odote-
taanko niihin vastausta vai ei. Tutkimukseni diskurssiaineistossa esiintyy myös epäsuoria
kysymyksiä, joiden kysyvyyden tulkinta ei edellä mainitulla kriteerillä näytä kiistatto-
malta. Hakulisen ja Karlssonin (1979: 284) mukaan epäsuora kysymys on upotettu tietty-
jen kysyvyyttä tai epätietoisuutta ilmaisevien verbien200 subjektiksi tai objektiksi. Epä-
suora kysymys tulkitaan suhteessa siihen verbiin, jonka komplementtina ne esiintyvät,
esim. kaiken ratkaisee se/ onko meillä usko/ tähän ylösnousseeseen Jeesukseen/ Kris-
tukseen.

Kysymystyyppi n %
hakukysymys 46 58
kyllä/ei -kysymys 28 35
disjunktiivinen kysymys 3 4
deklaratiivi  1  1
ellipsi  2  2
Yhteensä 80 100

199. Jespersen (Lyonsin 1977: 757 mukaan) toteaa neksus-kysymyksellä olevan kaksi variaabelia, joille kuulija
antaa arvon. Lyons (1977: 754) esittää, että vaihtoehtokysymyksen kieliopillinen rakenne on sama kuin
deklaratiivilla. Vastaajalla on valittavana kahdesta vaihtoehdosta, myönteisestä ja kielteisestä väitteestä, toi-
nen.

200. Epäsuoran kysymyslauseen voivat saada objektikseen kysyvyyttä tai epätietoisuutta ilmaisevat verbit, esim.
arvella, epäillä, pohtia, miettiä, kysyä, ratkaista, selvittää, tutkia (Hakulinen – Karlsson 1979: 352). Haku-
linen viittaa Karttuseen, joka erottaa yhdeksän verbityyppiä, jotka voivat saada objektikseen epäsuoran
kysymyslauseen: tietämistä, tiedon hankkimista, kommunikointia, päättämistä, arvelua, kyselyä, relevans-
sia ja seurausta ilmaisevat verbit.
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Aineistossani on myös alisteisia kaksoiskysymyksiä, esim. niin että onko sulla mie-
lessä/ joitakin/ raamatun/ kohtia/ mistä poika voisi lähteä liikkeelle.201 Esimerkkiin
sovellan Olinin (1996: 53) määritelmää kehystetystä kysymyksestä, jossa kysymys on
upotettu sitä kehystävän toisen kysymyksen komplementiksi. Upotettu kysymys ilmaisee
proposition, johon kysyjä haluaa vastauksen (mistä poika voisi lähteä liikkeelle). Hallit-
seva kehyskysymys kohdistuu kuulijan kykyyn vastata komplementtina olevaan kysy-
mykseen. Kehyskysymyksen tehtävä on purkaa komplementtikysymyksen implikoima
presuppositio kuulijan kyvystä vastata kysymykseen. (Olin 1996: 54.)

4.3.1.1 Kysymyksen funktiot

Semanttisesti puhefunktioissa erotetaan illokutiivisen sävyn perusteella viisi kysymysryh-
mää: aidot kysymykset, tarkistuskysymykset, retoriset kysymykset, hämmästelykysymyk-
set sekä kehotukset ja pyynnöt. Ensisijaisina kysymyksinä pidetään vain aitoja ja tarkis-
tuskysymyksiä, muut ovat kysymyksen toissijaista käyttöä.202 Aidossa kysymyksessä
puhujan tarkoitus on saada informaatiota jonkin proposition todenperäisyydestä.
(Hakulinen – Karlsson 1979: 285–286.) Tässä tutkimuksessa en käsittele kysymyksiä
ensi- tai toissijaisina. Lausuman kysyvyyden tulkitsen kielen merkitystason kokonaisuu-
desta ja kielenulkoisesta kontekstista. Käytän käsitteitä aito kysymys (kuulijalle pohditta-
vaksi tai vastattavaksi tarkoitetusta kysymyksestä, synonyymina diskurssinrakennin),
retorinen kysymys (tekstuaalisesta kysymyksestä, johon pappi tai opettaja välittömästi
vastaa itse203, synonyymina diskurssinjäsennin) ja lisämerkitykset (kysyvyyden lisäksi
lausumaan sisältyy hämmästelyn, kehotuksen tai pyynnön merkityksiä).

Saarnan kysymyksillä on kiintoisa osuus saarnaajan ja kuulijan suhteen rakentamisessa
sekä vuorovaikutusroolien muodostumisessa ja ylläpitämisessä. Saarnaaja käyttää kysy-
myksiä herättääkseen kuulijan pohtimaan henkilökohtaista kantaansa, jäsennelläkseen
saarnaansa, nostaakseen esiin tärkeitä kohtia, ihmetelläkseen tai hämmästelläkseen asi-
oita. Perinteinen jumalanpalvelus poikkeaa monista julkisista institutionaalisista diskurs-
sitilanteista, esimerkiksi oppitunnista siinä, että tiedetään etukäteen, ettei kuulija vastaa
saarnaajalle, vaikka hän kysyy. Jumalanpalveluskontekstissa saarna on konventionaalistu-
nut monologiksi: pappi puhuu, seurakunta kuuntelee. Kuitenkin saarna voi olla dialogia:
pappi kysyy, kuulija vastaa mielessään – jos haluaa. Kuulijalle kohdistettujen kysymys-
ten tehtävä on aktivoida hänet pohtimaan henkilökohtaista vastausta, esimerkiksi mihin

201. Searlen (1977: 59–65) mukaan lausuma sisältää sekundaarisen illokutiivisen aktin lisäksi primaarin illoku-
tiivisen aktin, jonka propositionaalinen sisältö ei näy pintatasolta.

202. Kysymyksen ja kehotuksen ensisijaisuudesta ja toissijaisuudesta on käyty keskustelua. Ensisijaisuus on
määritelty perinteisestä kieliopista käsin, jossa lauseen tehtävää määriteltäessä on otettu huomioon vain kie-
liopilliset kriteerit. Vasta 1950- (Austin, Grice) ja 60-luvuilla (Searle, Halliday) alettiin selvittää lauseiden
käyttöön liittyviä modaalisia ja pragmaattisia näkökohtia. (Hakulinen – Karlsson 1979: 92, 259, 260.)

203. Jolkkonen (2001: 194) määrittelee saarnaohjeessaan retorisen kysymyksen perinteisen kieliopin mukaan
kysymykseksi, johon ei odoteta vastausta. Toisaalta hänen määrittelynsä on ristiriitainen, koska hän toteaa
retorisen kysymyksen olevan ”väite, jonka oivaltaminen” jätetään kuulijalle. Mielestäni kysymys on osoi-
tettu kuulijalle, jos kuulijan odotetaan siihen reagoivan (vastaavan mielessään).
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sinä perustat jumalasuhteesi. Kuulijan vastattavaksi tarkoitettuja kysymyksiä on
saarna-aineistossani noin puolet.204

Retorisen kysymyksen määrittely näyttää melko kirjavalta. Perinteisen kieliopin
mukaan retorinen kysymys on kysymys, johon ei odoteta (kuulijan) vastausta. Hakulinen
ja Karlsson (1988: 286) pitävät retorista kysymystä toissijaisena toteamuksena, kannanot-
tona tai kommenttina.205 Raevaaran (1997: 119–121) mukaan retorinen kysymys toimii
arkikeskusteluissa yhteisyyden rakentajana. Siihen sisältyy puhujan oma käsitys ja ole-
tus, että kyseessä on yhteisesti jaettu käsitys asiasta. Tässä tutkimuksessa määrittelen
retoriseksi kysymyksen, johon puhuja itse välittömästi vastaa. Saarnaaja on sekä kysyjän
että vastaajan roolissa. Retoristen kysymysten funktiona saarnoissa on mm. teeman kulje-
tus, huomion fokusoiminen, asian tärkeyden painottaminen ja ”hiljaisen” dialogin synnyt-
täminen, esim. lähtikö äiti Teresa/ Kalkutan katulapsien keskelle toteuttamaan itseään?/
ei / hän lähti sinne/ toteuttamaan näiden lasten arvoja. Kutsun retorisia kysymyksiä dis-
kurssinjäsentimiksi niiden tehtävän mukaan. Saarna-aineistossani niitä on kolmasosa (ks.
liitetaulukko 4). Aidon kysymyksen ja retorisen kysymyksen raja ei ole kuitenkaan ongel-
maton, sillä saarnassa pappi voi vastata kuulijalle osoittamaansa, aitoon kysymykseenkin
kuulijan puolesta. Kysymykseen saattaa kysyvyyden ohella sisältyä myös lisämerkityksiä,
esimerkiksi puhuja väittää tai hämmästelee206 tai pohtii jotakin. Tulkitsen nämä lisämer-
kityksen sisältävät interrogatiivit kysymyksiksi, koska niissä säilyy myös kysyvyyden
merkitys.

Saarna-aineistossani kysymyksiä on noin 7 % lausumien määrästä. Vaikka saarna on
instituution säätelemää puhetta annetusta tekstistä, yksilölliset valintamahdollisuudet dis-
kurssin toteutuksessa ovat monet. Kysymyksillä rakennetaan ja muokataan dialogia. Saar-
naajat käyttävät kysymyksiä eri määriä ja eri tarkoituksessa. Ääripäät ovat kaukana toisis-
taan: jotkut saarnaajat tyytyvät pariin retoriseen kysymykseen, toiset saattavat rakentaa
saarnansa disposition tai kuulijaan vaikuttamisstrategian kysymysten avulla.207 Seuraa-
vaksi tarkastelen kysymystä sellaisena kuin se saarna-aineistossani ilmenee eli dialoginra-
kentimena ja diskurssinjäsentimenä sekä ilmaisemassa kysyvyyden ohella lisämerkityk-
siä.

204. Suomen kielen tekstilauseiden kvantitatiivisessa tutkimuskorpuksessa (aineistona oli 123 tekstiä, 10 149
lausetta) esiintyi kysymyksiä 321, joista vain 97 (1 %) aitoja. Tavallisin oli retorinen kysymys eri funk-
tioissa (vetoomus, toivomus, käsky). (Hakulinen ym. 1996.)

205. Erotuksena väitelauseella esitettyyn toteamukseen on retorisen kysymyksen implikoitu väite. Retorinen
kysymys ilmentää lisäksi puhujan asenteita: ihmetystä, hämmästystä, suuttumusta, paheksuntaa jne. (Haku-
linen – Karlsson 1979: 86.) 

206. Lyons (1991: 755) esittää eron faktuaalisten kysymysten, ihmettelykysymysten ja itselle tehtyjen kysymys-
ten välillä. Lausumalla pitäisikö minun pestä tukka tänään sanoja ilmaisee epätietoisuutta. Lausumasta
puuttuu elementti en tiedä. Tällaiseen kysymykseen kuulija voi kyllä vastata, jos haluaa ottaa kantaa puhu-
jan epätietoisuuteen.

207. Laestadius tekee keskimäärin seitsemän retorista kysymystä saarnassa (Kujanpää 1997: 342).
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4.3.1.1.1 Dialoginrakennin

Kuulijalle kohdistettujen kysymysten voi tulkita rakentavan vuoropuhelua saarnaajan ja
kuulijan välille, vaikka ääneen lausuttu kysymyssekvenssin jälkijäsen puuttuu. Instituutio
antaa ohjeeksi saarnaajalle asettua dialogiin kuulijan kanssa208 (Nissilä 2001ab; Huovi-
nen 2001). Puhujan intentio saattaa toteutua kuulijan sisäisenä vastauksena. Papin teke-
mät aidot kysymykset kohdistuvat usein kuulijan henkilökohtaiseen uskonsuhteeseen.209

Voisi olettaa, että kysymys ei uhkaa kuulijan kasvoja, koska sisäinen vastaus ei tule mui-
den tietoon, ei edes kysyjän. Saarnaaja haluaa vaikuttaa kuulijan valintoihin, joten kuuli-
jan ”sisäiseen dialogiin” kysymyksillä toivotaan olevan merkitystä. Kysymyksillä saar-
naaja haluaa saada kuulijansa osallistumaan: monologi muuttuu dialogiksi.210

Esimerkissä 144 saarnaaja osoittaa lieventämättömän kysymyksen suoraan kuulijalle.
Kohdennus on selkeä: lausumissa on kuulijaa painottavia elementtejä, deiktinen persoona
ja pronominin esiintuonti. Kuulijan on vaikea väistää kysymystä, sillä saarnaaja rakentaa
kysymyksen kaksivaiheiseksi. Ensimmäinen (r 1) kysyy lyhyesti lupausta ja toinen (r 2)
tehostaa täsmentämällä, mistä lupauksesta on kyse. Saarnaaja vaatii kuulijalta vastausta
“uskossa vai ei”.211 Esimerkissä 145 puhuttelu kohdistaa kysymyksen kuulijalle. Saar-
naaja esittää ensin väitteen ja kysyy sen jälkeen miksi. Hän voisi muotoilla kysymyk-
sensä kokonaiseksi lausumaksi miksi meidän Herraamme on koeteltu ristille saakka,
mutta kysymyksen painokkuus kasvaa, kun puhuja pitää väitteensä jälkeen tauon ja esit-
tää erillisen interrogatiivin.
(144) oletko sinä/ saanut lupauksen?/

onko sinulla lupaus/ että kuolema ei tule ennen kuin olet nähnyt Jeesuksen?
(PAP 2)

(145) hyvä kuulijani// meidän Herraamme/ on koeteltu ristille saakka// miksi?
 (PAP 7)

Esimerkissä 146 pappi aloittaa joulusaarnansa rohkeasti kuulijalle kohdistetulla kysy-
myksellä (r 1). Jatkokysymys (r 2) antaa kuulijalle miettimisaikaa. Puhuja käyttää para-
fraasissa geneeristä 3. persoonaa. Näin hän häivyttää persoonan ja voi jatkaa esittämällä
oma mielipiteensä lappilaisen talven tärkeydestä joulutunnelman luojana. Toinen kysy-
mys (r 2) toimii ikään kuin siirtymänä kuulijan ”hiljaisesta” vuorosta puhujan vuoroon

208. Saarnaaja asettuu tekstin kanssa henkilökohtaiseen dialogiin (sanoman merkitys itselle). Nissilän (2001ab)
mukaan hänen on syytä erottaa henkilökohtaiset kysymyksensä kuulijoitten kysymyksistä.

209. Kujanpää (1997: 65–73) käyttää Laestadiuksen saarnojen funktionaalisessa analyysissa Samuel Ödmanin
saarnaperiaatteita, joiden tehokeinoissa mainitaan kysymyksen käyttö. Ymmärrykselle kohdistetun kysy-
myksen tarkoitus on aktivoida kuulijaa. Puhujan ei tarvitse vastata siihen, mutta jos hän vastaa, hän voi esit-
tää vastakysymyksen. Sydämelle kohdistettuun kysymykseen kuulija joutuu vastaamaan itse. Kuulijan oma
vastaus ja tuomio ovat voimakkainta vaikuttamista.

210. Sananjulistajan käsikirjassa Saarnaa sanaa (1985) lähes jokainen asiantuntijakirjoittaja korostaa saarnan
dialogisuutta. Esimerkkejä: ”saarna on monologi, opetus dialogia -- saarnaaja voi käydä mielessään dialo-
gia, poikkeustapauksessa myös saarnassa” (Tamminen 1985: 91), ”saarnan dialogisuuteen kuuluu, että
myös kuulijan tilanne tulee sanoitetuksi” (Lehtonen 1985: 133), ”saarnaajan on houkuteltava kuulija
mukaan” (Lehtiö 1985: 154).

211. Kujanpään (1997: 379) mukaan Laestadiuksella kysymysten käyttö korostuu kääntymättömille ja kahdelle
kuulijaryhmälle kohdistetuissa saarnoissa. Kysymysten määrä kertoo halusta vaikuttaa kuulijoihin. Usko-
ville kohdistetuissa saarnoissa Laestadiuksella esiintyy harvoin retorisia kysymyksiä.
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(r 3). Vuorovaikutusta edistää jaettu kokemus yhteisen kotipaikan talven merkityksestä
joulutunnelman tuojana.
(146) 1. mikä sinun mielestäsi tekee joulujuhlasta täydellisen?/

2. miten voi saavuttaa/ parhaan mahdollisen joulutunnelman?//
3. minulle ratkaisevan tärkeä on tämä lappilainen talvi—

(PAP 1)

Saarnaajat käyttävät usein peräkkäisiä kysymyksiä, kysymyssarjoja kuten edellisessä
esimerkissä.212 Lähes kaikilla aineistoni saarnaajilla on vähintään kahden kysymyksen
sarja. Puolet papeista käyttää usean kysymyksen sarjoja. Sarjakysymykset voivat olla
parafraaseja tai erillisiä kysymyksiä. Useimmiten peräkkäiset kysymykset voi tulkita
parafraaseiksi. Vaikka lausumissa käytetään eri sanoja, asiasisältö on sama.

Sarjoittuneissa kysymyksissä esiintyy sekä haku- että vaihtoehtokysymyksiä.213 Nämä
kysymystyypit yhdistyvät puhujilla sarjoiksi siten, että kahdella saarnaajalla on pelkäs-
tään kaksi vaihtoehtokysymystä peräkkäin. Yhdellä saarnaajalla on neljän miten-hakuky-
symyksen sarja. Yksi pappi käyttää ensin hakukysymyksen ja sen jälkeen neljä vaihtoeh-
tokysymystä. Kaksi saarnaajista kohdistaa kuulijalle useita kysymyssarjoja, joissa on
useanlaisia yhdistelmiä: pelkästään hakukysymys- ja vaihtoehtokysymyssarjat, hakukysy-
mys ynnä useita vaihtoehtokysymyksiä, vaihtoehtokysymys ynnä useita hakukysymyksiä
sekä haku- ja vaihtoehtokysymysten vuorottelu sarjassa.

Suurin osa saarna-aineistoni sarjakysymyksistä on dialoginrakentimia, kuulijan pohdit-
tavaksi tarkoitettuja omantunnonkysymyksiä: suhteesta Jumalaan, kristillisiin elämänar-
voihin, kuolemaan ja oikeudenmukaisuuteen. Kysymykset näyttävät olevan vain harvoin
neutraaleja. Useimmiten niissä implikoituu instituution arvomaailma uskonkysymyksistä
ja niiden vastauksista. Saarnaaja saattaa käyttää myös vierasta puhujaa, fokalisoijaa kysy-
jänä.

Vaihtoehtokysymykset tarjoavat yleensä kuulijalle mahdollisuuden valita kahdesta
vaihtoehdosta sopiva. Esimerkissä 147 saarnaaja kehystää kysymyksensä Jumalan valta-
kuntaan pääsemisen ehdoilla (r 2, 3), argumenteilla, jotka puoltavat toista vaihtoehtoa
mutta Jeesus itse osoitti/ että siihen valtakuntaan EI mennä muutoin kuin hänen kaut-
tansa. Puhuja esittää adventin kysymykseksi nimeämänsä suljetun kysymyksen ja sen
parafraasin (r 7, 8). Kuulijan halutaan harkitsevan vastausta kyllä vai ei.
(147) 1. jossakin vaiheessa/ juutalaisuus/ piti Jumalan valtakuntaa/

2. tärkeämpänä/ kuin Messiasta// mutta Jeesus itse osoitti/ että
3. siihen valtakuntaan EI mennä muutoin kuin hänen kauttansa//
4. sanassa/ kasteessa ja ehtoollisessa jotka hän on asettanut/
5. meillä on elävä yhteys Häneen//
6. näissä pyhä henki toimii/ ja näyttää meille/ Kristuksen///
7. adventin kysymys on// onko Jeesus meille Vapahtaja/ ja Pelastaja?/
8. onko Jeesus MEIdän ELÄmämme HERra?//
9. hetken Hoosianna ei paljon auta//
10. onhan nytkin sellaisia tekijöitä/ jotka tahtovat estää Jumalan
11. valtakunnan tulemisen// mutta liity sinä pyhiinvaeltajien joukkoon//

212. Atkinson (1982) käyttää useista peräkkäisistä kysymyksistä nimitystä kysymyslista.
213. Sarjakysymyksiä on yhteensä 46, joista puolet haku- ja puolet vaihtoehtokysymyksiä.



128
12. saat omassa Hoosiannassasi pyytää Jeesukselta// ANNA MINULLE
APUSI

13. / >Herra// anna menestys<//
   (PAP 9)

Edellisen esimerkin (147) kysymyksiä seuraava deklaratiivi hetken hoosianna ei pal-
jon auta (r 9) voidaan tulkita syyttäväksi. Kysymyksissä puhuja käyttää yhteisöllistä
me-pronominia (meille vapahtaja ja pelastaja, meidän elämämme Herra), mutta kysy-
mystä seuraava lausuma on ilman kohdetta. Eksplisiittisesti saarnaaja ei tuo ilmi, ketä het-
ken Hoosianna ei auta. Adventtiaikaan suomalaiset käyvät kirkossa kolmanneksi eniten
joulun ja pääsiäisen jälkeen. Puhujan tuomio voi syyllistää harvoin kirkossa käyvän,
vaikka seuraavat lausumat lieventävät (r 10, 11).  -hAn-liitepartikkelilla saarnaaja jakaa
kuulijan kanssa yhteisen ymmärryksen kirkossakäynnin tai muista Jumalan valtakunnan
tulemisen esteistä. Rivin 11 adversatiivinen mutta aloittaa kehotuksen, joka kohdistuu nyt
suoraan yksikön 2. persoonassa kuulijalle, mutta liity sinä pyhiinvaeltajien joukkoon.
Lausumasta ilmenee presuppositio, ettei kuulijakunta kuulu vielä tuohon joukkoon. Saar-
naaja päättää jakson institutionaaliseen avunpyyntölupaukseen. Hän rakentaa kuulijan
roolia aktiiviseksi rohkaisevalla saada-verbillä ja tarjoamalla rukoussanat (r 12, 13). Esi-
merkin päätössekvenssi näyttää olevan tyypillistä papin institutionaalisen roolin toimintaa
eli kuulijan auttamista Jumala-yhteyteen.

Saarnaaja voi ottaa kuulijansa huomioon tekemällä kysymyksiä, joiden tietää askarrut-
tavan kuulijoita (esim. 148). Saarnaajan tehtävä on vastata kuulijoiden kysymyksiin anne-
tun tekstin perusteella (Nissilä 2001a: 36).214 Esimerkin 148 kysymykset (r 10–17) tulkit-
sen ”kuulijan kysymyksiksi”. Kysymyksiin liittyy jos-lause, joka implikoi tavallisen
ihmisen epäuskoa Jumalan kaikkivaltiuteen inhimillisen kärsimyksen yhteydessä.
(148) 1. suomalaiseen/ kristilliseen/ perinteeseen on aina kuulunut

2. puhe/ salatusta/ Jumalasta/ se tarkoittaa sitä että// sekä
3. ihminen että Jumala on pantu/ omalle paikalleen //
4. Jumalan teot/ Jumalan tiet ja ajatukset ovat toisenlaiset/ niin
5. paljon korkeammat/ etteivät ihmisen järki ja ymmärrys niitä aina
6. tavoita // Ihminen on tarkoitettu kunnioittamaan ja palvelemaan
7. Häntä// mutta selittämään Jumalaa/ ja Hänen tekojaan// siihen
8. meistä ei aina ole/ vaikka kuinka sitä haluaisimme tai sitä
9. meiltä vaadittaisiin/ koko jumalauskon mielekkyyden takeeksi///
10. miten tässä maailmassa voi olla niin paljon pahaa?/
11. miten Jumala /jos Hän on kaikkivaltias/ sen sallii?//
12. tai miten me selitämme kysymyksistä ehkä vaikeimman/
13. viattoman kärsimyksen/ epäoikeudenmukaisuuden/ ja
14. väärintekijän menestymisen// tai sodan ja diktatuurin
15. julmuudessa kuoliaaksi piinattujen/ naisten ja lasten
16. epätoivon ja tuskan huudot?//
17. miten me selitämme tämän kaiken

214. Nissilän (2001a: 36–38; Nissilä 2001b: 175–177) mukaan saarnatekstin perusteella saarnaaja valmistautuu
eksegeettis-homileettiseen prosessiin, jonka yhtenä polttopisteenä on tekstin sanoma nykyhetkessä omille
kuulijoille (quid ad nos) ja toisessa tekstin sanoma sen silloisille vastaanottajille (quid ad illos). 
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18. jos/ kerran/ on Jumala joka on kaikkivaltias/ ja hyvä?//
19. siksi me sanomme/ salattu/ Jumala///
  (PAP 10)

Edellisen esimerkin (148) saarnaaja taustoittaa kysymyksensä Raamatun selityksellä
salatusta Jumalasta (r 1–6). Hän antaa instituution vastauksen Jumalan ja ihmisen suh-
teesta (ihminen on tarkoitettu kunnioittamaan ja palvelemaan Häntä). Seuraava lausuma
(mutta selittämään Jumalaa/ ja Hänen tekojaan// siihen meistä ei aina ole) kumoaa olete-
tun käsityksen, että uskon asiantuntija pystyisi selittämään Jumalaa. Saarnaaja käyttää
lausumissaan me-persoonaa (r 7 meistä ei ole, r 8 haluaisimme, r 9 meiltä vaadittaisiin).
Se viittaa institutionaaliseen rooliin, jolta vaaditaan selityksiä Jumala-uskon takeeksi.
Selityksensä jälkeen saarnaaja jatkaa neljän kysymyksen sarjalla (r 10–17). Myös kah-
dessa kysymyksessä esiintyy me-persoona (r 12 ja 17). Kysymysten alussa toistuu
miten-interrogatiivipronomini. Kysymyssarjan ensimmäinen on avoin kysymys (r 10)
pahuuden eksistenssistä maailmassa. Kysymyslausuman (r 11) katkaisee Jumalan kaikki-
voipaisuuden kyseenalaistava ehtolause (r 18). Seuraava kysymys (r 12) vaatii selitystä
yksilöityihin pahuuden ja epäoikeudenmukaisuuden ilmentymiin (r 13–16). Sarja päättyy
retoriseen toistoon miten me selitämme tämän kaiken (r 17) ja eksplisiittisesti lausuttuun
epäilyyn Jumalan olemassaolosta ja hänen kaikkivaltiudestaan (r 18). Kysymyksillä teh-
dään relevantiksi instituution julistus salatusta Jumalasta.

4.3.1.1.2 Diskurssinjäsennin

Institutionaalisille keskusteluille on tyypillistä keskustelun epäsymmetrisyys.215 Ammat-
tilainen kysyy, asiakas vastaa. Saarnadiskurssissa vain instituution edustajalle on varattu
mahdollisuus puhua. Pappi eläytyy saarnan valmisteluvaiheessa kuulijansa elämäntilan-
teeseen ja miettii kuulijan kysymyksiä, joita soveltaa tekstin teemaan.216 Retorinen kysy-
mys on tekstuaalinen jäsennin, jota välittömästi seuraa puhujan vastaus. Vuorovaikutuk-
sellinen merkitys on kuulijan huomioon ottamisessa. Saarnan seuraaminen helpottuu, kun
kysymyksellä merkitään tärkeä kohta. Kuulija voi myös aktivoitua vastaamaan mieles-
sään näihin kysymyksiin. Kysymystyyppiä voisi verrata kouludiskurssissa opettajan esit-
tämään tarkistuskysymykseen,217 jonka vastauksen opettaja tietää, mutta haluaa herättää
opiskelijan pohtimaan ”oikeaa” vastausta. Myös opettaja vastaa usein itse tarkistuskysy-
myksiinsä (ks. luku 5.3.1 Opetuspuhe kysymisenä).

215. Keskustelun epäsymmetrisyyttä on tutkittu esimerkiksi lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksessa. Epäsym-
metrian on todettu ilmenevän monella vuorovaikutuksen tasolla ja määrittävän olennaisesti keskustelun
muotoutumista. (Drew – Heritage 1997.)

216. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan saarnakäsikirjoituksen laatimisohjeiden mukaan opiskelija laa-
tii harjoitussaarnaa varten perikoopista eksegeettisen, dogmaattisen, liturgisen ja pastoraalisen analyysin,
joiden pohjalta kirjoittaa kolme saarnadispositiota. Yhdestä laaditaan varsinainen harjoitussaarna. Pastoraa-
lisen analyysin ohjeissa muistutetaan, että ei vain kirjahyllyn ääreen, vaan kohti elävää elämää. Opiskelijaa
kehotetaan muistamaan ihmisten elämäntilanne: surua, iloa, kipua, löytöjä, pettymyksiä, voimattomuutta.
Ihminen on saarnaajalle haaste: on saarnattava kuulijan vastaanottokyvyn ja -tilanteen ehdoilla. (Kosken-
vesa 2001: verkkolähde http://www.janua.helsinki.fi.)
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Esimerkissä 149 saarnaaja sijoittaa retorisen kysymyksen eli diskurssinjäsentimen (r 2,
3) narratiivisen jakson alkuun. Vastaus rakentuu johtolausumasta (r 3) ja Jeesuksen sitaa-
tista (r 4). Usein kirkossa käyvät ja Raamattua tuntevat ehkä tietävät vastauksen, mutta
silti kysymys-vastausrakenteella on merkityksensä kuulijan aktiivisuuden ja mielenkiin-
non ylläpitämisessä. Sitaattivastauksella saarnaaja saa neuvon kohdistumaan nykyhetken
kuulijalle. (Ks. fokalisoijan kehotuksista luku 4.3.2.2.)
(149) 1. kerran Jeesus tapasi nuoren varakkaan miehen/ joka oli ilmeisen

2. kiinnostunut Jeesuksesta/ ja Jeesuksen asioista/ mitä Jeesus
3. sanoi tällaiselle potentiaaliselle seuraajalle?/Hän sanoi/
4. mene ja myy kaikki mitä sinulla/ on/ ja anna rahat köyhille / tule
5. sitten ja seuraa minua/

(PAP 5)

Esimerkissä 150 puhuja aktivoi kysymyksellään toiminnan: hän hakee kuulijansa huo-
miota näyttämällä, kuinka ristinmerkki tehdään.218 Elekielen käyttö on harvinaista suo-
malaisille saarnaajille ristinmerkin piirtämistä lukuun ottamatta. Myös Minä saaraajana
-esseissään papit toivat esiin huolensa saarnaamisensa eleettömyydestä ja äänenkäytön
ilmeettömyydestä.
(150) 1. miten me voisimme aktivoida oman kasteemme tässä hetkessä?/

2. me voimme tehdä kaste/merkin/ tämän tutun/ ristinmerkin [tekee ristin-
merkin] /

3. sehän meihin piirrettiin kasteessa/
(PAP 4)

Saarnaaja (esim. 151) voi sijoittaa kysymyksensä myös tekstin sisään, siis sijoittaa
kysymyksen kertomukseen, johon se sidostuu metaforisella sanastolla (pelastuksen ja
täyttymyksen ajan kuningas). Kysymyksen voi tulkita retoriseksi jaksottimeksi (r 3, 4).
Implisiittinen vastaus (r 4, 5) ilmenee kerronnasta. Toisaalta saarnaaja käyttää kertomuk-
sen taustoituksessa kuulijan nykypäivään liittyviä ilmauksia nukkumalähiöt ja kehien
sisäpuolisen väen. Näin näkökulma ja aika hämärtyvät. Kysyjä voi olla yhtä hyvin kerto-
muksen kokija, kertoja tai kuulija. Tekstin sisäinen näkökulma yhdistää tekstin ja kuulijan
maailman. Kysymyksen tarkoitus voisi olla myös herättää kuulija omakohtaisesti pohti-
maan ja vastaamaan. Ideationaalinen, interpersoonainen ja tekstuaalinen taso limittyvät
merkityksen rakentajina.
(151) 1. MESSIAS// Jumalan/ lupaama Pelastaja/ ja Vapahtaja/ tulee

2. kansansa keskelle// Jeesuksen tuleminen synnyttää/ kansan
3. sydämessä/ iloisen kohahduksen/ NYTKÖ on pelastuksen/ ja
4. täyttymyksen ajan/ kuningas tulossa?/ alkaa kaikille
5. pyhiinvaeltajille/ tuttu tervehdyslaulu/ hoosianna//

(PAP 9)

217. Antropologi Ester Goody suoritti tutkimuksia gonjalaisten parissa. Hän havaitsi, että kysymysten tekemi-
nen tai tekemättömyys heijasti ihmisten välisiä suhteita. Informaatiokysymys on neutraali, tarkistuskysy-
mys ilmaisee tekijän dominanssia, retorinen on tasapainossa ja kunnioituskysymys on suunnattu ylem-
mälle. (Goody 1978: 26–36.)

218. Messu-uudistuksessa pyrittiin tekemään tutuksi erilaisten symbolien käyttöä (Sariola 2001). 
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Saarnojen retorisista kysymyksistä osa on vaihtoehtokysymyksiä. Niiden mahdolliset
vastaukset kyllä ja ei ovat elliptisiä.219 Vastauksina edeltävään kysymykseen ne ovat
luonteeltaan interaktiivisia ja diskursiivisia. (Stubbs 1983: 112.) Saarnaaja saa kysy-
mys-vastausparilla (esim. 152) suuremman kontrastin asioihin kuin pelkällä toteamisella.
Elliptinen ei (r 2) ilmaisee vastakohdan painokkaasti.220 Arvojen ja merkitysten punninta
koetaan kannanotoksi, mitä selkeämmin on nähtävissä, että tarjolla on muita valintoja ja
arvoja (Perelman 1996: 42). Esimerkin saarnaaja esittää kannanotolleen perustelut, joissa
kuulijaan pyritään vaikuttamaan myös emotiivisilla leksikaalisilla valinnoilla.
(152) 1. lähtikö äiti Teresa/ Kalkutan katulapsien keskelle toteuttamaan itseään?/

2. ei/
3. hän lähti sinne/ toteuttamaan näiden lasten arvoja/
4. näitä arvoja/ joita olivat lasillinen vettä/ pieni suoja/ paahtavalta
5. auringolta ja maailman kovuudelta/
(PAP 5)

Kysymyssarjoissa erillisten kysymysten funktiot saattavat vaihdella. Esimerkissä 153
saarnaaja soveltaa Jeesuksen sanat itsensäkieltämisestä nykykuulijan kokemuspiiriin kil-
paurheilun vaatimista uhrauksista (r 1–4). Välittömästi hän esittää vaihtoehtokysymyk-
sellä (olisiko sitten niin) ehdotuksen kuulijalle. Saarnaajan voi olettaa vastanneen kuulijan
puolesta myönteisesti, koska hän ilmaisee konfrontaatiota edelliseen lausumaansa aloitta-
malla hakukysymyksensä adversatiivisella mutta-konjunktiolla (r 7). Kysymysmuodon
voi tulkita olevan väitteen funktiossa. Rakenne mitä sellainen on jos/ että vaikuttaa tehok-
kaalta retoriselta kuviolta. Puhuja toistaa saman interrogatiivirakenteen (r 9–10) ihmette-
levällä sävyllä. Seuraa vielä neljän hakukysymyksen sarja (r 10–13). Niitä voi pitää teks-
tuaalisina diskurssinjäsentiminä, mutta toisaalta ne näyttävät rakentavan moniulotteista
interpersoonaista merkitystä. Puhuja on luonut propleptisen argumentointikuvion, jolla
todistaa vasta-argumentit vääriksi.221 Kysymys mistä on siis kysymys ja sen kaksi paraf-
raasia tarkentavat näkökulman kuulijaan ja puhujaan sinulle ja minulle tässä ja nyt (r 13).
Saarnaaja luo intensiivisillä kysymyksillä odotuksen ilmapiirin, jossa prosodia tehostaa
kuulijan mukaan tempaamista ja häneen vaikuttamista. Retorisella kysymyksellä puhuja
siirtää vuoron kuulijalle. Näin puhuja ylläpitää vuorovaikutusta. Hän haluaa saada kuuli-
jansa osallistumaan: monologi muuttuu dialogiksi.
(153) 1. ehkä Jeesus tarkoittaa vain sitä mikä on hyvin tuttua esimerkiksi

2. jokaiselle/ huippu-urheilijalle/ jo Paavo Nurmelle ja monille
3. muille sen jälkeen/ että kaikki menestys vaatii todellista itsensä
4. kieltämistä ja uhraamista/ kivenkovaa harjoittelua itsensä
5. kiduttamista/ olisiko sitten niin että Jeesus vain esittää/
6. tällaista vaihtoehtoista tietä onneen ja hyvään elämään ja

219. Halliday ja Hasan (1986: 137–138) pitävät kyllä- ja ei-vastauksia elliptisinä muotoina, koska ne ilmaisevat
vain lausuman polaarisuuden. 

220. Lääkärin ja potilaan vastaanottokeskusteluissa kyllä/ei -kysymys on yleisin. Potilaan oletetaan vastaavan
niihin lyhyesti, mutta Sorjonen ym. (2001: 55–58) osoittaa, että samanrakenteiset kyllä/ei -kysymykset voi-
vat saada laajan vastauksen. Vain kolmasosa hänen aineistonsa vastauksista on pelkän myönnön tai kiellon
sisältäviä.

221. Proplepsis on retorinen kuvio, jossa vastaväitteitä esitetään vain siksi, että ne päästäisiin saman tien kumo-
amaan (Perelman 1996: 47).
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7. menestykseen?// mutta mitä itsensä kieltämistä sellainen
8. laskelmointi on/ jos luovutaan kaikesta mahdollisesta/ tietäen/
9. että saa moninkertaisesti takaisin/ että siis kannattaa kieltää
10. itsensä/ mitä itsensä kieltämistä se on?/
11. mistä on siis kysymys?/
12. mitä Jeesus tarkoittaa näillä sanoilla?/
13. mikä on sanoma sinulle ja minulle tänään/ tässä?/

(PAP 5)

Jumalanpalveluksen ja kirkollisten toimitusten kieleen kuuluu institutionaalisia perfor-
matiiveja222, esimerkiksi tunnustakaamme yhdessä, kastan sinut, julistan teidät. Institu-
tionaaliset performatiivit ovat sidoksissa määrätilanteisiin ja tietyn virka-aseman saavut-
taneisiin puhujiin. (Hakulinen – Karlsson 1979: 56, 261.) 223 Myös saarnassa käytetään
performatiiviverbejä, mistä esimerkkinä (154) narratiivisen saarnan kysymys-vastausra-
kenne. Se poikkeaa keskustelumaisuudessaan muiden saarnatyyppien tyylistä. Kysy-
mystä edeltää ehtolauseella lievennetty performatiiviverbi (r 1 jos me kysymme sitten),
jonka persoona on inklusiivinen me. Saarnaaja ilmoittaa vastaavansa deonttisen täy-
tyy-verbin vahvistamalla performatiivilla (r 3). Hän häivyttää institutionaalista rooliaan
käyttämällä geneeristä 3. persoonaa sekä epäsuoraa esitystä.
(154) 1. sillä jos me kysymme sitten/

2. olivatko ne yhdennentoista tunnin työmiehet niitä/ jotka / liian myöhään
kolkuttivat?/

3. niin täytyy vastata/ että
4. ei suinkaan/

(PAP 3)

Edellisessä esimerkissä (154) kysymistä ja vastaamista ilmoittavien performatiivilau-
sumien sitten–niin -rakenne paljastaa, että ne muodostavat kiinteän parin (r 1 + r 3 = r 2 +
r 4).

4.3.1.1.3 Lisämerkitykset

Kysyvään rakenteeseen voi kysyvyyden ohella sisältyä lisämerkityksiä. Puhuja saattaa
esittää käsityksensä kysymyksen muodossa. (Hakulinen – Karlsson 1979: 286.) Saarnas-
sa interrogatiivimuotoinen lausuma voi implikoida puhujan lievennetyn väitteen. Kysy-
mysfunktion voi kuitenkin tulkita joskus säilyvän, koska kuulija voi pohtia, yhtyykö

222. Austin (1990) erottaa konstatiivisen ja performatiivisen ilmauksen. Edellinen väittää kielen avulla asian
olevan niin tai sitten ei, jälkimmäisellä tehdään tekoja (Kastan laivan Liberteksi). Austin jakaa performatii-
vit edelleen primaareihin ja eksplisiittisiin. Esimerkiksi lupaamisen teko voidaan esittää sanomalla a) Olen
siellä kello 2, b) Lupaan olla siellä kello 2. Jälkimmäinen on eksplisiittinen performatiivi, jossa sisältää per-
formatiiviverbin luvata. Eksplisiittinen performatiivi on huomattavasti spesifisempi merkitykseltään kuin
primaari performatiivi. (Lyons 1991: 721–729.)

223. Eksplisiittisten performatiivien käyttö heijastelee puhetilanteeseen osallistuvien sosiaalista eriarvoisuutta:
puhuja käyttää joko arvoasemansa tai instituution suomaa valtaa. (Muikku – Werner1993: 132)
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puhujan väitteeseen. Esimerkissä 155 kysyvyyden funktio säilyy, mutta esimerkissä 156
ei. Pappi (PAP 6) käyttää kieltokysymystä pyytäessään kuulijaa yhtymään kiitossanoihin.
Lausumalla on interrogatiivimuoto mutta ei kysyvää merkitystä. Esimerkin 155 saarnaaja
esittää kuulijalle kaksiosaisen kysymyksen olisiko mahdollista alkaa - - karsia - - ja kes-
kittyä olennaiseen. Pappi (PAP 1) ilmaisee varovaisuuttaan pehmentämällä kysymyksen-
sä konditionaalilla sekä varauksilla mahdollista ja vähitellen. Puhuja ei vaadi joulusaar-
nassaan joulunviettotavan muuttamista, mutta eksplikoi interrogatiivilla väitteensä muu-
toksen tarpeesta, mihin todennäköisesti haluaa kuulijoidensa yhtyvän. Kuulija voi vastata
mielessään, onko joulunviettotapojen muuttamisessa aihetta.
(155) olisiko mahdollista/ alkaa vähitellen/ karsia tämän juhlan ulkoisia/ ja vähem-

män tärkeitä lisukkeita/ ja keskittyä olennaiseen?//
 (PAP 1)

(156) emmekö sen johdosta/ sanoisi/ Vanhan testamentin rukoilijan tapaa/ - -

Esimerkissä 157 saarnaaja lainaa virsirunoilijan ilmaisua, jossa on arkikielestäkin tuttu
vähättelyn merkitys ilmaistuna interrogatiivimuodossa mikä minä olen. Kysymyksen
merkitys on itse asiassa sama kuin sen vastaus: minä en ole mitään. Esimerkin saarnaajan
puhe on sekaintertekstuaalisuutta, jossa eri tekstit ovat limittyneitä kerroksia ilman sel-
keitä rajoja. Ensimmäinen lausuma on inklusiivisessa persoonassa (me kiitämme sinua/
Jumalamme/ ja ylistämme nimesi kunniaa). Lausuma ylistämme nimesi kunniaa on siirty-
nyt mahdollisesti virrestä tai raamatunkohdasta. Sillä-konnektori yhdistää minä-muotoi-
sen nöyryyden ilmaisun, joka liittyy melkein tauotta puhuttuun painokkaaseen Jumalaan
viittaavaan pronominiin Sinulta. Lausuman puhuja on jälleen inklusiivinen me.
(157) me kiitämme sinua/ Jumalamme/ ja ylistämme nimesi kunniaa/ sillä mikä

minä olen/ tai mikä on minun kansani/ Sinulta me olemme kaiken saaneet/
Sinulta/ on tullut kaikki
(PAP 6)

Esimerkissä 158 saarnaaja tarkastelee Jeesuksen sanoja Hänen seuraamisensa ehdoista
(r 1–3) ja niiden ristiriitaa nykyihmisen itsestään huolehtimisen kanssa (r 4, 5). Kysymyk-
sen (r 6) lisämerkityksinä voi pitää hämmästelyä tai ihmettelyä,224 sillä pappi esittää
kysymyksen ikään kuin kuulijan näkökulmasta lukien itsensä me-pronominilla mukaan (r
5). Saarnaaja luettelee nykyihmisen mieltymyksiä ja itsehoitomuotoja (r 4 ja 5 ja me jotka
bodaamme ja lenkkeilemme ja syömme vitamiineja ja leseitä ja porkkanoita), jotka sit-
ten ihmettelykysymyksellä fokusoi pohdinnan kohteeksi. Modaaliverbi pitää (pitäisikö
olla VÄLITTÄMÄTTÄ) korostaa velvollisuuden pohtimista ja tahtoa-verbi (jos joku tah-
too kulkea minun jäljissäni) ilmaisee ihmisen päätöstä ja harkintaa (Kangasniemi 1991:
270). Saarnaaja käyttää voimakasta prosodiaa kuulijaan vaikuttamisessa. Implisiittisesti
kysymykseen sisältyy kirkon vastaus, vaikka puhuja jättää eksplisiittisen kysymyksen
vastaamisen kuulijalle. Lyonsin (1991: 756) mukaan ihmettelykysymyksiin225 ei vastata.

224. Retorinen kysymys ilmentää puhujan asenteita: ihmetystä, hämmästystä, suuttumusta, paheksuntaa (Haku-
linen – Karlsson 1979: 286).

225. Lyons (1991: 755, 756) viittaa Hareen (1975) määritellessään eron ihmettelykysymyksen (wondering ques-
tion) ja itseltä kysymisen (asking oneself) välillä.
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Ihmettely on puhujan mentaalinen akti, jossa informatiivisella ilmaisulla nostetaan esiin
mielessä olevan propositio.
(158) 1. Jeesus sanoo siis/

2. jos joku tahtoo kulkea minun jäljissäni/
3. hän olkoon välittämättä itsestään
4. / >ja me jotka bodaamme ja lenkkeilemme ja syömme vitamiineja ja

leseitä ja porkkanoita<//
5. ja ne hienot arvot joita me tavoittelemme-
6. pitäisikö olla VÄLITTÄMÄTTÄ niistäkin?/

(PAP 5)
Saarnaaja voi kohdistaa kysymyksen myös itselleen kuten esimerkissä 159. Pappi on

luonut narratiivisessa saarnassaan fiktiivisen tilanteen, jossa häntä pyydetään auttamaan
isänsä menettänyttä pikkupoikaa selvittämään, miksi tämä ei saanut pitää isäänsä kuten
toiset lapset. Saarnaaja kohdistaa itselleen kysymyssarjan (r 1–3). Lyons (1991: 756) rin-
nastaa itselle kohdistetun kysymyksen vastaanottajalle esitettyyn tietoa etsivään kysy-
mykseen, johon halutaan vastaus. Näin on myös tämän saarnaesimerkin tapauksessa, sillä
kysymystensä jälkeen pappi jatkaa pohtimalla, miten voisi ratkaista tilanteen. Esimerkissä
159 saarnaaja esittää kolme avointa miten-kysymystä, joista ensimmäisessä on eksplisiit-
tinen ihmettelyn ilmaus ihmeessä. Pappi vastaa kysymyksiin itse. (Ks. kysymysten koko
analyysi esimerkeistä 167 ja 168.)
(159) 1. miten ihmeessä selviäisin/ tästä tilanteesta?//

2. miten minun/ tulisi vastata/ haasteeseen?/
3. miten auttaa/ pikkumiestä joka/ oli ryhtynyt ottamaan selvyyttä/
4. raamatun sivuilta/ miksi hän ei saanut pitää isäänsä naapurin poikien

tapaan?//
(PAP 8)

4.3.1.2 Kysymyksen sijoittuminen

Kysymysten sekventiaalista asemaa samoin kuin niiden suhdetta edeltävään vuoroon
pidetään erittäin tärkeänä keskustelunanalyysissa (Schegloff 1984).226 Kysymykset esiin-
tyvät tyypillisesti keskustelun avainkohdissa, mm. aloituksissa, lopetuksissa, topiikkijak-
sojen ja narratiivisten jaksojen alussa. Kysymyksin merkitään käsittelemisen arvoiset asi-
at, suunnan muuttaminen, puheenaiheen jatkaminen jne. (Sachs 1992.) Vaikka saarnaa ei
voi rinnastaa institutionaalisiin keskusteluihin yleensä, kysymysten sijoittumisella näyt-
tää olevan merkitystä myös monologisessa puheessa. Merkitykset rakennetaan tekstuaali-
sen kontekstin mukaan: johdannon kysymyksillä on eri merkityksiä kuin pääosan tai
lopetusjakson kysymyksillä.

226. Keskustelunanalyysissa eritellään ja tulkitaan sekvenssiä (kahden tai useamman vuoron kokonaisuutta,
esim. kysymystä ja vastausta) toimintajakson osana, esim. lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksessa on erilai-
nen toiminta vastaanottojakson eri vaiheissa (Heritage – Sefi 1997: 37).
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Kokonaisrakenteen lähtökohdaksi eräät saarnaohjeet suosittelevat klassista puheen
perusstruktuuria: johdanto (exordium), kertova osa (narratio), pääosa (argumentatio) ja
päätös (peroratio) (Nissilä 2001a: 35–36). Toiset kehottavat rakentamaan saarnan jäsente-
lyn aristotelisen mallin mukaisesti kolminäytöksiseksi draamaksi, jonka osat ovat ekspo-
sitio (henkilöiden ja tapahtumien esittely), konfrontaatio (vastakkainasettelu, ristiriita) ja
resoluutio (ratkaisu) (Hänninen 2001: 205). Aineistoni kaikista saarnoista on löydettä-
vissä johdanto, pääosa ja päätös. Muutamassa saarnassa on selkeästi klassisen mallin
neljä osaa, mutta useimmissa kertova osa ja pääosa limittyvät erottamattomaksi kokonai-
suudeksi. Narratiivisen saarnan rakenne poikkeaa muista: koko saarna rakentuu kerto-
muksen muotoon. Saarnoissa kysymykset voivat sijoittua, mihin tahansa saarnan kohtaan,
mutta useimmiten kysymyksiä on pääosassa. Myös kaikki kysymystyypit ovat mahdolli-
sia.

Johdannossa esiintyvät kysymykset luovat positiivista suhdetta kuulijaan tai pyrkivät
herättämään hänen mielenkiintonsa. Esimerkissä 160 pappi yllättää kuulijan aloittamalla
saarnansa itseensä kohdistuvalla puhuttelulla kuules pappi ja kysymyksellä voisitko sä
auttaa mua. (Sama esimerkki laajemman kokonaisuuden osana esimerkeissä 158, 167 ja
168). Esimerkin 161 saarnaajan kysymys liittyy epistolatekstiin ja sen selitykseen (r 1–4).
Papin esittämä kysymys (r 5–6) on toisaalta väite, että luettu teksti on hänen mielestään
osuva juuri tuona päivänä, mutta toisaalta kysymys herättää kuulijan arvioimaan saman-
mielisyyttä puhujan kanssa.
(160) kuules pappi// rauhallinen ääni puhelimen toisessa päässä aloitti// voisitko sä

auttaa mua?
(PAP 8)

(161) 1. teksti on osa kirjeestä jossa Herran apostoli esittäytyy
2. seurakunnalle// hän kertoo mikä hän oikein on miehiään/ ja
3. samoin hän tekee selkoa tehtävästään/ mikä on se viesti/
4. uutinen / sanoma/ jota hän/ julistaa //
5. voisiko siis olla sopivampaa /saarnatekstiä tänään/ - - ?

(PAP 10)

Kertovan osan ja pääosan kysymykset eivät tule sattumanvaraisesti tai yllättäen,
vaan niitä edeltää yleensä kysymystä taustoittava jakso.227 Varsinkin temaattisessa saar-
nassa se koostuu raamatuntekstistä ja sen selityksestä sekä teeman liittämisestä nykykuu-
lijan elämään. Havainnollistan seuraavaksi kysymysten sijoittumista kertovaan osaan ja
pääosaan yhden saarnan kysymyksillä.

Esimerkin 162 saarnan kertovassa osassa saarnaaja kuvaa aluksi Kaanaan häitä ja nii-
den keskushenkilöä Jeesusta. Saarnaaja painottaa Jeesuksen roolia tavallisena ihmisenä,
joka juttelee juhlissa toisten vieraiden kanssa. Retorisena keinona puhuja käyttää toistoa:
arkikielen juttelee toistuu neljässä peräkkäisessä lausumassa (r 3, 4, 5 ja 6). Saarnaaja
nostaa esiin performatiivilla (voisimme kysyä) kysymyksen, kuinka moni todella tunsi
Jeesuksen (r 8) ja vastaa, ettei äitiä eikä opetuslapsia lukuun ottamatta kovin moni. Pää-

227. Kajanne (2001: 111) toteaa TV:n EU-keskustelujen kysymysten ja vastausten tutkimuksessaan, että sekä
toimittajien että yleisökysyjien esittämiä kysymyksiä edeltää pohjustus ja kysymyksen kehystys, jolla kysy-
mys asetetaan kontekstiin ja selvitetään, miksi aihe on tärkeä ja mitä kysyjä tietää siitä etukäteen. Yleisöky-
syjät esittävät puheenvuoroissaan taustatietoa, ottavat kantaa tai esittävät arvioita kysymyksensä aiheesta. 
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osassa saarnaaja muuttaa näkökulman nykyaikaan (r 9–12). Deklaratiivi Jeesuksen kutsu-
misesta Kaanaan häihin (r 12) johdattaa kysymyksiin nykykuulijalle. Saarnaaja esittää
kaksi kysymyssarjaa, joista ensimmäisessä on kolme kysymystä (hakukysymys ja kaksi
kyllä/ ei -kysymystä) ja toisessa kaksi kyllä/ ei -kysymystä. Ensimmäisen kysymyksen
saarnaaja esittää yleisenä passiivimuodossa (r 13). Seuraavaksi kyllä/ei -kysymys kohdis-
tuu suoraan kuulijalle yksikön toisessa persoonassa sinun häissäsi (r 14) ja disjunktiivi-
nen kysymys (r 15) tarkentaa kuulijan pohdittavaksi, oliko Jeesus kunniavieras vai taka-
penkkiläinen. Saarnaaja vastaa myöntävästi kuulijan puolesta (r 16).
(162) 1. itämaiset häät ovat aina suuret

2. onnea on sitä enemmän/ mitä enemmän ihmisiä on häissä//
3. elämän ihmispaljoudessa Jeesus juttelee/ ihmisten kanssa/
4. että hän/ juttelee/ ihmisten kanssa/
5. että hän/ juttelee/ erilaisista Mooseksen lain tulkinnoista/
6. että hän/ juttelee/ myös tavallisista/ asioista/ tavallisten/ ihmisten/ kanssa/
7. paikalla lienee/ myös monia/ Jeesukselle tuttuja/ ihmisiä/ sukulaisia ja

lapsuuden/ leikkitovereita/ nuoruuden ajan ystäviä//
8. voimme kysyä/ kuinka moni häävieraista/ todella tunsi Jeesuksen?/
9. - - -
10. meidänkin/ aikanamme vietetään/ paljon/ hääjuhlia//
11. kesäaikana/ kirkot ovat/ hyvinkin varattuja/ pelkästään/
12. vihkimisiä varten// juhlia vietetään/ suvut kohtaavat toisensa//
13. Kaanaan pariskunnan/ juhlaan/ kutsuttiin/ Jeesus mukaan
14. kuinka moneen/ hääjuhlaan/ kutsutaan Jeesus/ tänään/ mukaan?/
15. oliko hän/ vieraana/ sinun/ häissäsi?//
16. oliko hän/ kunnia/paikalla/ vai siellä/ takarivissä?//
17. kyllä hän / oli kunniapaikalla/ ja vieläpä opetuslapsineen/ mukana/
18. mutta näitkö heitä?/
19. tunnistitko heitä?//
(PAP 7)

Edellisen esimerkin (162) kaksi viimeistä kysymystä (r 17 ja 18) kohdistuvat suoraan
sinä-persoonassa kuulijalle. Kysymykset vaativat kuulijaa ottamaan kantaa, vastaamaan
mielessään. Kysymyksillä saarnaaja kiinnittää huomiota myös avioliiton kristilliseen
alkuperään. Saarnaaja luultavasti olettaa kysymysten (r 8, 17 ja 18) vastaukset koheren-
teiksi: Jeesusta ei tunneta vieraiden joukossa. Saarnaaja haluaa kuitenkin vakuuttaa kuuli-
jalle: kun varasitte kirkon ja olitte papin kanssa sopineet – te kutsuitte/ Jeesuksen
mukaan. Hän lieventää väitettään varauksella uskallan näin sanoa (oli teillä/ uskallan
näin sanoa/ oli teillä mielessä/ kristillinen vihkiminen). Kysymykset tekevät relevantiksi
saarnaajan julistuksen (- - on Jeesus kutsuttu/ jokaiseen kristilliseen/ avioliittoon/
mukaan). Esimerkin saarnassa ei ole muita kysymyksiä. Saarnaaja jatkaa fokusoimalla
avioliitto-ohjeisiin aviopareille. (Ks. esimerkki 173.)

Lopetusjakso on puheessa retorisesti tärkeä. Siinä esitettyjen asioiden ja puhujan tyy-
lin oletetaan jäävän päällimmäisenä kuulijan mieleen. Lopetuksessa tiivistetään saarnan
ydin, annetaan neuvot ja varoitukset, lohdutetaan ja rohkaistaan. Saarnan yhteenvetojak-
son tavoitteina on positiivisten tunteiden vahvistaminen (Nissilä 2001a: 43). Useat saar-
naajat käyttävät kysymys-vastausparia myös saarnan lopetusjaksossa. Retorisen kysy-
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myksen avulla voi tiivistää asian ja antaa lopuksi instituution vastauksen. Esimerkissä
163 saarnan päätösjakso alkaa avoimella kysymyksellä (r 1), joka viittaa saarnan narrati-
oon (ks. esimerkit 158, 160, 167 ja 168). Kysymys on tekstuaalinen diskurssinjäsennin,
jonka avulla saarnaaja liittää kertomuksen osat toisiinsa ja tiivistää ydinkohdat Jumalan
olemuksesta (r 2–4) ja armosta (6–10). Saarnaaja päättää institutionaaliseen julistukseen
Jumalan lupauksesta seisoa ihmisen rinnalla (r 9–11). Kuulijan rooli on hyötyjä. Interper-
soonainen merkitystaso yhdistyy ideationaaliseen ja tekstuaaliseen.
(163) 1. mitä siis halusin pienelle pojalle sanoa?/

2. ensimmäiseksi sen että meidän Jumalamme kätkeytyy/
3. vastakohtiinsa/ Hän kätkee valtasuuruutensa heikkouteen//
4. viisautensa hulluuteen// ja kunniansa/ ristiin/ häpeään/ ja
5. kiroukseen//
6. ja toiseksi halusin sanoa että/ vaikka joudumme elämään
7. sellaistenkin päivien yli// jotka/ hyvin mielellämme
8. sivuuttaisimme/ NOPEASTI/ niin silti/ niissäkin päivissä/
9. Jumala/ on/ rakastavana läsnä// sillä hän on luvannut/ elämäsi
10. alusta alkaen/ olla sinun kanssasi/ kaikki päivät/ maailman
11. loppuun asti/// lupauksestaan/ Jumala/ pitää kiinni//

(PAP 8)

Esimerkissä 164 saarnaaja esittää päätösjakson avauslausumaan (r 1, 2) liittyvän kah-
den kysymyksen sarjan. Ensimmäinen on avoimen kysymyksen (mitä silloin löytää) ja
jälkimmäinen suljettu (löytääkö kauniita keltaisia jyviä). Elliptinen painokas kielto ei (r
4) vie saarnan teeman tiivistettyyn ytimeen (r 5–7) itsensäkieltämiseen. Saarnaaja vakuut-
taa kuulijalle toistamalla kaksi kertaa tästä on kyse ja päättää Jeesuksen julistukseen (r 8–
10).
(164) 1. kun tällaisena alkukesän päivänä/ menee pellolle ja yrittää

2. katsoa, mitä on oraan alla/ mitä silloin löytää?/
3. löytääkö kauniita keltaisia jyviä?/
4. ei/
5. ne ovat kaikki kuolleet/ ne ovat toteuttaneet itseään/ ikään kuin
6. antamalla henkensä/ UUDEN elämän puolesta/ ikään kuin
7. kieltäneet itsensä uuden elämän puolesta/ tästä on kyse/ tästä
8. on kyse/ Jeesus sanoo jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja
9. kuole/ se jää yhdeksi jyväksi/ mutta jos se KUOLEE// se tuottaa
10. runsaan/ sadon/ aamen

(PAP 5)

Esimerkissä 165 pappi päättää saarnansa kuulijalle kohdistettuun kysymykseen kuka
meistä vielä voisi katsoa olevansa kelvoton/ tai ulkopuolinen. Sitä edeltää pääjakson argu-
mentaation tiivistäminen. Saarnaaja painottaa pelastuksen kuuluvan kaikille (r 4–7) ja
kumoaa mahdollisia vääriä oletuksia (ei vain valituille, ei vain hurskaimmille). Institutio-
naalinen rooli muuttuu tavalliseksi ”epäileväksituomaaksi”, joka vakuuttaa selviävänsä
epäilynhetkistä Lutherin sanojen turvin. Hän kumoaa auktoriteettiargumentin avulla kuu-
lijan oletusvastauksia kysymykseen kuka on kelvollinen ehtoollisvieras (r 14): kelpaavat
vain uskovaisimmat ja pyhimmät (r 15, 16). Saarnaaja lainaa Lutherin sanat (r 16, 17 kel-
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vollinen ehtoollisvieras on se/ joka tarvitsee/ Kristusta) ja kommentoi ei muuta. Hän tois-
taa sanat ja vakuuttaa (muuta pääsyvaatimusta ei aseteta) sekä esittää lopuksi johtopää-
töksenä suostuttelevan, interrogatiivimuotoisen väitteen. Kysymyksen avulla puhuja
antaa kuulijan itse ”sanoa viimeisen sanan” eli tulla johtopäätökseen, että kaikki tarvitse-
vat Kristusta.
(165) 1. uutinen / aarre/ jonka Kristuksen ilmestyminen toi maailmaan on

2. se että / hän ja hänen tutkimaton rikkautensa/ eli se
3. pelastuksen/ hyvän elämän lahja kuuluu nyt kaikille//
4. siis kaikille/ ei vain valituille// ei vain hurskaimmille/ vaan
5. jokaiselle joka ottaa lahjan vastaan ja uskoo//
6. pääsyvaatimukset tähän kerhoon eivät sulje ketään pois/
7. siinä on se aarre/ siinä on se uutinen///
8. joskus kun itse olen epäillyt kelvollisuuttani Jumalalle/
9. tai kun olen saarnannut muille // minua on vahvistanut eräs
10. Martti Lutherin/ sana/ se nimittäin kertoo /hyvin yksinkertaisesti
11. sen/ kuka uskoo// ja kenelle/ meistä Kristuksen lahja kuuluu//
12. sana on/ vanhan/ katekismuksen tutusta kohdasta jossa Luther
13. selittää ehtoollisen sakramenttia//hän vastaa kysymykseen/
14. kuka on kelvollinen ehtoollisvieras/ koska monet ajattelivat että
15. sinne ehtoollispöytään kelpaavat vain/ uskovaisimmat
16. ja pyhimmät// ja näin Luther sanoo/ kelvollinen ehtoollisvieras
17. on se/ joka tarvitsee/ Kristusta// ei muuta/ kelvollinen herran luo
18. on se joka tarvitsee Kristusta// joka tarvitsee/ muuta
19. pääsyvaatimusta ei aseteta// kuka meistä vielä voisi katsoa
20. olevansa kelvoton/ tai ulkopuolinen?//
(PAP 10)

Saarnan eri osiin sijoittuvilla kysymyksillä on erilaisia vuorovaikutuksellisia merkityk-
siä. Johdannossa kysymysten ensisijainen tehtävä on luoda yhteys kuulijaan, herättää
hänen mielenkiintonsa. Saarnan alussa kysymyksiä esiintyy harvoin. Suurin osa kysy-
myksistä on pääosassa. Kertovan osan ja pääosan kysymykset juontuvat kunkin saarnan
teemasta. Retorisilla kysymyksillä eli diskurssinjäsentimillä saarnaaja kuljettaa aihetta
eteenpäin. Kuulijalle osoitetuilla kysymyksillä eli dialoginrakentimilla on tarkoitus saada
kuulija omakohtaisesti pohtimaan vastauksia. Päätösjakson kysymyksillä saarnaaja aut-
taa kuulijaa hahmottamaan saarnan ytimen. Vuorovaikutusrooleja ovat kysyjä ja vastaaja.
Diskurssinjäsennin antaa saarnaajalle mahdollisuuden molempiin rooleihin: hän kysyy ja
antaa instituution vastauksen. Toinen kysyjän rooli kohdistaa uskonyhteisön kysymykset
kuulijan vastattavaksi.

4.3.1.3 Fokalisoijan kysymykset

Hakulisen (ym. 1996: 119) mukaan syntaktista modusta vaihdellaan vähän, jos dialogia ei
ole. Monologisaarnassa on paljon dialogia, mikä johtuu runsaasta sitaattien käytöstä.
Saarnassa kysymykset saattavat sisältyä papin referoimaan raamatuntekstiin tai pappi
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kysyy siten, että voi vastata Raamatun sitaatilla. Kuulija asetetaan ikään kuin tekstin
sisään, jossa hän on osallisena saarnaajan esittämässä dialogissa. Kysymysten tehtävä on
saada dialogi toimimaan papin ja kuulijan kesken tekstin henkilöiden välityksellä ”trialo-
gina” (kuvio 5). Tuloksena avautuu yhteinen diskurssinäyttämö, jossa kysyjän ja vastaa-
jan roolit, aika ja ajattomuus, varmuus ja epävarmuus limittyvät.

Kuvio 5. Papin, fokalisoijan ja kuulijan ”trialogi”.

Saarna ja sen pohjana olevat raamatuntekstit muodostavat intertekstuaalisen kokonai-
suuden, jossa kuuluvat monet eri äänet.228 Kun puhuja käyttää suoraa lainausta, sitaattia,
näkökulma käy selvästi esiin. Silti fokalisoinnilla voidaan näkymättömästi ohjailla lukijan
mieltä, koska fokalisoijaksi valitaan yleensä kertomuksen henkilö, jonka näkökulman
puhuja haluaa tekstiinsä saada (Mills 1998: 181, 182, 186).

Seuraavassa esimerkissä (166) pappi puhuu paitsi omalla suullaan, myös Pietarin ja
Jeesuksen äänellä. Fokalisoija, Pietari, esittää kaksiosaisen kysymyksen Jeesukselle: entä
me/ - - mitä me saamme (r 1, 2). Saarnaaja vastaa monikerroksisesti: kerrontalausuma (r
3), Jeesuksen vastaus kysymyksenä (r 4), Jeesuksen vastaus (r 5–8), saarnaajan kom-
mentti Jeesuksen sanoihin (r 9), saarnaaja toistaa Jeesuksen sanat (r 10 perii iankaikkisen
elämän), saarnaajan kysymys (r 11) ja performatiivi (r 12), saarnaajan vastaus osittain
Jeesuksen sanoin (r 13, 14). Saarna päättyy institutionaaliseen lupaukseen iankaikkisesta
elämästä (r 14). Saarnaajan esittämässä dialogissa limittyvät Pietarin ja Jeesuksen sekä
saarnaajan ja kuulijan roolit. Pietarin äänellä hän esittää nykykuulijan kysymyksiä, mitä
hyötyä uskosta on. Saarnaaja tekee kuulijalle epäilemisen helpommaksi samastumisen
avulla. Jeesuksen vastauksissa kuulijalle kohdistaminen tapahtuu pronomineilla jokai-
nen/ joka - - (r 4, 5). Saarnaaja julistaa inklusiivisesti me-pronominilla. Hän osoittaa sel-

228. Referoinnissa on tapana erottaa puhuja ja persoona samaan tapaan kuin sanataiteessa kirjailija ja hänen luo-
mansa henkilöt, persoonat. Tuomarla (1997: 55) perustaa käsityksensä Ducrot´hon (1984), jonka mukaan
puhuja ja kirjailija voivat ottaa etäisyyttä tai samastua näihin persooniin. Persoona on vastuussa lausuman
sisältämästä näkökulmasta ja mielipiteistä. Myös sitaatti voi puheessa ole ongelmallinen, koska lainausmer-
kit eivät näy. Tällöin johtolauseesta käy ilmi, että kyse on sitaatista. (Tuomarla 1997: 60)
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västi eri äänten rajat (r 1, 3, 12, 13) paitsi oman kommenttinsa (tämä viimeinen on kai-
kista tärkeintä).
(166) 1. entä me?/ kysyi silloin Pietari/ me olemme luopuneet kaikesta ja

2. seuranneet sinua// mitä me saamme?
3. ja tähän kysymykseen Jeesus sitten vastasi tällä/
4. mitä saa jokainen/ joka tämän valtakunnan osallisuuteen käy?///
5. ja jokainen/ joka minun tähden on luopunut talostaan/ veljistään/
6. sisaristaan/ isästään/ äidistään/ lapsistaan tai pelloistaan/ saa
7. sataprosenttisesti takaisin ja
8. perii iankaikkisen elämän
9. tämä viimeinen on kaikista tärkeintä//
10. perii iankaikkisen elämän//
11. mitä/ me saamme?/
12. me voimme tämän kysymyksen esittää/ tänäänkin
13. mutta vastaus / on että paljon me saamme/ jos joudumme jostakin
14. luopumaan/ saamme iankaikkisen elämän

(PAP 3)

Dialogin kehykseksi on mahdollista valita myös papin oma kertomus. Esimerkin 167
saarnaaja aloittaa narratiivisen saarnansa usean persoonan äänellä (soittaja, pappi, pikku-
poika, äiti).229 Saarnaaja esittää suorana esityksenä soittajan sanat (r 1), joissa kysymys
kohdistuu yksikön 2. persoonalla hänelle itsellensä (r 2). Asiana on isänsä menettäneen
pikkupojan avuntarve, josta soittajalle on kertonut pojan äiti (r 5). Soittajalla on papille
kaksi kysymystä (r 2 ja r 6), joista vastausta odotetaan ensisijaisesti jälkimmäiseen, upo-
tettuun kysymykseen. Pikkupoika haluaa selvittää kysymyksen, miksi isä kuoli (r 5).
Saarnaaja luo alkudialogilla vuorovaikutuksellisen näyttämön, jossa hän asettaa institutio-
naalisen roolinsa vastaajaksi elämän ja kuoleman kysymykseen.
(167) 1. kuules pappi// rauhallinen ääni puhelimen toisessa päässä aloitti//

2. voisitko sä auttaa mua?/
3. asiani koskee erästä pikkupoikaa///
4. pojan isä kuoli joitakin päiviä sitten/ aivan suoraan jaloiltaan//
5. ja nyt tämä pikkumies/ on ryhtynyt äitinsä kertoman mukaan/ etsimään

raamatusta selitystä/ miksi hänen isänsä kuoli//
6. niin että onko sulla mielessä/ joitakin/ raamatun kohtia/ mistä poika

voisi lähteä liikkeelle?
(PAP 8)

Pappi jatkaa kertomustaan (esim. 168) ajatustensa referoinnilla. Hämmästelykysymyk-
sellä (r 1) puhuja rakentaa tavallisen ihmisen roolia: neuvottomuus elämän ja kuoleman
kysymyksen edessä. Soittaja on kohdistanut kysymyksensä hengellisen instituution edus-
tajalle (kuules pappi). Siksi saarnaaja erittelee seurakuntalaisen odotuksia institutionaali-
selle roolilleen, sielunhoitajalle (r 2–3). Institutionaalinen tietävyys väistyy, ja rooli muut-
tuu. Kuolevaisena ihmisenä pappi ilmaisee avuttomuutta, mikä eksplikoituu useana

229. Narratiivinen saarna on eläytyvä esitysmuoto. Eläytyvä esitys on kirjallisuudessa käytetty kerronnan
muoto, jossa kirjoittaja eläytyy kertomuksen henkilön rooliin ja käyttää sekä suoraa että epäsuoraa kerron-
taa. 
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ihmettelyn tai päivittelyn interrogatiivina (r 4–7). Saarnatuolissa pappia totutaan kuule-
maan seurakuntansa edessä asiantuntijana. Tämä saarnaaja paljastaa vastakohdan, tavalli-
sen ihmisen, joka ilmaisee epävarmuutensa vaikeassa asiassa. Dialogissa ovat vastakkain
lapsen luottava viattomuus ja asiantuntijan ja tavallisen ihmisen epävarmuus.
(168) 1. voi hyvänen aika/ minkä tehtävän sinä soittaja minulle

2. annoit// huokasin mielessäni//
3. harvoin pappi joutuu tämän/laatuisen tehtävän eteen// toisaalta
4. ajattelin/ että juuri kriisitilanteissa/ kirkon ihmisten puoleen
5. käännytään// odotetaan että/ taivaalliset voimat/ AUTTAIsivat
6. siinä vaiheessa/ kun/ inhimilliset keinot/ on käytetty  loppuun
7. kuvittelin/ seisovani pienen miehen kanssa/ kasvotusten//
8. miten Ihmeessä selviäisin/ tästä tilanteesta?//
9. miten MINun/ tulisi vastata mm- haasteeseen?/
10. miten auttaa pikkumiestä joka/ oli ryhtynyt ottamaan
11. selvyyttä/ Raamatun sivuilta/ miksi hän ei SAANUT pitää
12. isäänsä naapurin poikien tapaan//

(PAP 8)

Esimerkin 169 kysymyslistassa on neljä kysymystä. Sarjan rakenne on hakukysymys
(r 2), vaihtoehtokysymys (r 3), hakukysymys (r 4) ja vaihtoehtokysymys (r 8), Jokainen
listan kysymyksistä kohdistuu yksikön toisella persoonalla suoraan kuulijalle. Kysyjä on
kiusaaja (r 1, 2), jonka suulla pappi kyselee. Retorisena kuviona on amplifikaatio, jolla
tässä lausumassa kasataan kaikki hartaudenharjoituksen muodot listaksi ja kyseenalaiste-
taan ne. Mitä hyötyä on x:stä -rakennetta käytetään arkikielessä argumentoimaan puhujan
käsitystä, ettei asiasta x ole mitään hyötyä. Kysymysten sävyn voi tulkita vähätteleväksi,
jopa härnääväksi. Pappi eläytyy kiusaajan rooliin ja kyselee kuulijoilta äänensävyä muut-
taen.230 Viimeinen kysymys (r 6) presupponoi, että kuulijan elämässä on aineellista ja
henkistä nälkää, mistä saarnaaja puhuu kysymyksen taustoituksessa.
(169) 1. nälkäistä ihmistä/ kiusaajan on helppo lähestyä/

2. kysellä häneltä/ missä on sinun Jumalasi?//
3. auttaako Jumalasi sinua/ konkreettisessa hädässäsi?//
4. mitä hyötyä sinulle on rukouksistasi/ raamatunluvustasi/
5. kirkossa käymisestäsi/ tai hartaudenharjoituksistasi?//
6. poistavatko ne sinun nälkääsi?//

(PAP 8)

Esimerkissä 170 saarnaaja esittää kuusi kysymystä. Viisi niistä muodostaa sarjan, joka
koostuu kyllä/ei -kysymyksistä. Saarnaaja käyttää eläytyvää suoraa esitystä, jossa puhu-
vien persoonien rajat hämärtyvät. Institutionaalisessa roolissa (r 1) saarnaaja kysyy kuuli-
jalta, mutta vastaa heti itse (r 2, 3). Kuulijan roolissa kysymykset saavat minä-muodon
(ks. luku 4.1.1). Institutionaalinen rooli ja kuulijaan samastuva tavallisen ihmisen rooli
limittyvät. Saarnaaja häivyttää institutionaalisen roolin ja tavallisen ihmisen välimatkaa.

230. Arkikeskusteluissa on erittäin tavallista, että kertoja ottaa kertomuksen henkilön roolin muuttamalla ään-
tään. Kertoja voi puhua toisen henkilön tai kuvitellun henkilön puolesta. Goffman (1981: 145) käyttää
nimitystä esittämismuotti (production format). 
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Kuulijan tehtäväksi jää lopullinen tulkinta, kuka kysyy, kenen elämästä. Toisto (r 3, 5, 7,
8) on koherenssia. Coatesin (1995: 43–45, ks. myös Givon 1995) mukaan koherenssin
ääripäät ovat looginen tautologia toisessa ja vastakohta toisessa päässä. Yksittäisen leksi-
kaalisen yksikön toiston voi tulkita puhujan puheen työstämiseksi tai sopivan termin
hakemiseksi. Sen sijaan kun puhuja toistaa omia alkuperäisiä sanojaan, hän saattaa tar-
kentaa informatiivista kuvaustaan. Toistolla voi olla myös retorinen ja vuorovaikutuksel-
linen merkitys kuten esimerkissä 170.
(170) 1. mutta kuinka on sisäisen turvallisuuden laita?/

2. nurkan takana vaanii koko ajan epävarmuus/ epävarmuus
3. omasta riittävyydestä/ tiedät tiedät mitä ongelmia syntyy
4. ystävyyssuhteessa tai avioliitossa tai työpaikalla/ jos joutuu
5. koko ajan kysymään kelpaanko?/ kelpaanko?/
6. olenko todella sellainen/ kuin minun pitäisi olla?/
7. tullaanko minut vaihtamaan toiseen?/
8. tullaanko minut vaihtamaan?/

(PAP 5)

Intertekstuaalisuudella pappi tuo saarnaansa useita ääniä, joita vasten sekä saarnaa-
jalla että kuulijalla on mahdollisuus peilata omia käsityksiään. Fokalisoijan äänellä saar-
naaja esittää tavallisesti kuulijan kysymyksiä, joihin on valmistanut institutionaalisen roo-
lin vastaukset.

4.3.2 Saarna käskemisenä

Käsky on yksi puheen perusfunktioista, joka hallidayläisittäin tulkittuna on tavaroiden
ynnä palveluiden vaatimista (Halliday 1994: 69).231 Käskyn kieliopillistunut muoto on
imperatiivi, mutta käskeä voidaan myös muilla kielen keinoilla, esimerkiksi puhuja voi
esittää käskyn deklaratiivilla tai interrogatiivilla.232 (Ks. mm. Ylivakkuri 1986; Halliday
1994.) 

Käsky on ehdotus (Halliday 1994: 71), mistä seuraa se, että puhujalla on lukuisia mah-
dollisuuksia valita kielen resursseista tarkoitukseensa sopiva. Puhujan auktoriteettiasema
voi vaikuttaa käskemisen voimakkuusasteeseen. Puhetilanteen mukaan imperatiivi voi-
daan tulkita määräykseksi tai lievemmin kehotukseksi. Ilman arvovaltaa olevan puhujan
imperatiivi voidaan tulkita pyynnöksi tai vaatimukseksi. Kasvatus- ja ohjailutilanteissa
voidaan puhua neuvoista tai lupaamisesta, sallimisesta. (Matihaldi 1979: 133; Hakulinen
– Karlsson 1979: 289.) Tässä tutkimuksessa tarkastelen käskemisen kongruentin muo-
don, imperatiivin, lisäksi metaforisia ilmauksia, joihin voi tulkita sisältyvän kuulijaan
suunnattua direktiivistä toimintaa.

231. Shore (1992: 183–185) kritisoi Hallidayn määrittelyä tarjouksesta ja käskystä, koska hänen mukaansa nii-
hin ei aina voi tulkita sisältyvän tavaroiden ja palvelujen vaatimista. 

232. Hallidayn (1994) mukaan imperatiivilla ilmaistu käsky on kongruentti ja muilla tavoilla esitetty on
inkongruentti eli metaforinen.
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Institutionaalisessa vuorovaikutustilanteessa alan asiantuntija hoitaa työhönsä kuuluvia
tehtäviä, esimerkiksi pappi pitää saarnaa tai opettaja luentoa tai lääkäri keskustelee poti-
laan kanssa. Toinen osapuoli on yleensä ei-ammattilainen. Tällaisissa tilanteissa vuoro-
vaikutuksen ongelmaksi koetaan ammattilaisen ja toisen osapuolen epäsymmetrinen
suhde tietoon.233 (Ks. Drew – Heritage 1997.)

Institutionaaliset tehtävät ovat usein jo tavoitteeltaan sellaisia, että ne sisältävät asian-
tuntijan tiedon tarjoamisen ja vastaanottamisen. Esimerkiksi saarnaajaa pidetään sielun-
hoitajana, joka ymmärtää ihmisen ahdistusta. Kirkossa kävijät odottavat, että jumalanpal-
veluksen saarnasta saa ohjeita ja lohdutusta elämään. (Räsänen 1995, 1996ab.) Saarnaajan
tehtävä on löytää sanomalleen muoto, jolla tavoittaa kuulijan. Koska saarna poikkeaa sel-
laisista institutionaalisista diskursseista, joissa kasvokkaistilanteessa neuvotellaan vuoro-
vaikutusstrategiat (ks. esim. lääkärin vastaanottodiskurssista Sorjonen ym. 2001), papin ei
juurikaan ole mahdollista käyttää välitöntä tilannetta hyväkseen. Kuulijan huomioonotta-
minen on etukäteen harkittua, mikä tekee tilanteesta muodollisen. Myös Levinsonin
(1997: 69) mukaan muodollisuuteen kuuluu toiminnan ja puhumisen suurempi valmis-
telu ja suurempi etäisyys yleisöön kuin epämuodollisessa tilanteessa.

4.3.2.1 Saarnaaja kehottaa ja varoittaa

Aineistoni saarnoissa imperatiivin määrää on noin 7 % lausumista234. Vain kolmella saar-
naajalla (PAP 2, PAP 4, PAP 7) kymmenestä on kuulijalle kohdistettuja imperatiiveja.
Vieraan puhujan eli fokalisoijan lausumissa imperatiivia esiintyy enemmän eli seitsemällä
kymmenestä. Saarnaajakohtaiset erot  imperatiivin käytössä ovat melko suuret (ks. liite-
taulukko 5).

Piispa Huovinen (2001: 130) pitää saarnaajan imperatiivisten sanontojen käyttöä tes-
tinä papin aitoudelle. Hänen mukaansa ”imperatiivinen sanamuoto olettaa, että käskettä-
vällä on valta ja kyky toimia kehotetulla tavalla”. Ihmiselle osoitetut imperatiivit kuuluvat
lain piiriin. Ne osoittavat ohjeen oikeasta elämästä ja lisäksi ihmisen kyvyttömyyden täyt-
tää Jumalan vaatimuksen ehdottomasta rakkaudesta. Piispa Huovisen mukaan armoa
anova osoittaa imperatiivit ja pyynnöt Jumalalle.

Käskemisen kieliopillinen muoto, imperatiivi, ei yksinään kerro paljon, mitä sävyjä
käskemiseen sisältyy. Tulkintaan kietoutuvat mutkikkaat suhteet kielestä ja kielenulkoi-
sesta maailmasta: Mitä puhuja vaatii tai odottaa kuulijalta? Missä yhteydessä käskylau-
suma esiintyy? Mitä ekstralingvistisiä piirteitä sanottuun sisältyy? Aineistoni saarnaajien
imperatiiveilla näyttää olevan monenlaisia merkityksiä. Niillä voidaan esimerkiksi kehot-
taa, neuvoa, ohjata, varoittaa, muistuttaa, pyytää tai ilmoittaa. Imperatiivin valinta näyt-
tää selvästi olevan saarnaajan strateginen keino kuulijaan vaikuttamisessa. (Ks. saarnaa-
jien vertailu luvusta 6.1.)

Esimerkin 171 saarnaaja pohjustaa imperatiivimuotoisia varoituksia ja kehotuksia ker-
tomalla niistä syistä, jotka estävät ihmisiä tulemasta kirkkoon. Kehottavan jakson retori-

233. Asiakaslähtöisyyden vaatimus merkitsee, että asiakkaan omaa kokemusta ja tietoa omista asioista pidetään
merkittävänä lähtökohtana vuorovaikutukselle (Vehviläinen 2001: 39).

234. Hakulisen korpuksessa käskylauseiden määrä oli 41 eli 0 % koko aineistosta (Hakulinen ym. 1980).
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nen rakenne muodostuu kahdesta varoituksesta (r 1) ja kolmesta tautologisesta kehotuk-
sesta. Varoitukset voi ymmärtää suhteessa edellä lueteltuihin kirkkoon tulon esteisiin.
Ensimmäistä tule-kehotusta (r 4) edeltää kutsua rajoittava jos-lause (r 3). Toisessa kut-
sussa on tuttavallinen puhuttelu ystävä ja tunnesävyä lisäävä maininta palavista kyntti-
löistä (r 4, 5) . Kolmas kehotus laajentaa merkityksen tulla katsomaan Mariaa ja Jeesusta. 
(171) 1. älä viivyttele/ älä anna maailman rakkauden estää sinua

2. tulemasta/ siihen paikkaan/ missä saat nähdä Vapahtajan/
3. jos sinulla on toivo/ että saat nähdä Jeesuksen ennen kuin
4. kuolet/ tule usein temppeliin/ tule ystävä nyt kun/ kynttilät ovat
5. vielä palamassa kynttilänpäivänä/ tule nyt katsomaan/ 
6. Maria-äitiä ja hänen pientä poikaansa/

(PAP 2)

Tuomas-messun (televisioitu) saarnaaja PAP 4 (esim. 172) kehottaa TV-katsojaa teke-
mään käännekohdan elämässään ja antaa napakat neuvot imperatiivilla (tee, anna, käytä,
harjoita, mene, käy). Pappi ottaa roolin hengellisen instituution asiantuntijana, neuvojen
antajana. Argumentaatio vetoaa Jumalaan (r 3). Kuulijalle annetaan rooli neuvoa tarvitse-
vana ohjattavana.235 Esimerkin (172) koko rakenne on seuraava: kehotus (r 1), neuvo (r
2), arviointi (r 3 se on ihan turhaa), kehotus (r 3), neuvo (r 4), varoitus (r 5), oikaisu (r 6),
neuvo (r 7), neuvo (r 8), neuvo (r 8). Kieltomuodolla (r 5) puhuja muistuttaa, että armon
välikappaleet eivät kuulu vain uskovaisille (r 5). Presuppositio on, että kuulija saattaa
epäröidä tai vastustaa kehotuksia, koska ajattelee niiden kuuluvan vain uskovaisille. Saar-
naaja kumoaa olettamansa vastaväitteen lyhyesti ei vaan ne ovat sinulle (r 6) ja rohkaisee
kuulijaa antamalla toimintaohjeet. Saarnaaja antaa neuvonsa tai kehotuksensa suoralla
strategialla, joten TV-katsojalle jää  päätösvalta, noudattaako niitä.236 Neuvovan tai
kehottavan jakson jälkeen saarnaaja kertoo seurauksen: näiden välikappaleiden kautta/
Pyhä Henki synnyttää sinussa/ elävän uskon. On mahdoton sanoa, vaikuttaako viestintä-
väline saarnaajan imperatiivivalintoihin. Joka tapauksessa mediakulttuuri suosii suoraa
strategiaa kuulijan ja katsojan toimintaan kehottamisessa, esimerkiksi  mainokset ovat
totuttaneet ihmiset räväkkäänkin käskemiseen.
                                                                                                                                                                                                                                                      
(172) 1. tee tästä vuosituhannen/ viimeisestä vuodesta/  elämäsi 

2. käännekohta/ älä/ vie/ vanhoja/ painolasteja/ uudelle 
3. vuosisadalle/ se on ihan turhaa// anna Jumalan uudistaa
4. elämäsi/ käytä näitä armon välikappaleita rohkeasti/ 
5. älä erehdy ajattelemaan, että ne ovat vain niin sanotuille 
6. uskovaisille/ ei vaan/ ne ovat/ sinulle /
7. harjoita kastemerkkiä/ 
8. mene ehtoolliselle/ käy ripillä//  

(PAP 4)

235. Neuvo on direktiivinen toiminto, jolla pyritään vaikuttamaan toisen toimintaan tai ajatuksiin tietyn suuntai-
sesti (Heritage – Sefi  1997: 368). Neuvomista pidetään ennalta määrättynä tehtävänä, jos neuvot annetaan
tilanteessa pyytämättä (Heritage – Sefi 1997: 389).

236.  Fairclough (1995a) toteaa, että epäsuora strategia saattaa olla petollisempi kuin suora.
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Seuraavan esimerkin (173) saarnaaja liittää päiväntekstin nykyajan parisuhdeongel-
miin. Pappi pohjustaa neuvojen antamista ilmaisemalla instituution käsityksen avioliitosta
(Hän/ [=Jeesus] avioliiton asettaja/ nuhtelee avioliittoa hajottavat voimat). Avioliittoa
hajottavaksi tekijäksi saarnaaja näkee ihmisen ikuisen unelman lähteä etsimään uudel-
leen ja uudelleen/ sitä todellista rakkautta.237 Annettuna (aina on ymmärretty) saarnaaja
pitää käsitystä perheestä (että perhe on/ yhteiskunnan perussolu// myös yhteiskunta/ kir-
kon ohella/ pitää yllä elin/ikäistä avioliitoa). Saarnaaja ei mainitse, mistä perhe koostuu,
mutta ajatukseen perheestä yhteiskunnan perussoluna ei tuntuisi sopivan uusperhe, vaan
perinteinen käsitys perherakenteesta isä, äiti ja lapset.238 Saarnaaja käyttää monikon
imperatiivia, koska hän osoittaa kehotuksensa parisuhteen hoidosta aviopareille. Kehot-
tava jaksorypäs sijoittuu saarnan pää- ja päätösosaan (esim. 173). Kehottavan jakson
rakenne on kehotus (r 1), kehotus (r 2), varoitus tai neuvo (r 3), kehotus (r 4). Kehottavan
jakson asiarakenne on syy, seuraus ja parannusehdotukset. Ratkaisussaan saarnaaja insti-
tutionaalisessa roolissa painottaa turvautumista Jumalaan. Neuvo älkää jättäkö varoittaa
ehkä avioerosta. Mahdollisia eronneita kuulijoita saarnaaja ei ota huomioon.239 Avioero
aiheuttaa varsinkin jätetylle osapuolelle suurta tuskaa, ja monet hakevat lohdutusta kir-
kosta.
(173) 1. kun teille tulee vaikeuksia/ käykää/ rukouksessa/ Hänen

2. luokseen/ pyytäkää Hänen apuaan// 
3. älkää jättäkö vaikeuksissa/ rukoilkaa viisautta/
4. pyytäkää Häneltä voimia

(PAP 7)

Edellisen esimerkin saarnaajalla (PAP 7) on toinen imperatiivirypäs päätösjaksossa.
Imperatiivit voi tulkita kehotuksiksi, joilla saarnaaja painottaa kuulijaa ongelmanratkai-
sun toimijana, sen takia antakaa anteeksi toisillenne; antakaa toisillenne uuden alun
mahdollisuus; antakaa Kristuksen/ evankeliumin viinin/ puhdistaa omatuntonne. 

Saarnan lopussa oli ennen messu-uudistusta rukous, jonka saarnaaja luki yksin, vaikka
käytti kehotukseen perinteisesti monikon 1. persoonan imperatiivia rukoilkaamme.
Monikon 1. persoonan imperatiivi on hävinnyt arkikielestä, eikä sitä käytä saarna-aineis-
tossanikaan kuin yksi pappi, joka kehottaa loppurukoukseen imperatiivilla rukoil-
kaamme. Messu-uudistuksessa rukouksen paikan sai yhteinen uskontunnustus tai uskon-
tunnustusvirsi. Myös kielenkäyttö näyttää muuttuneen tässä kohden. Yhdessä rukoilemi-
sen kehotuksesta on siirrytty arkiseen ilmoitukseen, joka realisoituu deklaratiivilla (rukoi-
lemme, nousemme). Seuraaviin esimerkkeihin (174–177) olen koonnut variaation saar-
naajien ilmoituksista. Yhtä poikkeusta (esim. 177) lukuun ottamatta saarnaajat käyttävät
kirjakielistä monikon 1. persoonaa. Esimerkin 177 pappi käyttää ilmoituksessa passiivi-
muotoa (noustaan nyt ylistämään), mutta monikon 1. persoonaa deklaratiivissa (kun tun-
nustamme).

237. Piispa Huovinen kirjoittaa pappien avioliiton horjuttajiksi papin institutionaalisten tehtävien paljouden.
Perheen yhteisen ajan puutteen takia  ”ei ole ihme, jos perhe ei joskus enää odota”.

238. Kansalaisten mielipiteitä, myös kirkon edustajien, on jakanut kahtia laki samaa sukupuolta olevien parien
suhteen rekisteröimisestä. Vielä toistaiseksi (kesäkuu 2002) ei kirkoissa saa vihkiä homo- eikä lesbopareja. 

239. Vuonna 2001 Suomessa solmittiin 24 830 avioliittoa ja purettiin 13 568 (Väestö 2001. www.tilastokes-
kus.fi) 
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(174) me kumarramme päämme/ seimen lapsen edessä/ ja rukoilemme
(PAP 1)

(175) nousemme tunnustamaan/ yhteisen kristillisen uskomme/
(PAP 8)

(176) nyt nousemme yhdessä laulamaan uskontunnustusvirren/
(PAP 10)

(177) noustaan nyt ylistämään Herraa/ kun tunnustamme yhteisen uskomme/
(PAP 9)

Saarnaajan kuulijaan kohdistama direktiivinen toiminta saa ilmaisunsa myös muilla
puhemuodoilla kuin imperatiivilla. Esimerkiksi varoitus voidaan ilmaista deonttisen ver-
bin kieltomuodolla (meidän ei pitäisi luottaa), jonka merkitykseksi voidaan tulkita älkää
luottako tai älkäämme luottako. Neuvon tai muistutuksen merkitys on lausumassa mei-
dän on syytä kiittää eli kiittäkää tai kiittäkäämme. Kuulijalle osoitetut lupaukset ilmais-
taan usein deonttisella saada-verbillä, oman sydämesi temppeliin saat ottaa vastaan lah-
jan Jeesuksen.

4.3.2.2 Fokalisoija kehottaa

Saarnojen intertekstuaalisuus näkyy myös kehotuksissa. Saarnaajalla on kuulijaan vaikut-
tamiseksi konventionaalinen tai omaperäinen strategia siitä, ketä auktoriteettia lainaa,
mihin sisällön kohtaan sijoittaa lainauksen, puhuuko suoraan auktoriteetin sanoin vai
referoiko sisällön. Saarnaaja voi näin epäsuorasti vaikuttaa kuulijaansa käyttämällä toista
puhujaa.240

Suuri osa saarna-aineistoni sitaateista, jotka sisältävät kehottavan, ohjaavan, lohdutta-
van tai rohkaisevan puhefunktion, on Jeesuksen sanoja. Saarnaaja sijoittaa sitaattinsa
saarnaan siten, että Jeesuksen sanojen kohteena voi olla nykykuulija. Kehotuksen persoo-
namuoto vaihtelee yksikön 2. (esim. 178) ja monikon 2. (esim. 179) välillä, harvemmin se
on yksikön 3. (esim. 180). Esimerkissä 178 kieltoimperatiivin voi tulkita lohdutukseksi
tai rohkaisuksi (r 1), jota seuraa perustelut deklaratiiveilla (r 1–3). Viimeiseksi sijoittuva
johtolause painottaa auktoriteettipuhujaa. Ihmisen puheen voi ajatella muuttuvan Juma-
lan puheeksi. Esimerkissä 179 saarnaaja aloittaa johtolauseella (r 1 Jeesus sanoo). Puhut-
telumuoto on monikon toinen. Saarnaaja ei pohjusta sitaattia mitenkään. Sitaatin jälkeen
saarna jatkuu kertomuksella Jeesuksen Jerusalemiin tulosta. Kertomuksessa saarnaaja lai-
naa psalmia 118, joka sisältää Jeesuksen vastaanottajille kohdistettuja kehotuksia (iloit-
kaa ja riemuitkaa) ja Jumalalle kohdistettuja pyyntöjä (Herra anna meille apusi/ oi
Herra anna menestys). Esimerkissä 180 kehotuksen persoona on yksikön kolmas (r 2, 3,
5). Riveillä 5 ja 6 saarnaaja selittää kuulijalle itsensäkieltämisen merkityksen muuttamalla
Jeesuksen sitaattiin ehkä nykykuulijalle ymmärrettävämmän ilmaisun olla välittämättä.
(178) 1. älä pelkää/ sillä minä olen lunastanut sinut/

240. Kujanpään (1997: 378) mukaan Laestadius elävöittää ja konkretisoi sanottavaansa eniten toisen puhujan ja
puhuttelun avulla. Kerronnallisissa saarnoissa on mukana Raamatun henkilöt ja oman ajan tyypit. 
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2. minä olen sinut nimeltä kutsunut/
3. sinä olet minun / sanoo Herra/

(PAP 6)
(179) 1. Jeesus sanoo itsestään/ ottakaa minun ikeeni hartioillenne/ ja

2. katsokaa minua// minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä - -
(PAP 9)

(180) 1. siellähän Jeesus sanoo/ jos joku tahtoo kulkea minun jäljissäni/
2. hän kieltäköön itsensä/
3. ottakoon ristinsä ja / seuratkoon minua
4. Jeesus sanoo siis/ jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni/
5. hän olkoon välittämättä itsestään

(PAP 5)

Esimerkissä 181 saarnaaja vetoaa kahteen auktoriteettiin Jeesukseen ja Lutheriin rin-
nastamalla heidän opetuksensa. Asian esittämisessä voi havaita saarnalle tyypillisen tavan
siirtyä selostavasta tyylistä (r 1, 2) suoraan esitykseen (r 3). Rivin 4 alun niin paljastaa,
että siirrytään puhujan kommentoivaan esitykseen (r 4, 5). Tekstistä on kuitenkin vaikea
tulkita, tarkoittaako rivin 4 hän Lutheria vai Jeesusta. Intertekstuaalisuus koostuu eri aika-
kausien äänistä. Kuulijan voi olla vaikea hahmottaa, kuka puhuu. Volosinovin (1990: 142)
mukaan vieraan puheen lausuman rajoja heikentävät eniten erityisesti kerrottu suora esi-
tys ja kerrottu epäsuora esitys.
(181) 1. Martti Luther/ opetti saman asian teeseissään/

2. kun meidän Herramme ja Mestarimme/ Jeesus Kristus sanoo/
3. tehkää parannus/
4. niin hän tahtoo/ että uskovaisen koko elämä/ on oleva/
5. parannuksen tekemistä

(PAP 6)

Kuten edellisessä esimerkissä myös seuraavassa (182) kertojien ääniä on vaikea erot-
taa. Saarnaaja pohjustaa tulevaa kehotusta (r 4) mahdollisuuden ilmaisevalla modaaliver-
bilausumalla sinä voit avata suusi/ pyhässä ehtoollisessa/ ottaa vastaan Kristuksen. Lau-
sumalla saarnaaja rohkaisee kuulijaa tulemaan ehtoolliselle. Katekismuksen ilmoitus
näyttää johtolausuman perusteella suoralta esitykseltä (r 1). Katekismuksesta en kuiten-
kaan löytänyt vastaavaa kohtaa. Rivin 3 parafraasi näyttäisi olevan saarnaajan oma tar-
kennus, joka toimii varoituksena. Joka tapauksessa kuulijalle välittyy rohkaiseva kehotus
(r 4) Lutherin auktoriteetin tuella.
(182) 1. Lutherin katekismus sanoo/ jos pidät silmällä omaa puhtauttasi/

2. et voi koskaan tulla ehtoolliselle/
3. et ole koskaan tarpeeksi puhdas/
4. mutta jos tunnet heikkoutesi/ tule luottavaisesti/ rohkeasti//

(PAP 4)

Esimerkissä 183 saarnaaja (PAP 5) lainaa Jeesuksen ohjeen rikkaalle nuorukaiselle,
joka halusi seurata häntä. Sitaatin sijainti temaattisessa saarnassa on heti johdantojakson
jälkeen. Saarnaaja yllättää kuulijan saarnakonventiosta poiketen väittämällä Jeesuksen
lausuman olevan radikaali ja arviomalla sen olleen “vahingollinen Jeesus-liikkeelle”:
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olen kuulevinani/ miten yhteisen kukkaron vartija Juudas mutisee itsekseen/ siinä mene-
timme paljon/ olipa kallis lausuma. Jeesuksen radikaalista lausumasta alkaa koko saar-
nan läpi kulkeva retorinen kuvioverkosto, joka muodostuu kysymys-vastauspareista, anti-
teeseista ja suositeltavan vaihtoehdon valinnasta sekä perusteluista. Interpersoonaisuus on
tulkittavissa kaikkien näiden piirteiden yhteisvaikutuksesta. Saarnan päätösjaksossa pappi
selittää Jeesuksen radikaalien sanojen tarkoituksen (esim.184), joka on kuulijalle suun-
nattu julistus pelastuksesta (r 1–3). Saarnaaja ei käytä ainoatakaan imperatiivia vaan dek-
laratiiveja, jotka voi tulkita kehottaviksi, esim. Hän kutsuu sinua luottamaan (r 6) eli
luota. Saarnaaja ei kehota kuulijaa suoraan, mutta hänen intentionsa on silti kuulijaan vai-
kuttaminen. Yksi keino on toisto: Esimerkissä Jeesukseen viittaava jumalallinen kolmas
persoona toistuu 11 kertaa. Syntaktinen rakenne toistuu riveillä 6 ja 8 sekä lausuman osan
toisto riveillä 6, 7 ja 8. Myös metaforat sekä prosodia ovat kuulijan toimintaa ohjaavia.
(183) 1. Hän sanoi/ mene ja myy kaikki mitä sinulla/ on/ ja anna rahat 

2. köyhille/ tule sitten ja seuraa minua/
(PAP 5)

(184) 1. tänään Jeesus/ radikaaleilla sanoillaan haluaa/ murtaa meidät irti
2. tästä minäkeskeisyyden vankeudesta/ Hän tahtoo irrottaa sinut ja
3. minut minäkeskeisyyden oravanpyörästä/ Hän tarkoittaa todella
4. mitä sanoo/ kun puhuu itsensäkieltämisestä/ mutta Hän antaa
5. >Hän antaa< myös tämän itsensäkieltämisen edellytyksen ja
6. voiman siihen/ Hän kutsuu sinua luottamaan Hänen
7. rakkauteensa/ Hänen huolenpitoonsa/ Hänen sanaansa/ Hänen
8. lupauksiinsa/ Hän kutsuu sinua huolettomuuteen/ kedon kukkien
9. ja taivaan lintujen huolettomuuteen/ elämään luottamuksen varassa/

uskon varassa/
(PAP 5)

Myös seuraavassa esimerkissä (185) saarnaaja käyttää jumalallista kolmatta persoo-
naa kehottajana. Lausumat ovat deklaratiiveja, mutta ne ovat merkitykseltään direktiivi-
siä, koska saarnaaja kehottaa kuulijaa tekemään valintoja.
(185) 1. Pyhä Henki kutsuu sinua/ evankeliumin kautta/ Hän kutsuu

2. rakkaasti / elämän tielle/ ja rohkaisee uskomaan synnit
3. anteeksi/ Jeesuksen tähden/ Hänen nimessään ja sovintoveressään

(PAP 6)

Saarnaajat käyttävät imperatiivia myös Raamatusta tai virsistä lainatuissa rukouksissa,
joissa pyynnöt kohdistuvat Jumalalle (esim. 186, 187). Piispa Huovinen (2001: 130)
toteaa, että armoa anova osoittaa imperatiivit ja pyynnöt Jumalalle, jolla on kaikki valta
armahtaa.
(186) anna/ oi Jeesus/ rauha ja menesty

(PAP 6)
(187) me rukoilemme/ Isä tulkoon sinun valtakuntasi

(PAP 9)

Intertekstuaalisuudella saarnaaja voi luoda vuorovaikutteisen näyttämön, jossa kuuli-
jalla on mahdollisuus samastua henkilöihin. Esimerkeissä 188 ja 189 imperatiivi kohdis-
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tuu kertomuksen sisässä toiselle henkilölle. Esimerkissä 188 saarnaaja esittää Jeesuksen
ja kiusaajan dialogin, jossa kerrontamuoto vaihtelee suorana, epäsuorana ja vapaana tyy-
linä. Kiusaajan kehotuksen (r 4) kielelliset ainekset (joten ei muuta kuin) viittaavat kerto-
jan äänen ja fokalisoijan äänen sekoittumiseen. Lopuksi saarnaaja kommentoi Jeesuksen
menettelyä (Jeesus ei langennut koettelemaan Jumalaa) ja esittää sitten johtolauseen
(vaan vastasi) ja Jeesuksen käskyn kiusaajalle (älä kiusaa/ Herraa/ Jumalaasi). Esimer-
kissä 189 ristinryöväri pyytää Jeesusta muistamaan häntä. Vuorovaikutuksellinen merki-
tys on siinä, että kuulija voi osallistua pyyntöön halunsa mukaan.
(188) 1. kiusaaja peukaloi psalmin tekstiä sen verran/ että hän saattoi

2. sanoa/ että jos taivaallinen Isäsi on luvannut suojella
3. hurskaitaan/ niin miksi ei omaa poikaansa/ Hänen voideltuaan//
4. joten ei muuta kuin heittäydy alas///- -
5. Jeesus ei langennut koettelemaan Jumalaa/ vaan vastasi/
6. älä kiusaa/ Herraa/ Jumalaasi///

(PAP 8)
(189) muista minua kun tulet valtakuntaasi

(PAP 3)

Lopuksi tiivistän saarnojen käskemisen merkitykset ja voimakkuusasteet taulukkoon 5.
Esimerkit olen tilasyistä lyhentänyt, mutta tulkinnassa olen ottanut koko tilanteen sekä
laajan kontekstin huomioon. Käskemisen sävyjen erottaminen ei aina ole helppoa: sama
kielellinen muoto voi toisessa kontekstissa saada eri merkityksen. Keskeisiä analyysipe-
rusteita ovat seuraavat: Kehotus on tarkoitettu noudatettavaksi. Neuvoon tai ohjeeseen
liittyy jonkin asiantilan korjaaminen. Varoitus on uhkaavampi kuin neuvo, koska sen nou-
dattamatta jättämisestä saattaa olla epäedullisia seurauksia. Uhkaus on voimakkain varoi-
tuksen muoto. Varoituksen seurauksia ei eksplikoida, mutta uhkauksen eksplikoidaan.
Voimakkuusasteen määrittelyssä myös kasvojen menetyksen uhka on tärkeä kriteeri. Siksi
pidän yksilölle kohdistettua kehotusta voimakkaampana kuin joukolle osoitettua. Suora
kehotus tai varoitus on yleensä voimakkaampi kuin epäsuora. Fokalisoijan käskemisen
tulkitsen lievemmäksi kuin papin suoran kehotuksen kuulijalle. Voimakkaimmillaan
papin käskemisen merkitys on uhkaus tai uhkaava varoitus, lievimmillään fokalisoijan
pyyntö, johon kuulija voi samastua. Taulukon nuolet kuvaavat ylöspäin lisääntyvää voi-
maa, siis kuulijaan kohdistuvaa vaivaamista, haittaa tai uhkaa. Taulukon alapäässä hyö-
dyt lisääntyvät: kuulijalle luvataan mielenrauhaa tai rohkaistaan uskomaan pelastukseen.
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Taulukko 3. Saarnadiskurssin käskemisen merkitys ja voimakkuus.

4.3.3 Kooste

Saarna kysymisenä. Kysymysten ja vastausten voi sanoa olevan olennainen osa uskon-
elämää, niin myös saarnadiskurssia. Sakraalisen dialogin perustavat rakenteet ovat kysy-
mys-vastausparissa. Se kantaa merkittäviä vuorovaikutteisia ja institutionaalisia merki-
tyksiä. Saarnoissa kysymyksiä on noin 7 % lausumista.

Saarnadiskurssin kysymisen ja vastaamisen kuviot ovat pääosin kahtalaiset. Ensinnä-
kin aitojen kuulijalle kohdistettujen kysymysten tehtävä on rakentaa dialogia puhujan ja
kuulijan välille ja näin aktivoida kuulija pohtimaan, panna hänet valintojen eteen ja ennen
kaikkea saada hänet valitsemaan hengellisen instituution päämäärät ja arvot elämäänsä.
Toisena kuviona ovat retoriset kysymykset eli diskurssijäsentimet ja niiden vastaukset.

Puhujan intentio Voima Esimerkki Kieliopillinen kategoria
Uhkaus voimakas

 ↓ ↑
ne jotka hylkäävät Jeesuksessa tarjotun 
pelastuksen tuomitaan

ES deklaratiivi pass.

Varoitus ↓

↑   

älä viivyttele/ älä anna maailman rakkau-
den estää sinua tulemasta
älkää jättäkö vaikeuksissa
meidän ei pitäisi luottaa

S NEG imperatiivi y. 2. p.

S NEG imperatiivi m. 2. p.
S MOD NEG deklaratiivi INKL

Kehotus ↓

↑

tee elämäsi käännekohta
rukoilkaamme
nousemme tunnustamaan yhteisen uskon
noustaan nyt ylistämään Herraa
Hän kutsuu sinua luottamaan
mene ja myy kaikki ja tule sitten
ottakaa minun ikeeni hartioillenne ja 
katsokaa minua
jos joku tahtoo kulkea minun jäljissäni
hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä 
ja seuratkoon minua

S imperatiivi y. 2. p.
S imperatiivi INKL
S deklaratiivi INKL
S deklaratiivi INKL
S deklaratiivi
S imperatiivi y. 2. p.
S imperatiivi m. 2. p.

ES imperatiivi y. 3. p.

 Neuvo tai ohje ↓

↑

älä vie vanhoja painolasteja uudelle vuosi-
sadalle
anna Jumalan uudistaa elämäsi
antakaa anteeksi toisillenne
meidän on syytä kiittää
meidän on hyvä muistaa

S NEG imperatiivi y. 2. p.

S imperatiivi y. 2. p.
S imperatiivi m. 2. p.
S MOD deklaratiivi INKL
S MOD+ deklaratiivi INKL

Lupaus ↓
↑

saat omistaa syntien anteeksiantamuksen
me saamme käydä uuteen aikaan
on lupa uskoa 

S MOD+ deklaratiivi y. 2. p.
S MOD+ deklaratiivi INKL
ES MOD+ deklaratiivi 

Rohkaisu ja loh-
duttaminen

↓ ↑

älä pelkää sillä minä olen lunastanut 
sinut

S NEG imperatiiviy. 2. p.

Pyyntö lievä muista minua kun tulet valtakuntaasi S imperatiivi y. 2. p.
S = suora strategia, NEG = negatiivinen, INKL = inklusiivinen, lihavointi = fokalisoijan kehotus tai pyyntö,
ES = epäsuora strategia, MOD = modaalinen välttämättömyys, MOD+ = modaalinen sallivuus tai mahdollisuus

{

{

{
{

{



151
Retoriset kysymykset toimivat tekstuaalisina jäsentiminä. Ne kuljettavat saarnan teemaa
eteenpäin ja fokusoivat kuulijan huomion. Kysymyksin saarnaaja merkitsee tärkeät koh-
dat tekstistä kuulijan havaittaviksi. Saarnaaja saattaa käyttää kysymyksiä myös kuulijaan
vaikuttamisen välineinä hämmästelyyn, väitteiden esittämiseen tai samanmielisyyden
ilmaisemiseen.

Kysymysten kohdentamisessa saarnaajalla on valittavana erilaisia leksikaalisia, syn-
taktisia sekä retorisia keinoja. Fokalisoijat, toiset puhujat, tuovat saarnan kysymysten
näkökulmiin vaihtelua. Näin saarnaajan ei tarvitse omissa nimissään esittää kaikkia kysy-
myksiä, ja hän voi sitaatilla kohdistaa auktoriteettipuhujan vastauksen suoraan kuulijalle.

Kysymyksillä rakennetaan ja ylläpidetään vuorovaikutusrooleja. Kysyjänä saarnaajan
institutionaalinen rooli on kahtalainen. Hän on eksegetiikan asiantuntija, joka johtaa saar-
nadiskurssin etukäteen kirjoitettua agendaa. Hän nostaa päivän tekstistä ydinkohdat esiin,
kysyy kuulijan kysymyksiä ja antaa pyhien kirjoitusten vastaukset. Toisaalta saarnaaja
paimenen tavoin huolehtii laumansa selviämisestä. Hän muistuttaa niistä valinnoista,
jotka johtavat instituution kannalta toivottuun päämäärään ja varoittaa niistä, jotka johta-
vat kadotukseen. Tässä roolissa saarnaaja käyttää aitoja kysymyksiä, joihin kuulija voi
mielessään vastata. Joskus saarnaajan institutionaalinen rooli ”puolestavastaajana” saattaa
ulottua näihinkin kysymyksiin.

 Saarnaaja voi myös riisua institutionaalisen roolinsa ja ottaa tavallisen ihmisen osan,
jossa hän kysyy kuulijan kysymyksiä, ymmärtää ja selittää niitä ongelmia, jotka vaikeut-
tavat uskontiellä epäröivän arkipäivää. Saarnadiskurssin kysymyksillä pappi hoitaa insti-
tutionaalista tehtäväänsä. Kysymykset tekevät relevantiksi sananjulistamisen: paimenteh-
tävän kysymyksillä pappi huolehtii laumansa jäsenten sieluntilasta ja pelastuksesta.

Saarna käskemisenä. Saarnaaminen on osa papin institutionaalista tehtäviä. Saarnas-
saan pappi julistaa evankeliumia, harvoin lakia. Uskoon liittyvissä asioissa, joskus maalli-
sissakin, saarnaaja voi kehottaa tai neuvoa kuulijaa. Institutionaalisessa vuorovaikutusti-
lanteessa ammattilainen ja ei-ammattilainen ovat epäsymmetrisessä suhteessa. Puhuja
pyrkii ottamaan huomioon kuulijansa kasvojen suojelemisen muodollisella tai tuttavalli-
sella kohteliaisuudella. Kielennyksessä tämä näkyy muun muassa puhujan valitsemassa
suorassa tai epäsuorassa strategiassa.

Suoria kuulijalle kohdistettuja kehotuksia käyttää aineistossani vain kolme kymme-
nestä saarnaajasta. Imperatiivi on TV- ja radiosaarnaajan valinta. Vieraan puhujan, fokali-
soijan, lausumissa imperatiivia käyttää seitsemän kymmenestä puhujasta. Käskymuo-
dolla on monenlaisia tehtäviä saarnassa. Sillä kehotetaan, neuvotaan, ohjataan, varoite-
taan ja pyydetään. Vieraan puhujan auktoriteetin saarnaaja valitsee, kun kehottaa tai
varoittaa kuulijaa. Varoitukset ja ohjeet liittyvät useimmiten uskonelämään ja
Jumala-yhteyteen. Yksi saarnaaja antaa ohjeita temaattisessa saarnassaan myös parisuh-
teen hoidosta.

Saarnaaja taustoittaa kehotuksensa ja varoituksensa elämän vaikeuksien pohdinnalla,
minkä jälkeen hän antaa instituution ohjeet paremman elämän valitsemiseksi. Useat saar-
naajat käyttävät epäsuoraa strategiaa, eli he välttävät imperatiivimuotoa ja käyttävät mie-
luummin deklaratiivia tai suostuttelevia ilmaisuja. Saarna päättyi ennen jumalanpalvelus-
uudistusta rukoukseen, uudistuksen jälkeen uskontunnustukseen tai virteen. Kehotus
rukoilkaamme on muuttunut uudistuksen jälkeen deklaratiivimuotoon rukoilemme tai
nousemme tunnustamaan yhteisen uskomme. Sävy on muuttunut ilmoitustyyppiseksi, jos-
kin seisaalleennousemiskehotus on tarkoitettu noudatettavaksi.
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Saarnojen kehotuksissa näkyy myös moniäänisyys. Saarnaaja lainaa usein auktoriteet-
tipuhujia, joiden suulla kehottaa tai neuvoo kuulijaa. Suurin osa vieraan puhujan kehotuk-
sista on Jeesuksen sanoja. Saarnaaja sijoittaa lainauksen niin, että huolta kuvaavan jakson
jälkeen seuraa sitaatti, joka antaa rohkaisevia tai lohduttavia neuvoja kuulijalle. Virsiru-
noilijoiden imperatiivein pyynnöt kohdistetaan Jumalalle. Niiden interpersoonainen mer-
kitys on siinä, että kuulija voi yhtyä näihin pyyntöihin. Saarnaaja voi luoda kertomuksen
avulla dialogin, jossa imperatiivit kohdistuvat kertomuksen henkilöille. Interpersoonai-
nen merkitys ei ole suoraan tekstistä luettavaa, mutta toisaalta pappi on valinnut dialogin
kuulijaa ajatellen, ehkä tuomaan kauan sitten tapahtuneet asiat lähelle. Kuulijalla on mah-
dollisuus samastua henkilöihin.

Saarnaaja ei uhkaa kuulijansa kasvoja suorilla käskyillä ja kehotuksilla. Hän käyttää
neuvomiseen ja kehottamiseen usein fokalisoijaa, jonka suulla voi antaa imperatiivimuo-
toisia ohjeita. Mediasaarnoissa käytetään imperatiivia, mikä on ymmärrettävää, koska
mediagenreen kuuluu usein suora strategia, johon TV-katsoja ja radionkuuntelija on tottu-
nut.



5 Opetuspuhe vuorovaikutuksena

Koulut ovat pääasiassa yhteiskunnan ylläpitämiä laitoksia. Opetushallituksen tehtävänä
on vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen kehittämisestä. Korkein vastuullinen elin
on opetushallitus, joka antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja241 sekä tutkintoja varten perus-
teet sekä huolehtii valvonnasta. Opetuksen järjestäminen kuuluu kunnille tai kuntayhty-
mille. (Opetusjärjestelmä 2002. www.oph.fi luettu 4.10.2002.) 1990-luvulla päätösvaltaa
siirrettiin paikallistasolle. Opetussuunnitelmat saadaan nyt tehdä oppilaitoskohtaisesti,
mikä on lisännyt erilaisia painotusmahdollisuuksia, mutta myös vastuuta opetuksen
toteuttajille eli opettajille.

Luokkahuonediskurssissa on kaksi ulottuvuutta: muoto ja sisältö. Muotoon kuuluvat
vuorovaikutuksen säännöt ja sisältöön opittavat asiat. Opiskelijan täytyy oppia molem-
mat. (Lemke 1990: 20.) Oppitunti on rakenteeltaan episodista.242 Tietyt toimintatyypit
vaihtelevat. Rakenne riippuu opettajasta ja menetelmästä. Rakenne sisältää erilaisia episo-
deja, esimerkiksi alkuilmoitukset, tehtävien tarkistus, pääteeman käsittely, lopetustoimet.
Jokaisella episodilla on oma rakenteensa. Esimerkiksi tyypillisessä tehtävien tarkastusepi-
sodissa voi olla 3-osainen rakenne: opettajan kysymys, opiskelijan vastaus, opettajan
toisto opiskelijan vastauksesta.

241. Ammatillisen koulutuksen alat ovat luonnonvara-ala, tekniikka ja liikenne, hallinto ja kauppa, matkailu-,
ravitsemis- ja talousala, sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala sekä humanistinen opetusala.

242. Lemke (1990: 50, 1983: 21–25) luettelee oppitunnin tärkeimmiksi rakennemalleiksi mm. kolmivaiheisen
dialogin, opettajan monologin, tekstidialogin, ryhmätyön ja taulutyön. Vain yksi episodi on menossa kerral-
laan. Opettaja ilmoittaa episodin vaihdosta metapuheella. Episodi kestää noin 15–20 minuuttia. Tyypin-
vaihdon yhteydessä saattaa vaihtua myös teema. Yhdellä oppitunnilla on 3–10 episodia. Episodin alku ja
loppu voidaan eritellä monin kriteerein, esim. opiskelijat vaihtavat asentoa, kääntelevät sivuja, katsovat
ympärilleen tai ulos ikkunasta, puhuvat toisilleen. Opettaja saattaa pitää pitemmän tauon, kirjoittaa taululle
tai katsoa muistiinpanojaan. 
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5.1 Identiteettejä ja persoonia

Tässä luvussa tarkastelen opettajan henkilöviittauksia, toisin sanoen niitä merkityksiä,
joita syntyy opetuspuheessa, kun opettaja käyttää vuorovaikutuspronomineja minä, sinä,
me ja te. Perspektiivin valinnalla puhuja vaikuttaa tilanteen sosiaaliseen merkitykseen.
Hänen käsityksensä esitettävästä asiasta ja itsestään puhujana kuuluvat hänen kielenkäy-
töstään. Puhuja voi valita suoran tai epäsuoran strategian itseensä viittaamisessa. Toisaal-
ta on mahdollista puhua ”vain asiaa” ja jättää persoonansa mainitsematta. Mills (1991:
211) toteaa tieteellisissä teksteissä esiintyvän kaksi esitystapaa: ensimmäisessä kirjoittaja
on ”aina paikalla” eli tuo persoonansa esiin, toinen tapa on autonominen teksti vailla per-
soonaa. Myös kuulijaan viittaavat vuorovaikutteiset piirteet vaihtelevat puhuja- ja tilanne-
kohtaisesti. Puhuja saattaa ottaa kuulijan puhekumppanikseen yksikön tai monikon toista
persoonaa käyttämällä tai korostamalla yhteisyyttä monikon ensimmäisellä. Hän voi
myös karttaa suoria viittauksia ja häivyttää persoonan passiivilla tai geneerisellä 3. per-
soonalla.

Kouluinstituutiossa luokkahuoneen vuorovaikutuskäytänteet ovat vakiintuneet opetta-
jajohtoiseksi toiminnaksi. Opettajan hallussa on opetettavan sisällön asiantuntijuus sekä
opetusdiskurssin säätely. Hänellä on oppitunnin kulusta suunnitelma tai mielikuva, jonka
avuksi hänellä on joko kirjoitettu tai kirjoittamaton agenda243 siitä, mitä, milloin, kuinka
kauan ja miten tehdään. Opettajan rooli on kysyä ja vastata, jakaa puheenvuoroja haluk-
kaille – usein yllättäen myös haluttomille – ja pyytää vastauksia, joita sitten kommentoi.

5.1.1 Minä – metasubjekti

Ammatillisessa koulutuksessa opettaja on oman alansa ekspertti, jolta opiskelijat odotta-
vat oppivansa tulevassa ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Asiantuntijaopettajan
oman persoonan esiintuonti vaihtelee tutkimusaineistossani suuresti. Kolme kymmenestä
opettajasta käyttää reilusti yli puolet (64 %) kaikista minä-viittauksista. Yksi ei viittaa
itseensä kertaakaan, ja neljä opettajaa käyttää kukin vähemmän kuin neljä prosenttia (lii-
tetaulukko 9, kuvio 8). Ensimmäisen persoonan pronominin yleisin muoto on puhekieli-
nen mä(ä). Minä-muoto esiintyy harvoin. Oppituntia jäsentävässä puheessa opettaja tuo
eksplisiittisesti esiin tietoisuuden omasta persoonastaan. Opettajalle minä-persoona on
sekä toiminnallinen että tiedollinen rooli. Sitä käytetään myös narratiivisessa merkityk-
sessä. Kuviossa 6 esitän opettajan minä-persoonan kvantitatiivisen jakauman. Yksikön
ensimmäiseen persoonaan olen laskenut mukaan pronominin, ensimmäisen persoonan
verbin ja possessiivisuffiksin.

243. Käytän oppitunnin toimintajärjestyksestä nimitystä agenda, jolla opettaja ilmaisee suunnitelmansa tunnin
kulusta. Keravuoren (1988: 43, 185–186) mukaan opetusdiskurssin hallinta ilmenee kielen tasolla jäsentä-
mispuheena, joka on selkeimmillään metapuhetta. Opettaja valmistelee luokkaa suunnitelmaan, joka
hänellä on mielessään. Suunnitelma rakentuu opettajan tiedonalan tuntemukselle, ja opettaja pyrkii jäsentä-
vällä puheellaan saamaan teeman ja alateemat eksplisiittisesti opiskelijoiden tietoon. Suunnitelma on mer-
kitykseltään yleisen toteavaa, tiedottavaa, ennakoivaa tai lupaavaa. Jäsentävällä puheella opettaja strukturoi
myös opiskelijoiden aiempia tietoja ja luo uusia odotuksia diskurssista. Metapuhe on opettajajohtoisen tun-
tidiskurssin keino säädellä keskittyneisyyttä ja tavoitteellisuutta.
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Kuvio 6. Opettajan minäroolit.

Yksikön ensimmäisellä persoonalla opettaja ilmaisee useimmiten rutiineita, joita ovat
muun muassa piirtoheitinkalvojen tekemiseen ja kopiointiin liittyvät työt. Nykyopettajan
havainnollistamisväline on liitutaulun sijasta piirtoheitin,244 johon liittyvää kommentoin-
tia on jokaisella aineistoni opettajalla (esimerkit 190–195). Esimerkistä 190 implikoituu,
että opettajan mielestä kalvot kuuluvat opetukseen. Hän pahoittelee (valitettavasti), ettei
kalvoa ole. Ne, joilla kalvo on, ilmaisevat sen eksplisiittisesti (191, 192). Toinen tärkeä
opetuksen aputoiminta on materiaalin kopioiminen, jonka avulla on tarkoitus vähentää
opiskelijoiden kirjoitustyötä. Opettaja saattaa luvata opiskelijoille monisteen (194 ja 195)
tai hän puhuu käsilteltävänä olevasta monisteesta. Opiskeltavaan asiaan voi kuulua myös
muita suunnitelmia, joista opettaja kertoo metapuheessaan opiskelijoille. Esimerkin 195
opettaja on luvannut opiskelijoille opintokäynnin, jota hän ei ole kuitenkaan vielä ennät-
tänyt järjestää. Opiskelijat arvostavat yleensä vaihtelua luokkaopetukselle. Opettajan
lupaus suunnitelman toteutumisesta palvelee motivaation herättämistä.
(190) mulla ei nyt [puistaa päätään] valitettavasti oo kalvoo nii///

(OPE 6 N)
(191) mulla on tuossa// muutama// kuva poverpointtiesityksenä/

(OPE 2 M)
(192) mää pistän nyt tään [panee kalvon piirtoheittimen lasille]

(OPE 7 M)
(193) mää kopioitutan tuossa toimiston puolella tämän 

(OPE 2 M)
(194) mää voin antaa kopion 

(OPE 7 M)
(195) sitä (= opintokäyntiä) mää en oo kerenny vielä sopia/ kun mulla on nyt niin

kiirettä/ koitan soittaa sitten/ sentään// 
(OPE 9 N)

244. Jokainen aineistoni opettajista käytti piirtoheitintä opetuksessaan.
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Oman persoonan esiintuonti on luonnollisesti puhujakohtaista. Toiset opettajat puhuvat
paljon ja selostavat senhetkistä toimintaansa tarkasti, toiset siirtyvät selittelemättä seuraa-
vaan asiaan tai työtapaan. Aineistoni osoittaa selvästi, että ryhmätyön ohjeissa (196) tai
kyselevässä opetuksessa (197) opettajat käyttävät enemmän minä-viittauksia kuin luen-
noivat opettajat. Esimerkin 196 opettaja on valmistanut pelikortit, jollaiset opiskelijoiden
pitäisi mallin mukaan tehdä. Opettajan ohjeissa pronominin esiintuonti painottaa minä-
keskeisyyttä, opettajan rooli on osaaja ja mallin näyttäjä (määpäs näytän). Esimerkin 197
nuori opettaja (OPE 7 M) on vuorovaikutustyyliltään kuin tuttu kaveri opiskelijoille. Hän
ilmaisee ajatuksensa spontaanisti opiskelijoiden kanssa yhteisellä kielellä (hei nyt mää
tiiän). Tämä opettaja viittaa runsaasti itseensä sekä ammattilaisena että yksityishenki-
lönä, missä roolissa hän kertoo itselleen sattuneen merkityksekkään tapauksen. (Ks. myös
esimerkki 214.)
(196) mää annan teille puhtaasti/ tämmösen nipun jonka mää oon suoraan kopi-

oinu - - määpä otan tälle punaselle [= kortille] kaverin - - määpäs näytän
ihan toimintaohjeet kalavolla/
(OPE 1 N)

(197) hei nyt mää tiiän/ kun mää haluan teiän tuotosta// mää annan kalvon/ jokai-
nen kirjoittaa oman lauseen vuorollaan siihen
(OPE 7 M)

Tiedollisessa roolissa opettaja on asiantuntija. Itseensä hän viittaa muun muassa, kun
tarkentaa käsitteitä (esim. 198) tai aikoo selittää asioita tarkemmin (esim. 199) tai kom-
mentoi ryhmätöiden tarkistusta (esim. 200).
(198) ja se että/ aika ja resurssit// resursseilla tarkoitan lähinnä henkilöitä/ ja sitä

kautta rahaa/
(OPE 9 N)

(199) mää en vielä selostanu ku tää on sellane ikuisen vanha asia/ - - selostan kohta
mistä on kysymys 
(OPE 7 M)

(200) teillä oli vielä jotakin kun kävin kattomassa 
(OPE 8 N)

Asiantuntijuuttaan opettaja voi vakuuttaa opiskelijoille tuomalla eksplisiittisesti esiin
käytännön kokemuksensa. Opettaja (esim. 201) on valinnut tunnin aloitukseen kalvolle
kirjoitetun sitaatin Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijan kaukoviisaista ajatuksista,
jotka hän on liittänyt opetusaiheeseensa projektisuunnitteluun. Opettaja korostaa käytän-
nön kokemustaan (vuosikausia projekteisa toiminu), kun perustelee hyväksyvänsä (alle-
kirjotan) Huovisen ajatukset. Asiantuntijamielipide välittää ammattilaisen kokemustietoa
tuleville tekijöille. Intertekstuaalinen linkki tarjoaa lisäelementin opiskelijoille pohditta-
vaksi. Englannin opettaja (esim. 202) puolustelee asiantuntijan kokemuksellaan valin-
taansa, miksi käyttää paljon aikaa englannin do-apuverbin kertaamiseen. Opiskelijat eivät
ota kantaa ajankäyttöön, joten opettajan perustelu saattaa johtua hänen ”sisäisen agen-
dansa varoituksesta” tuhlata aikaa.
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(201) minä ainaki ite oon/ vuosikausia projekteisa toiminu niin/ allekirjotan ihan
projektia koskevan/ 
(OPE 2 M)

(202) mää oon huomannu että/ hirmu monella on jotenki epämääräisesti mielessä/
että mikä se/ se semmone do-apuverbi on//
(OPE 7 M)

Opettajan viittaaminen itseensä nostaa esiin myös oppimisen asiantuntijan, joka ohjaa
ja varoittaa opiskelijoita. Seuraavissa kahdessa esimerkissä opettajalla on kuvainnolli-
sesti sormi pystyssä. Esimerkissä 203 opettaja tuo asiantuntijuutensa eksplisiittisesti per-
formatiiviverbillä julki (mää – painotan). Hän painottaa asioiden tärkeyttä asettamalla
vastakkaiseksi olettamansa opiskelijoiden käsityksen. Salomaa (1997: 119) toteaa tutki-
muksessaan, että yksikön 1. persoonan käyttö paljastaa opettajan auktoriteettiaseman suh-
teessa oppilaisiin. (Ks. myös esimerkki 245.) Esimerkissä 204 englannin opettaja toistu-
vasti (vrt. edellä esimerkki 202) perustelee tai puolustelee, miksi peruskoulussa opittuun
englannin kielen verbintaivutukseen käytetään paljon aikaa oppitunnista. Opettaja käyttää
argumenttina omaa kokemustaan (olen aika monta näitä kursseja vetäny ja huomannu)
ja virhe-esimerkkiä (love you me?). Kumpikin opettaja eksplikoi hypoteettisen opiskelijan
kannan asian helppoudesta (OPE 4 M: vaikka saattaa tuntua että onpa yksinkertaista;
OPE 7 M: hirmu helposti kuulee semmosia/ se naurattaa ehkä). Kumpikaan opettajista ei
kysy läsnä olevilta aikuisopiskelijoilta, mitä he itse asiasta ajattelevat.
(203) mää sen vuoksi nyt painotan tätä nyt/ vaikka saattaa tuntua että onpa yksin-

kertaista
(OPE 4 M)

(204) sen takia käytän näin paljon aikaa tähän kun/ olen aika monta näitä kursseja
vetänyt ja olen huomannut että/ tämä ei ollutkaan niin kuin/ siis hirmu hel-
polla tästä tulee love you me/ hirmu helposti kuulee semmosia/ se naurattaa
ehkä/
(OPE 7 M)

Opetuksen asiantuntijana opettaja suunnittelee opintojakson kokonaisuuden, yksittäiset
oppitunnit ja niihin liittyvät tehtävät. Hänellä voi olla kirjoitettu tuntisuunnitelma tai mie-
lessä ehkä vain hahmotelma, mitä oppitunnilla aiotaan tehdä. Opiskelijat eivät useinkaan
tiedä etukäteen oppitunnin tarkkaa ohjelmaa. Oppitunneille on sovittu alkamisajankohta,
ja opiskelijat tietävät tunnin alkavan, kun opettaja tulee luokkaan ja sulkee oven. Sen jäl-
keen puheensorina lakkaa – ei läheskään aina – ja huomio kiinnittyy opettajaan. Oppitun-
nin alkurutiinit ovat melko samanlaiset eri opettajilla.245 Tavallisesti opettaja ilmoittaa

245. Aineistoni videoidut oppitunnit alkoivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (OPE 5 N) opetuksella ilman
aloitusrutiineja. Tavallisesti tultuaan luokkaan ja tervehdittyään opiskelijoita opettaja saattaa ilmoittaa eri-
laisia asioita, esim. tulevasta opetuksesta. Opiskelijoilla voi olla kysymyksiä tehtävistä tai poissaolojen
aiheuttamista materiaalin puuttumisesta jne. Ilmoitusasioiden ja mahdollisien neuvottelujen jälkeen jotkut
opettajat tarkistavat läsnäolijat nimenhuudolla tai kierrättämällä nimilistaa. Lemke (1990: 215, 216) jakaa
aloitustoiminnat kolmeen ryhmään: tunnin alkua edeltävät toiminnat (Pre-Lesson Activities, mm. opetta-
jan ja opiskelijan neuvottelut, opiskelijoiden keskinäiset neuvottelut, ennakkotehtävät), aloitus (Getting
Started) ja alkutoiminnat (Preliminary Activities, mm. läsnäolojen tarkistus, ilmoitusasiat, tehtävien tar-
kistus, kotitehtävien keräys, yhteenveto, demonstraatio, motivointi, ”saarna” huonosta käytöksestä).
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ensin aiheen, mistä aikoo puhua. Esimerkissä 205 opettaja aloittaa uuden opintojakson ja
kertoo sen tavoitteista. Hän painottaa oman osuutensa lyhyyttä (lyhyesti/ ihan muutamilla
sanoilla), mutta liekö tyypillistä opettajalle – puhuu kuitenkin runsassanaisesti.246 Tun-
nin aloitusrutiinit opettaja puhuu yleensä inklusiivisesti me-muodossa (ks. luku 5.1.3) tai
persoonan häivyttäen. Oppitunnin rakenne voi olla enemmän tai vähemmän episodinen.
Silloin kun opetusmenetelmä muuttuu, opettaja esittää uuden suunnitelmansa opiskeli-
joille (esim. 206). Opettajan vilkaisu kelloon antaa ennakkovihjeen, että metapuhe kos-
kee myös ajankäyttöä.
(205) minä tässä alussa kerron pikkusen tästä// lyhyesti/ ihan muutamilla sanoilla/

ihan tavoitteena on vaan että/ te perehdytte siihen asiaan/ ja saatte sitten//
ensikuvan siitä mitä se kuntoutus vois olla
(OPE 9 N)

(206) mää aattelin (katsoo rannekelloaan) että tää asia me käytäs läpi silleen että//
yhteistoiminnallisissa ryhmissä
(OPE 9 N)

Opetuksen lisäksi oppitunnin toimintajaksojen hallinta agendan avulla on osa opettajan
institutionaalista roolia. Joku opettaja saattaa paljastaa itsestään myös inhimillisen puo-
len: hän unohtaa (esim. 207), muistaa väärin, kiusoittelee, moittii ja laskee leikkiä. Seu-
raavat esimerkkilausumat olen poiminut OPE 7 M:n puheesta. Englannin opettaja näyttää
luovan oppitunnilleen välittömän ilmapiirin. Hän on persoonana läsnä 247 ja kommentoi
opiskelijoiden vastauksia – rohkeastikin. Hän mainitsee nimeltä opiskelijan, jonka muis-
telee vastanneen tentissä hassusti. Luottamuksellisesta suhteesta kertoo se, että opiskelija
väittää vastaan (esim. 208).

Esimerkissä 209 opettaja nimittää käyttäytymistään kiusaamiseksi. Opiskelija sotkeu-
tui sanoissaan, ja opettaja osoitti hänelle suoran kehotuksen otapa rauhallisesti. Opettaja
jatkaa käyttämällä opiskelijasta se-pronominia (nyt se meni hämilleen). Puhuteltavan per-
soonan vaihdoksen yksikön toisesta kolmanneksi248 voisi tulkita etäännyttämiseksi ja
tilanteen rauhoittamiseksi. Drew´n (1987: 219, 247) mukaan kiusoittelu on leikkisää
pilailua jotakuta kohtaan, ja se on riippumatonta iästä, sukupuolesta ja asemasta. Kiusoit-
telu on osoitus keskinäisestä läheisyydestä, mutta toisaalta siihen sisältyy uhkaavia ele-
menttejä, koska kiusoiteltu voi tulkita kiusoittelun itseensä kohdistuvaksi kritiikiksi. (Ks.
myös Tannen 1986: 18. )

Myös seuraavassa esimerkissä (210) opettajan sävy on prosodialtaan kiusoittelevaa
(eei kai), kun hän korjaa opiskelijan virheellisen vastauksen. Ilmaisua mää just pääsin
sanomasta että käytetään tavallisesti läheisille ihmisille – kokemukseni mukaan – toru-
vana painotuksena rikkomuksen tai virheellisen teon jälkeen. Humoristista ilmausta ei ole
tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti ja siksi nuhtelukaan ei ole ”oikea” (Mulkay 1988:
79). (Ks. lisäesimerkkejä luvusta 5.4.1 Kohteliaisuusstrategiat ja sääntöjen rikkominen)

246. Toteutuneena OPE 9 N:n puheen osuus on 22 minuuttia. Opettajan osuuden jälkeinen opiskelijoiden ryh-
mätyö kestää 20 minuuttia.

247. OPE 7 M:n minä-viittausten määrä on 38.
248. Seppäsen (1998: 36) mukaan useimmissa suomen murteissa se on neutraali kolmannen persoonan prono-

mini, ja hän-pronominin käyttö on tunnusmerkkistä pragmaattisesti.
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(207) mä unohdin tossa sanoa// - - se Englannin ruusu on/ niitä tiettyjä symboleita
(208) Opiskelija: en minä vastannut

Opettaja: mää muistelin että se oli Leena
(209) nyt se [= opiskelija X] meni ihan hämilleen/ ko mää tuollai kiusasin sitä
(210) eei kai// mää just pääsin sanomasta että ku/ yksikkö livvv/ ei ässää

(OPE 7 M)

Opettajia moititaan usein siitä, että heillä on mielessään vain tietty vastaus, kun he esit-
tävät kysymyksiä opiskelijoille. Yksi aineistoni opettaja tuo eksplisiittisesti esiin, että hän
todella hakee mielessään olevia vastauksia. Hänen kymmenestä minä-viittauksestaan
kuusi on ilmaistu verbeillä ajan takaa tai haen. Kyseessä on etiikan oppitunti, jolla opis-
kelijoiden tehtävänä on nimetä eettisesti ongelmallisia ryhmiä. Pienryhmät esittelevät
vuorollaan oman työnsä tuloksen, jota opettaja kommentoi. Eräältä tiimiltä puuttuu opet-
tajan tarkoittama ongelmaryhmä. Opettaja jatkaa kysymistä, jotta saisi mieleisensä vasta-
uksen (esim. 211). Sekä opiskelijat että opettaja hymyilevät ja nauravat vuoropuhelun
aikana (r 6, 11, 12). Asia sinänsä ei ole huvittava, mutta ehkä naurua aiheuttaa tyypillinen
opetustilanteen onpas eipäs -leikki, jossa viimeisen sanan sanoo opettaja. Lopulta opettaja
mainitsee hiv-potilaiden tulevan ensimmäisenä mieleen (r 15), vaikka opiskelijoille se ei
tule mieleen ollenkaan. Naurulla näyttää olevan sosiaalisia merkityksiä, sillä molemmat
osapuolet kokevat ilmeisen kiusalliseksi sen, ettei ”oikeaa” vastausta tule. Opettaja kuit-
taa opiskelijoiden vastaukset minimipalautteella joo nekin (r 7, 9, 12). Opiskelijat tulkit-
sevat edellisen vastauksen vääräksi ja jatkavat arvaamista, koska opettaja yleensä hyväk-
syy vastauksen toistamalla sen.249 Tällaisesta opettajan ja opiskelijoiden dialogista käy
ilmi, että opettaja on aina oikeassa ja hänen “tietonsa” on valtaa.
(211) OPE 8 N: elikkä/ mää nyt ajan takaa sitä että tässä sitä kun puhutaan näissä

teidänkin oppikirjoissa niin sanotuista vaarallisista potilaista/ - - mutta sitten
on vielä toinen ryhmä vaarallisia potilaita/ tuleeko teille mieleen mikä se?
Opiskelija 1: vangit
OPE 8 N: anteeksi?
Opiskelija 1: rikolliset [naurua]
OPE 8 N: joo
Opiskelija 2: narkomaanit
OPE 8 N: nekin/ vielä kolmas ryhmä?/ minkälaiset aiheuttais hoitajan omalle
turvallisuudelle uhan?
Opiskelija 3: aggressiivisesti käyttäytyvät [naurua]
OPE 8 N: joo [nauraen]/ mää ajoin takaa sitä/ että aamupäivällä puhuimme
hiv-potilaista// elikkä tietysti tämmöset joilla on veressä joku/ joku tarttu-tart-
tuva tauti/ tuota voi olla tietysti mikä tahansa muuki mutta hiv ehkä/ ehkä sem-
monen joka ensimmäisenä tulee mieleen/
(OPE 8 N)

Narratiivinen minä esiintyy kahtena tyyppinä opetuspuheessa. Ensinnäkin se saattaa
tarkoittaa opettajan omaa persoonaa, ja toiseksi se voi esiintyä sinä-passiivin kaltaisena

249. Hakulisen (1997: 50) mukaan dialogipartikkelit eivät osu mihin tahansa kohtaan, vaan lähelle syntaktista
saumaa, esimerkiksi puhujanvaihdosta.
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yleistävänä muotona (ks. opetuspuheen sinä-passiivista luku 5.1.2). Oma kokemus on
usein oppimisesimerkkinä opettajan puheessa. Esimerkissä 212 opettaja kertoo tapauksen,
jossa kulunvalvonnan toiminta selvisi hänelle itselleen vasta epämiellyttävän kokemuksen
jälkeen. (Kertomus jatkuu esimerkissä 220.) Minä-persoona on pääosassa, koska koke-
mus sattui kertojalle. Esimerkissä 213 tietotekniikan opettaja opettaa tietokannan koon
määrittämistä. Hän käyttää havainnollistavana esimerkkinä televisiosta seuraamiaan
SM-hiihtoja, joiden 50 km:n matkan tulospalvelussa oli sattunut ohjelmointivirhe. Opetta-
jan asiantuntijuus nousee esiin tietokannan määrittämisvirheen analysoinnissa. OPE 4
M:n kertomuksessa minä tuo esiin, ettei opettaja ole varma joistakin yksityiskohdista (r 1
ja r 3). Esimerkin 213 opettaja ilmaisee myös upotetun arvioinnin250 TV-selostajan suulla
(ettei tämmöstä sais tapahtua). Jaettujen kertomusten avulla opettajat (OPE 3 M ja OPE 4
M) tuovat esiin asiantuntijan erehtyvyyden. Kertomukset ovat osa ammatti-identiteetin
rakentamista.
(212) ja/ mää ite yhen kerran sinne menin/ taloon ja pääsin sissään ovesta ihan

näppärästi ovesta/ aattelin että tännepä on heleppo kulukea//
(OPE 3 M)

(213) 1. tietyssä vaiheessa/ se oli muistaakseni kolmenkymmenenviiden
2. kilometrin kohalla nii/ tietokone sano sopimuksen irti/ - - sitä 
3. muista ennää kuka oli teeveekakkosen selostajana/ niniin/ joka 
4. televisiossa mainitsi että tämmöstä ei sais tapahtua

(OPE 4 M)

Englannin opettajan kertomus (esim. 214) ei liity varsinaisesti opittavaan asiaan, vaan
oppitunnin alussa kuunneltuun lauluun, jonka sanat on tarkoitus kääntää tunnilla. Opettaja
kertoo opiskelijoille tapauksesta, jossa hän oli aavistanut prinsessa Dianan hautajaislau-
lun. Pienessä kertomuksessa on seitsemän minä-viittausta, ei yhtään häivytystä. Kerron-
nassa OPE 7 M käyttää itsestään myös sinä-persoonaa (r 5 mistä sä tiesit) referoidussa
osassa. Vastaus tulee taas minä-muodossa (r 5 en mä tiennytkään). Kertomus päättyy
eksplisiittiseen arviointiin (r 5, 6 musta se oli - -, minun mielestä - -). Jaetulla kokemuk-
sella on merkitystä luokkayhteisössä: ”Yhdessä koetut matkat toisten herkille alkuläh-
teille saattavat olla kaikille luottamuksen jakaville äärettömän merkityksellisiä” (Talib
2002: 65).
(214) 1. sain tuolta rm:ltä tän/ kasetin ja mää soitin tätä// ja sit mää sanoin et

2. <täähän tää>/ nää sanathan sopii hirmu hyvin tähän// mää en niinkö
3. tienny sitä että s+oli valittu sitte siiihen hautajaismusiikiksi/ ko se tuli
4. se oikee/ kaikki oli kauhuissaan että/ tuli se oikea/ et ei voi olla totta/
5. <mistä sä tiesit>/ en mä tiennytkään/ musta se oli/ ihan huvittavaa
6. että// tuota minun mielestä nääkin sanat sopii

(OPE 7 M)

Minä-muoto esiintyy opettajan kerronnassa vastaavalla tavalla kuin sinä-passiivi. Esi-
merkissä 215 opettaja ei tarkoita itseään, vaan puhuu kuvitteellisesta tilanteesta yleisellä
tasolla, miten nuoriso-ohjaajan pitää pystyä innostamaan koulutettava ryhmä. Minä-pro-

250. Labovin (1972: 375) mukaan kertomuksissa esiintyy ulkoista arviointia ja upotettua arviointia. Edellinen on
kertojan eksplisiittisesti esittämää ja jälkimmäinen on kertomuksen henkilön esittämää.
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nominin käyttö näyttää tässä tapauksessa suggestiiviselta vaikuttamiselta: puhujan käyttä-
män minän tarkoitus on saada kuulija samastumaan toimintaan, siis ikään kuin siirtää
minä-persoonalla kuulija toimijaksi.
(215) se pitää ihan tietosesti aatella että kun mää meen siihen tilanteeseen niin/nii//

se että mulla on se into päällä/ niin se into tarttuu//
(OPE 5 N)

Ensimmäisen persoonan possessiivisuffiksi esiintyy vain yhden kerran ilmaisussa
muistaakseni (OPE 4 M). Neljä opettajaa tuo esiin mielipiteensä possessiivisuffiksitto-
malla muodolla mun tai minun mielestä.

Minän häivyttäminen joko passiivilla tai geneerisellä 3. persoonalla on tyypillistä
aineistoni opetuspuheessa, vaikka suoran strategian käyttö itseen viitatessa on yleisem-
pää (85,4 %) kuin epäsuoran (14,6 %). Luukan mukaan myös tieteentekijä käyttää
puheessaan yhdeksän kertaa kymmenestä suoraa tapaa. Sen sijaan kirjoitetussa tekstissä
ensisijainen tapa viitata itseen on passiivin käyttö. Tieteen universaaliuden ihanne koros-
taa, että tieto ja tulokset ovat tärkeitä, ei niiden tekijä. (Luukka 1995: 107–109.)

Epäsuoraa strategiaa opettajat käyttävät tiedollisessa, toiminnallisessa ja narratiivi-
sessa roolissa. Esimerkissä 216 opettaja häivyttää persoonan, kun huomauttaa ironisesti
muistiinpanojen tekemisen tarpeellisuudesta. Ironia ilmenee sekä persoonan häivytyk-
sessä että vastakohdassa ilmoittaa ystävällisesti määräys tehdä muistiinpanoja. (Ks. myös
esim. 236.) Esimerkissä 217 opettaja selittelee kalvolle kirjoittamisensa heikkoutta. Kiel-
tomuodosta jää jäljelle vain verbi tiiä. Esimerkeissä 218 ja 219 ensimmäisen persoonan
asemesta puhuja käyttää passiivia. Toinen opettaja on tehnyt monisteen, toinen jakaa
monisteita. Toiminta tulee selväksi, vaikka ei korosta itseään toiminnan suorittajana.
(216) no tuota/ nyt vois/ voi vaan ystävällisesti ilmoittaa - -

(OPE 1 N)
(217) tiiä saako siitä mitään selvää ko se menee noin huonosti tuonne/ tuonne (nau-

rahtaa)
(OPE 8 N)

(218) siinä/ sivun alareunassa/ siinä on jätetty tyhjää tilaa teijän omia muistiinpa-
noja varten
(OPE 2 M)

(219) ole hyvä/ pannaan nyt tuo harjoitusympäristö jakoon teille
(OPE 4 M)

Kerrontaepisodissa minätoimija saattaa esiintyä tiheästi, joten persoonan häivytyk-
sellä vältetään sen painottaminen (esim. 220). Tunnusmerkittömät muodot ovat painotto-
mampia kuin pronominilliset ja suffiksilliset muodot. Opettaja käyttää ensin mä(ä)-muo-
toa, mutta kerronnan aikana persoona muuttuu geneeriseksi. Puhekielistä häivyttämistä on
possessiivisuffiksin pois jättäminen (esim. 221) tai muu ellipsi (esim. 222).
(220) - - aattelin että tännepä on heleppo kulukea/ sitte jäi hissi jummiin// piti soit-

taa talon huoltomiehelle – ja vieläki kyllä muisti ettei menny sinne kovin
ussein
(OPE 3 M)
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(221) esimerkiksi/// projekti-insinööri/ se tuli mieleen
(OPE 2 M)

(222) sen// oikeastaan kantapään kautta/ ite oppinu että/ kannattaa jatkuvasti olla
pöyällä vihko - - 
(OPE 2 M)

Eräs opettaja ei käytä ainoatakaan suoraa minä-viittausta eikä epäsuoristakaan tavalli-
simpia, siis passiivia ja geneeristä 3. persoonaa. Hänen tyylinsä on siis vieläkin häivyte-
tympi. Esimerkin 223 lausuma on toteamus opiskelijoille, jotka eivät vastannet opettajan
tiedusteluun mitään. Lausuman voisi ehkä tulkita myös opettajan yritykseksi keventää
videoitavaa tilannetta, jossa vastauksen odottelun hiljaisuus voi tuntua tavallistakin kiu-
sallisemmalta. Toisessa esimerkissä (esim. 224) opettaja antaa opiskelijoille vihjeen
hedelmäsokerilla makeutettujen leivonnaisten paistamisesta. Vaikka hän todennäköisesti
puhuu omasta kokemuksestaan, hän ei tyylilleen uskollisena tuo persoonaansa esiin. (Ks.
lisää luvusta 6.2 Opetuspuheen toimintatyypit ja vuorovaikutusroolit.)
(223) ja lisää tiukkaa tekstiä

(OPE 10 M)
(224) sitten on yksi vinkki 

(OPE 10 M)

Tässä luvussa olen tuonut esiin opetuspuheen minä-viittausten yksilöllisen käytön: toi-
set opettajat sanovat suoraan minä tai puhekielisesti mä, kun puhuvat itsestään, toiset häi-
vyttävät persoonansa lähes kokonaan. Minä-viittaukset esiintyvät yhtä paljon tiedolli-
sessa ja toiminnallisessa roolissa. Tiedollisessa roolissa opettaja kertoo asiantuntijaesi-
merkkejä opittavasta asiasta. Toiminnallinen rooli liittyy metapuheeseen, jossa opettaja
selittää rutiniitehtäviään. Lisäksi narratiivinen minä voi viitata opettajan kertomuksissa
omaan toimintaan tai toimii sä-passiivin tavoin yleisessä merkityksessä. Seuraavaksi tar-
kastelen vuorovaikutuksen kuulija-persoonan sinä ja te merkityksiä.

5.1.2 Sinä, te – yksilö ja ryhmä

Puhuja osoittaa sitoutumista paitsi itseensä, myös yleisöön ja käsiteltävään asiaan (Chafe
1987: 105). Vuorovaikutukseen pyrkivä puhuja ottaa huomioon kuulijansa. Persoonan
valinnalla on merkittävä ilmaisutehtävä: näin määräytyy puhetilanteen muodollisuusaste,
osallistujien asema sosiaalisessa roolihierarkiassa tai tilanteen emotionaalinen ja sosiaali-
nen etäisyys sekä osallistujien toisiinsa suhtautumisen vakavuusaste. Puhuttelutavat hei-
jastelevat keskustelun sävyjä. Puhuja valitsee ilmaisunsa utilitaaristen ja affektiivisten
intentioidensa mukaan. (Yli-Vakkuri 1986: 130, 149.)

Tutkimusaineistoni opettaja puhuttelee ammattiin opiskelevia useimmiten ryhmänä
käyttämällä monikon 2. persoonaa (81,8 %). Yksilöivää sinä-muotoa (18,2 %) käytetään
vain silloin, kun opettaja kohdistaa sanansa tietylle opiskelijalle ryhmässä.251 Opettaja-
kohtaisesti kuulijaan viittaaminen vaihtelee suuresti (liitetaulukko 9, kuvio 8). Kaksi
opettajaa käyttää enemmän kuin kaksi kolmasosaa sinä-viittauksista. Neljä opettajaa252

kymmenestä ei käytä sinä-muotoa lainkaan. Viimeksi mainittujen opetusmenetelmä on
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luento. Opettajien suosimista opetusmenetelmistä ehkä johtuu, että opiskelijat ovat opet-
tajalle te-pronominilla puhuteltava kollektiivinen joukko, ei yksilöistä koostuva ryhmä.
Te-muodon käyttö jakaantuu tasaisemmin opettajien kesken kuin sinän käyttö. Seitsemän
opettajaa käyttää 80 % te-viittauksista. Vain yksi opettaja on pelkästään yhden te-viittauk-
sen varassa (kuvio 8).

Opettaja ottaa oppitunnilla kontaktia opiskelijoihin esittääkseen kysymyksiä, pyytääk-
seen vastauksia tai apua yhteistyöhön, kehottaakseen toimintaan tai kommentoidakseen
esimerkiksi opiskelijoiden tehtäviä. (Ks. kysymyksistä luku 5.3.1 ja kehotuksista luku
5.3.2.) Esimerkissä 225 opettaja esittää luentonsa tavoitteen opiskelijoille. Ehkä integ-
roinnin vuoksi opettaja on joko ottanut selville (esim. 226) tai tiedustelee opiskelijoilta
(esim. 227), mitä läheisesti yhteenkuuluvien oppiaineiden tunneilla on opetettu. Painotuk-
sissa tulee esiin opettajan ja opiskelijoiden yhteistyö. Puhujahan voisi tiedustella pelkäs-
tään asian ilman henkilöön viittaamista: onko kuntoutuksen määritelmä jo opetettu (vrt.
esim. 227).
(225) otetaan tännään niinkö ihan / vähän/ niinkö että tiiätte mitä se kuntoutus on/ -

- ihan tavoitteena on vaan että te perehdytte siihen asiaan/ ja saatte ensikuvan
siitä mitä se kuntoutus vois olla
(OPE 9 N)

(226) te ootta Seijan kanssa käyny sen vammaisosuuden läpi 
(OPE 1 N)

(227) onks teillä Jarin kans ollu jo kuntoutuksen määritelmä?
(OPE 9 N)

Opetuspuheessa sinä ja te kohdistavat kysymyksen tai kehotuksen opiskelijalle.253

Varsinkin kyselevässä opetuksessa vuoronvaihtoja on paljon. Opettaja toimii oppitunnilla
ohjailijana ja organisoijana. Hän jakaa opiskelijoille tehtäviä ja aiheita. Esimerkkien 228
ja 229 opettaja käyttää opetuspuheensa jälkeen yhteistoiminnallista työtapaa.254 Hän pitää
tiukasti ohjat käsissään ja jakaa opiskelijat pienryhmiin sormella osoittaen, ketkä kuuluvat
mihinkin ryhmään (228). Opettaja määrää myös aiheet.255 Opiskelijoiden rooli on ohjei-
den noudattaja ja tehtävien toteuttaja.
(228) teistä tulis yks kotiryhmä/ teistä tulis sitten yksi/ teistä yksi/ teistä yksi
(229) teiät jaetaan niinkö ykkösistä tulee yks asiantuntijaryhmä// ka- jotka ykköset

jotka tutkivat sitä lapsuutta
(OPE 9 N)

251. Kouludiskurssissa teitittely on harvinaista. Kokemukseni mukaan opiskeluelämästä pitkään pois olleet
aikuisopiskelijat teitittelevät opettajaa useammin kuin nuoremmat opiskelijat. Opettaja ei yleensä teitittele
aikuistakaan opiskelijaa. 

252. Yhdellä näistä on yksi sinä-viittaus passiivin luonteisessa käytössä.
253. Aineistossani sinä-muoto sisältyy kysymykseen 33,3 %:ssa, kehotukseen 29,1 %:ssa ja väitteeseen 22,9

%:ssa. Te-muoto sisältyy kysymykseen 19,4 %:ssa, kehotukseen 33,8 %:ssa ja väitteeseen 42,1 %:ssa. 
254. Opiskelijat työstävät ensin asiantuntijaryhmissä annetun artikkelin ja menevät sen jälkeen ns. kotiryhmään

opettamaan asian toisille opiskelijoille. Opiskelijoiden ryhmätyö ei sisälly videoituun aineistoon.
255. Esimerkkien 228 ja 229 yhteistoiminnallisen oppimisen ryhmäaiheet ovat lapsuus, nuoruus ja vanhuus.
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Esimerkin 230 opettaja antaa vapaat kädet opiskelijoille muodostaa pienryhmät. Opet-
taja käyttää ohjeidenannossa epäsuoraa tapaa. Ryhmät syntyvät nopeasti ja opettaja pal-
kitsee maininnalla ensimmäiseksi ehtineen ryhmän (te olitte ekoja).
(230) nyt pittää saaha vaan ryhmäjakoa/ ja tuota katotaanpa/ - - katotaanpa ryh-

män muodostus/ mitenkä muodostuu neljän hengen ryhmiä?/ te olitte ekoja
(OPE 1 N)

Edellisen esimerkin (230) tilanne jatkuu seuraavassa esimerkissä (231). Opiskelijan ja
opettajan välisessä dialogista käy ilmi, että opiskelijat ovat ymmärtäneet ohjeet eri tavalla
kuin opettaja tarkoittaa. Opiskelija kysyy opettajalta varmistusta meillä on tuo ykkönen/
niinkö? (r 1) Opettaja täsmentää (r 2 eikö tuota/ kaikilla on sama) ja antaa uuden kehotuk-
sen (r 2 te jaatte keskenänne), jonka keskeyttää opiskelijan hämmästelykysymys häh (r
4). Yhteisymmärrystä haetaan neuvottelemalla. Opiskelija ehdottaa aihetta (r 6), mutta
ryhmä ei ole ymmärtänyt yhteistoiminnallisen ryhmän työnjakoa ja näin neuvottelu jat-
kuu. Opettajan te-viittaukset tarkoittavat tässä esimerkissä pienryhmän jäseniä (r 9).
(231) 1. Opiskelija: meillä on tuo ykkönen/ niinkö?

2. OPE 1 N: eikö tuota/ kaikilla on sama/ te jaatte keskenänne/ kato// 
3. se [kuka
4. Opiskelija: häh?]
5. OPE 1 N: lukee minkäki osuuden
6. Opiskelija: niniin/ eli meillä on tuo isyyslaki
7. OPE 1 N: oottako te samassa ryhmässä?
8. Opiskelija: ollaan
9. OPE 1 N: eihän teillä voi ku yhellä olla se
10. Opiskelija: mikä meillä muilla on?

Tyypilliset kontaktinotot opiskelijaan esiintyvät toimintajaksojen rajalla. Koska opis-
kelijoilla ei yleensä ole etukäteen tietoa, mikä oppitunnin ohjelma on, opettaja saattaa
useaan kertaan tunnin aikana tarkentaa suunnitelmaansa opiskelijoille. Seuraavissa kol-
messa esimerkissä on kyse toimintajakson muuttumisesta. Esimerkissä 232 monologijak-
sonsa jälkeen opettaja kertoo uusista tehtävistä sekä aikataulusta. Useimmiten nämä seu-
raavan toiminnan ilmaisevat deklaratiivit (esim. 233 ja 324) voidaan tulkita kehotuksiksi,
esimerkiksi tehdä tehtävä tai lukea. (Ks. tarkemmin käskemisestä luvusta 5.3.2.)
(232) >ja tuota tullaan puolen/ puolen jälkeen tullaan/ teillä alkaa se työskentely-

aika/ ja te ryhdytte työskentelemään asiantuntijaryhmissä/ nyt teiän pitäis asi-
antuntijaryhmät sopia että missä te teette työskentelyn ja kokoonnutte yhteen
(OPE 5 N)

(233) sillä aikaa ku te kirjotatte niin minä selostan sitä/ systeemiä/ että älkää pyyh-
kikö pois
(OPE 7 M)

(234) että luette sen nyt ensin läpi/ silmäilette että mitä/ mitä siinä nyt oli/ ja sen jäl-
keen/// tässä on nyt neljä tehtävää// liittyen siihen harjoitusympäristöön
(OPE 4 M)

Opettaja saattaa kohdistaa opiskelijoille lupauksia, esimerkiksi antaa materiaalia,
selostaa asioita tarkemmin tai kerrata ennen tenttiä. Esimerkin 235 opettaja korostaa, että
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kopioidun oppimateriaalin saa omaksi ja että siihen on lupa tehdä merkintöjä. Esimer-
kissä 236 opettaja käyttää häivytettyä viittaamista. Lupaus alkaa tyypillisellä yhteistyö-
muodolla voijaan (palata). Ehtolauseen geneerinen viittaus ilmaisee opettajan mielipiteen
(tuntuu että pitäis) kertaamisen tarpeellisuudesta, koska opiskelijat ovat jättäneet muis-
tiinpanot tekemättä (saisitte jotakin ylöski siitä). Opettaja mainitsee muistiinpanojen teke-
mättä jättämisestä useita kertoja oppitunnin aikana (ks. häivytyksen yhteydessä esim.
244).
(235) nyt te saatte jokainen tämän artikkelin/ te saatte sen omaksi// sen niinkö oman

osuuden/ te voitte tehä siihen merkintöjä/
(OPE 9 N)

(236) voijaan vielä ens viikolla palata jos/ tuntuu että pitäis sitä jollaki tavalla tar-
kentaa siinä muodossa että saisitte jotakin ylöski siitä
(OPE 1 N)

Kannustuksen ja rohkaisun osoittaminen opiskelijalle ei näytä aineistoni perusteella
juurikaan kuuluvan opetuspuheeseen. Pari opettajaa ilmaisee empaattista rohkaisua. Esi-
merkkiin 237 olen koonnut englannin opettajan kannustuspuhetta, joka kohdistuu vuo-
roin yksilölle vuoroin ryhmälle. Suomalaista kielenopetusta on moitittu kielioppikeskei-
seksi, ja suomalaisten on todettu arastelevan vieraan kielen puhumista virheiden pelossa.
OPE 7 M:n empaattiset rohkaisut ei se haittaa, älä välitä, ei se oo niin vakavaa kumoa-
vat juuri noita käsityksiä, joiden mukaan kolmannen persoonan ässän puuttuminen tai
muu kielioppivirhe olisivat ymmärretyksi tulemisen esteitä. Opettaja osoittaa näkemystä
kommunikatiivisesta kielenopetuksesta, mutta toisaalta puhe ja teot ovat jonkin verran
ristiriidassa, sillä opettaja painottaa työtavallaan kielioppiasioiden pikkutarkkaa osaa-
mista, vaikka sanoo, etteivät virheet haittaa. (Ks. lisää luvusta 5.3.1.2 Tarkistuskysymyk-
set.)
(237) se oli pääasia että sulla oli se ässä

eikä se haittaa jos/ on päässy unohtumaan// kyllä te osaatte nämä
älä välitä/ ei se haittaa
te tuutte ymmärretyksi vaikka puhutta miten - - kyllä te tuutta ymmärretyksi
jos does menee väärin/ ei se oo niin vakavaa
(OPE 7 M)

Ammatillisessa opetusdiskurssissa käytetään yksikön 2. persoonaa, kun puhutellaan
ryhmän tiettyä opiskelijaa.256 Opettaja saattaa nimetä opiskelijan esimerkiksi lukemaan
tai vastaamaan kysymykseen. Pronominin lisäksi on tavallista käyttää myös etunimeä –
mikäli opettaja sattuu muistamaan tai tietämään sen. Esimerkissä 238 opettaja osoittaa
sormella, mihin ryhmään opiskelija voi mennä. Kokemukseni mukaan pyynnön tai keho-
tuksen osoittaminen suoraan tietylle opiskelijalle saattaa olla suuressa ryhmässä impositii-
vista. Opettaja voi luonnollisesti tilanteen mukaan lieventää kehotustaan. Seppäsen (1989:
213) mukaan nimellä puhutteleminen vetoaa Suomessa voimakkaasti. Esimerkin 240
opettajalla näyttää olevan rennot välit opiskelijoiden kanssa. Hän napsauttaa sormia ja
sanoo samalla vastaajan etunimen. Sen sijaan esimerkin 241 opettaja ei tunne opiskeli-

256. Einarsson ja Hultman (1984: 83) pitävät opettajan omituisena tapana puhutella ala-asteen oppilasta kollek-
tiivisella sinä-pronominilla.
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joita nimeltä. Hän joutuu turvautumaan epäsuoraan tapaan saada haluamansa puhuja vuo-
roon.
(238) sää voit olla sitte vaikka/ sitte vaikka

(OPE 9 N)
(239) ja nyt Toni ko sää katot omaa paperias/ nii luepa sää ääneen/ mitä sulla lukee

siinä paperissa/ 
(OPE 1 N)

(240) kuka aloittaa?// Sami
(OPE 7 M)

(241) se joka sano sen (naurahdas) vastauksen niin/ osaako sanoa sen vastauksen
että olis eettisesti ongelmallinen ryhmä
(OPE 8 N)

Sä-muoto esiintyy opetusdiskurssissa myös passiivin tavoin käytettynä. Aineistoni
opettajien puheessa se on harvinainen. Esimerkin 242 opettaja ei viittaa puheellaan
kehenkään tiettyyn opiskelijaan, vaan puhuu ryhmäläisille yleisesti. Ryhmästä ei kukaan
vastannut opettajan kysymykseen, joten hän jatkaa ikään kuin selittäen, miksi vastausta ei
tullut. Opettajat käyttävät yleisesti me-muotoa passiivin tapaan, kun puhuvat kenen
tahansa toiminnasta (ks. luku 5.1.3 me – yhteistoiminnan persoona). Sä-passiivia esiintyy
enemmän opiskelijoiden puheenvuoroissa (esim. 243) kuin opettajien. Myös puhekie-
lessä yksikön 2. persoonan käyttö passiivin kaltaisena yleisenä henkilöviittauksena on
yleistynyt. Yleistävä käyttö on toisaalta englannin kielen vaikutusta, mutta toisaalta sillä
on juuret suomen murteissa (Yli-Vakkuri 1986: 104). Ojajärvi (2000: 19–20) esittää kär-
kevän kannanoton sä-puheen yleistymiseen. Hänen mukaansa sä-passiivi on valta-asetel-
man heijastin: se on puhuvan minän imperialismia ja alentaa kuulijan puhujan palveli-
jaksi. Valtasuhteen kautta puhuja uskottelee itselleen, että jo yksipuolinen puhumisen akti
sinänsä riittää rakentamaan dialogisen yhteisyyden.
(242) jos tuota tuoshan sun/ jos päässä liikkuu paljonki/ ja sulla on vähä jonkinlai-

sia ideoita/
(OPE 1 N)

(243) Opiskelija: ehkä on että sää jossain sairaalassaki osastolla/ niin vaikka sää
kuinka/ haet apua// soitat vartijoille/- -

Kuulijan persoonan häivyttäminen on vuorovaikutuksen kannalta usein edullista.
Opettaja valitsee näkökulman tilanteen mukaan. Erityisesti impositiivisissa tilanteissa hän
suosii geneeristä 3. persoonaa tai passiivia, vaikka selvästi viittaa paikalla oleviin kuuli-
joihin. Esimerkissä 244 opettaja moittii opiskelijoita muistiinpanojen tekemättä jättämi-
sestä, mutta ei kohdenna moitetta suoralla pronominiviittauksella opiskelijaryhmään. (Ks.
lisää luvusta 6.4.1 Kohteliaisuusstrategiat ja sääntöjen rikkominen.) Esimerkissä 245 on
kyse tehtävien tarkastuksesta tiedonhallinnan peruskurssilla. Opettaja on edellisessä lau-
sumassaan painottanut opiskeltavan asian tärkeyttä (myös esim. 203). Intertekstuaalisesti
hän tuo esiin hypoteettisen opiskelijoiden käsityksen, jonka esittää geneerisesti kohdista-
matta heihin (vaikka saattaa tuntua). Persoonan hän häivyttää myös varoituksen yhtey-
dessä (jos näitä nyt ei// ymmärrä niin sitte). Samassa lausumassa opettaja viittaa opiskeli-
joihin kvanttoripronominilla jokainen tähdentäessään, että varoitus koskee kaikkia.
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Yhteistyöstä hän puhuu inklusiivisessa persoonassa ( me aletaan mennä vaikeampiin asi-
oihin). (Ks. myös esimerkki 335.)
(244) elikkä/ tämmösessä tilanteessahan on hyvä jos olis tehny

muistiinpanoja/ heti vois tempasta pisteet kotiin - -
ettei käy ko viime tunnilla ettei ole mitään tuota - -
(OPE 1 N)

(245) 1. vaikka saattaa tuntua että onpa yksinkertaista mutta// nää on
2. tosi tärkeitä asioita jokaisen/ ymmärtää että missä mennään/ me
3. aletaan mennä vaikeampiin asioihin// jos näitä nyt ei// ymmärrä niin
4. sitte
(OPE 4 M)

Opetuspuheessa häivyttäminen on tavallista, mutta tulkinta kuulijapersoonan häivytyk-
sen ja passiivimuodon inklusiivisen käytön välillä on problemaattinen. Opetuspuheen
suosituin persoona on inklusiivinen passiivi (ks. seuraava luku), jolla viitataan opettajan
ja oppijan yhteistyöhön, mutta joskus opettajat käyttävät sitä silloinkin, kun on kyse pel-
kästään opiskelijan tehtävistä. Esimerkissä 246 opettaja käyttää ryhmätyön ohjeissa opis-
kelijaan viittaamisessa ensiksi painokasta kvanttoripronominia jokainen, sitten passiivi-
muotoa on poimittu sen sijaan, että sanoisi olette poimineet. Seuraavan vaiheen hän ilmai-
see inklusiivisella muodolla tulostamme, jolla tarkoittaa, että opiskelijat tulostavat ryhmä-
työnsä. Esimerkissä 247 opettaja edelleen selostaa samaa ryhmätehtävää. Hän käyttää
ensin suoraa kuulijaan viittausta nostatte ja sen jälkeen passiivimuotoja käsitellään ja
päätetään, joissa on kysymys yhteistyöstä.
(246) jokainen itsekseen ja nostaa sieltä keskeiset kysymykset ja sitte on tarkoitus se

että sitte kun ne asiat on sieltä poimittu/ niin tulostamme - -
OPE 1 N)

(247) nostatte niitä asioita/ ja sitte väittämät käsitellään yhteisesti ryhmässä ja pää-
tetään/ mitkä kymmenen valitaan/ jatkotyöskentelyä varten
OPE 1 N)

Opetusdiskurssissa opettaja puhuttelee useimmiten opiskelijaryhmää kuin yksilöä eli
kohdentaa te-persoonalla kysymyksensä, kehotuksensa ja neuvonsa kaikille opiskeli-
joille. Sinä-persoonalla puhutellaan vain ryhmän tiettyä opiskelijaa. Vuorovaikutukselli-
sista syistä opettaja voi häivyttää vastaanottajan persoonan esimerkiksi epämiellyttävästä
asiasta puhuessaan. Seuraavaksi tarkastelen opetusdiskurssin suosituinta vuorovaikutus-
persoona eli monikon ensimmäistä.

5.1.3 Me – yhteistoiminnan persoona

Monikon ensimmäinen persoona on yhteistoiminnan persoona. Luukan (1995: 114)
mukaan puhuja joko puhuu todellisesta yhdessä tekemisestä tai hänellä saattaa olla inten-
tioita, joissa yhteisöllisyyden tai yhdessä tekemisen korostaminen on vuorovaikutuksen
kannalta edullista. Yhteisen tiedon tai kokemuksen oletuksella puhuja voi tuoda esiin
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me-henkeä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Se saattaa toimia myös lieventelystrategiana
impositiivisissa tilanteissa (Yli-Vakkuri 1986: 99).

Opetuspuheen henkilöviittausten yleisin persoona on me. Kaikista vuorovaikutusper-
soonista (minä, sinä, me ja te) monikon ensimmäisen osuus on vähän yli kolmannes (liite-
taulukko 9, kuvio 8). Muutamat opettajat puhuvat pääasiassa me-näkökulmasta. Me-muo-
dolla opettaja viittaa opettajan ja opiskelijoiden yhteiseksi suunniteltuun toimintaan oppi-
tunnilla ja kuvitteelliseen toimintaan opetettavan asian yhteydessä.257 Monikon ensim-
mäisen persoonan muodoksi on opetuspuheessa yleistynyt puhekielinen (me) mennään
-tyyppi. Kieliopin mukainen muoto menemme näyttäisi jääneen opetuksessa kirjoituskie-
len käyttöön. Opetuspuheaineistossani se esiintyy passiivin ohella satunnaisesti, esim.
lähestymme sitä lastensuojelulakia viimeksi puhuttiin kyllä aika yleisiä/ yleisiä ja haet-
tiin vähä ku/ mitä me haettiin. Pronominin esiintuonti predikaatin yhteydessä vaihtelee
yksilöllisesti. Keskimäärin noin kolmannes monikon 1. persoonan henkilöviittauksista
esiintyy pronominillisena.

Opettajan me-puhetta esiintyy säännöllisesti oppitunnin metapuheessa, jossa opettaja
ilmoittaa varsinkin opetuksen aloitus- ja lopetusepisodissa agendan eri vaiheista ja suun-
nitelmista. Käytetyimmät opettajan ja opiskelijoiden yhteistoiminnan verbit ovat katso-
taan, käydään läpi, puhutaan, tehdään, otetaan, mennään (asiaan), käsitellään myöhem-
min ja kerrataan (esim. 248, 249). Näillä verbeillä ilmaistut lausumat toistuvat jokaisen
opettajan puheessa, niin että niitä voisi kutsua oppituntiin kuuluviksi institutionaalisiksi
ilmoituksiksi. Opiskelijoille muistutetaan, mitä aikaisemmilla tunneilla on tehty (esim.
248) tai kerrotaan, mitä kyseisellä tunnilla aiotaan seuraavaksi tehdä (249). Esimerkeissä
250 ja 251 on kyse uuden teeman nimeämisestä. Lemken (1990: 57) mukaan me-persoo-
nalla ilmaistaan yhteistyön vaatimusta oppitunnin aloituksessa ja episodin muutoksessa.
(248) aloitetaan/ opetus/ jonka aiheena on/ toisenlainen lapsuus viimeksi

puhuttiin kyllä aika yleisiä/
(OPE 1 N)

(249) ennenkö mennään ja katotaan vähä tehtävämuodossa/ mitä
viimeksi käytiin tietokannasta läpi/ niin/ tuota kerrataan hieman niitä/
(OPE 4 M)

(250) käyään läpitte näitä/ lukkoja/ ovia/ portteja/ hissipäätteitä/
(OPE 3 M)

(251) sitte voitas mennä hedelmiin ja marjoihin
(OPE 10 M)

Me-näkökulma on luonnollistunut opetuspuheeseen. Opettaja saattaa viitata sillä myös
omaan toimintaansa. Esimerkissä 252 katsotaan-passiivin voisi ymmärtää minä-muodon
kierroksi, sillä opettaja katsoo eli päättää, miten toiminta jatkuu, ei opiskelija. Toisaalta
opettaja voi rakentaa yhteistyötä, mikä opetuksessa ja oppimisessa on aina läsnä. Institu-
tionaalinen diskurssin tutkimus lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksesta tuntee ”yhteistyö-
tunnelmaa rakentavan lääkärin indefiniitin” (ks. Sorjonen ym. 2001: 92; Shore 1986: 42).
Einarsson ja Hultman (1984: 83) sen sijaan pitävät ala-asteen opettajan me-persoonan
käyttöä johtajastatuksen rakentamisena. Opettaja saattaa viitata passiivimuodolla myös

257. Ryhmän yhteisen toiminnan ja opetettavan asian me-viittauksia on noin 90 % kaikista me-viittauksista.
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opiskelijan toimintaan (esim. 253). Esimerkin opettaja lukee itsensä oppijoiden ja mie-
leenpalauttajien joukkoon tai sitten opettelu sisältää hänelle itsestään selvänä myös opet-
tajan roolin. Passiivin preesens toimii myös käskynä tai kehotuksena (tarkemmin luvussa
5.3.2.3 Opettaja kehottaa). Esimerkissä 254 kehotus kohdistuu tietylle opiskelijalle ja
näin inklusiivinen muoto on lieventelystrategia vaivaamisen vuoksi. Shoren (1986: 41,
42) mukaan indefiniitillä on imperatiivinen, inklusiivinen ja monikollinen merkitys, kun
se lauseen alussa alkaa korkealta säveltasolta.
(252) katsotaan miten tää (=tehtävien tarkastus) lähtee menemään/

(OPE 7 M)
(253) siinä on ideana se että opetellaan do-apuverbin käyttöä/ palautetaan mieliin

se/
(OPE 7 M)

(254) luetaan/ luetaan koko lause/ suomennetaan/ 
(OPE 7 M)

Toinen tyypillinen tapa monikon 1. persoonan käytölle opetuspuheessa on me-toimija
opetettavan asian kuvitteellisissa tilanteissa. Me-puheella opettaja ottaa opiskelijan
mukaan kuviteltuun toimintaan, esimerkiksi työskentelemään projektissa toivotulla
tavalla (esim. 255) tai muistamaan hälytysjärjestelmien toimintaperiaatteet (esim. 256).
Pronominin esiintuonti korostaa me-toimintaa varsinkin esimerkin 256 opettajan
puheessa.
(255) elikä// kun meillä on selevä suunnitelma/ mitä me noudatetaan/

(OPE 2 M)
(256) elikkä meillä on semmonen keskuslaite//- - se että me saahaan nyt/ nämä puo-

mit ja portit auki me käyään maksamassa tietty summa/ ja meille siihen mak-
sukuittiin tulee tietty viivakoodi// ja se sama kortti meillä käyttöön/ niin me
saahaan se portti auki//
(OPE 3 M)

Opettajien me-puhe opetettavan asian käytännön esimerkkien yhteydessä muistuttaa
sinä-passiivin käyttöä. Puhuja ottaa vallan puhua myös kuulijan nimissä. (Ks. sinä-passii-
vista edellä esimerkit 242 ja 243.) Opettajan tarkoitus lienee saada opiskelija eläytymään
tulevan ammattilaisen tehtäviin. Esimerkissä 257 opettajan puheen intertekstuaalisuus on
kerroksista. Hän käsittelee opiskelijoiden tulevan ammatin työtehtävää. Hän kuvittelee
opiskelijat tilanteen toimijoina (te ruppeette selittämään että). Sitten hän puhuu kuvitel-
lun tilanteen ohjaajan äänellä suorana esityksenä, mitä tilanteessa pitää me-puheena sanoa
(nyt me leikitään tällaista leikkiä). Me viittaa esimerkissä ohjaajan ja kuvitellun lapsiryh-
män yhteistoimintaan. Esimerkissä 258 opettaja puhuu opiskelijoiden tulevan työn asiak-
kaista. Tällainen ilmaisu on tyypillistä institutionaalista me-puhetta, jossa instituution
edustaja puhuu monikollisessa muodossa. (Ks. myös Ruusuvuori ym. 2001: 18, 19.)
(257) te ruppeette selittämään että/ nyt me leikitään tällaista leikkiä

(OPE 5 N)
(258) eli/ joka kerta meillä on asiakkaana se yks/ yks ihminen/ 

(OPE 9 N)
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Me saattaa opettajan puheessa viitata myös yleisesti ihmisten toimintaan yhteiskunnan
kansalaisena (esim. 259).
(259) eli tavallaan/ jos meiltä puuttuu se terveys// niin/ me sitä kaivataan/ ehkä me

nyt huomataan että me ollaan ihan kunnossa/ mutta/ mutta jos rupee pikku-
varpaaseen koskemaan/
(OPE 9 N)

Opetuspuheessa opettaja viittaa monikon ensimmäisellä persoonalla yhteistoimintaan
opiskelijan kanssa. Inklusiivinen muoto ilmaisee opetuksen ja oppimisen yhteenkuulu-
vuutta. Toisaalta passiivin preesensillä ilmaistu monikon 1. persoona on opetuspuheen
metakielistä rutiinia, voisi sanoa institutionaalista ilmoitusta siitä, mitä tunnin agendaan
kuuluu. Jokaisella opettajalla toistuvat samat verbit, koska oppitunnin episodeissa toistu-
vat tietyt toiminnat. Myös opittava asia esitetään yhteisestä näkökulmasta. Opettaja käyt-
tää tapausesimerkeissä me-muotoa passiivin tavoin yleistävässä merkityksessä. Se mikä
opetuksen me-puheesta puuttuu, on varsinainen yhteisöllisyys. Vain harvan opettajan
puheessa on viitettä me-hengen luomisesta tai kannustavaa ja innostavaa me-puhetta.

5.1.4 Kooste

Opetusdiskurssissa opettajalla on valta päättää, kuka puhuu, kuinka usein tai kuinka kau-
an. Ammatillisen oppilaitoksen opettaja on alansa asiantuntija, jolta odotetaan ammatillis-
ta asiatietoa. Ihmisten välinen yhteys ei silti rakennu pelkän asian varaan. Henkilöviitta-
uksilla on merkittävä osuus opetuspuheen vuorovaikutteisuuden rakentumisessa ja sosiaa-
listen merkitysten syntymisessä. Opettaja voi valita suoran tai epäsuoran strategian
itseensä ja opiskelijoihin viittaamisessa.

Puheaktipronominien (minä, sinä, me ja te) käyttö on opettaja- ja tilannekohtaista.
Opettajan oman persoonan esiintuonti vaihtelee määrällisesti suuresti. Kolme kymme-
nestä opettajasta käyttää reilusti yli puolet minä-viittauksista. Yksi opettaja ei viittaa
itseensä kertaakaan ja loput neljä vähemmän kuin kymmenen kertaa. Pikapuhekielinen
mä(ä) on yleisempi kuin minä. Opiskelijaa opettaja puhuttelee useimmiten kollektiivisella
monikon 2. persoonalla. Sinä-viittausta opettaja käyttää, kun kohdentaa sanansa tietylle
opiskelijalle. Sinä-viittausten määrä vaihtelee yhtä paljon kuin minä-viittausten: kaksi
opettajaa kymmenestä käyttää enemmän kuin kaksi kolmasosaa sinä-viittauksista. Neljä
luennoitsijaa ei käytä sinä-viittausta lainkaan. Opetuspuheen henkilöviittausten käytetyin
persoona on monikon ensimmäinen, jonka osuus on kolmannes henkilöviittauksista.

Minä-puheella opettaja rakentaa itselleen toiminnallisen, tiedollisen ja narratiivisen
roolin. Opettaja puhuu minä-muodossa opetuksen suunnittelusta, kalvojenteosta, oppima-
teriaalin kirjoittamisesta ja kopioimisesta sekä kommentoi omaa toimintaansa luokassa,
muun muassa kalvojen näyttämistä, kirjoittamista ja monisteiden jakamista. Tiedollisessa
roolissa opettaja viittaa itseensä, kun asiantuntijana määrittelee tai tarkentaa käsitteitä tai
arvioi opiskelijoiden ryhmätöitä. Opettaja saattaa puhua minä-persoonassa, kun peruste-
lee mielipidettään tai toimintaansa. Jotkut opettajat tuovat esiin myös inhimillisen puo-
lensa: minä unohtaa, muistaa väärin, laskee leikkiä, kiusoittelee, varoittelee ja tuntee tun-
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teita. Narratiivinen minä ilmenee kahdenlaisena tyyppinä: opettajan oman kokemuksen
minä ja esimerkkikertomuksen yleistävä minä kuten sinä-passiivi.

Opettajan te-viittaukset rakentavat opiskelijoista ryhmän, jolta opettaja kysyy tietoja
tai joita kehottaa toimimaan ohjeiden mukaan tai joiden tehtävistä tai toimista väittää jota-
kin. Ryhmäviittauksilla ei yleensä osoiteta kannustusta. Vain muutama opettaja osoittaa
rohkaisua suoraan te-persoonalla kaikille sekä sinä-muodossa yksittäiselle opiskelijalle.
Sinä-persoonaa käytetään opetuspuheessa passiivin tapaan yleistävänä muotona kuten
minä- ja me-muotoakin.

Me on luonnollistunut opetuspuheen yleispersoonaksi. Opettaja ilmaisee sillä oppitun-
nin agendaan liittyviä institutionaalisia rutiinitehtäviään. Hän viittaa sillä opetuksen ja
oppimisen yhteistoiminnan lisäksi opetusesimerkkien fiktiiviseen toimijaan, jopa pelkäs-
tään opiskelijaan toimijana. Me-muodolla opettaja ottaa vallan puhua myös opiskelijan
nimissä. Monikon ensimmäisessä persoonassa opettajat käyttävät tavallisesti passiivimuo-
toa (me) mennään, kirjakielinen (me) menemme -tyyppi on jäämässä kirjoitettuun kieleen.

5.2 Totuus ja varmuus – opittava asia, opiskelija, opettaja

5.2.1 Sanat ja merkitykset

Opetettava asia on opettamisen ja oppimisen sisältö, yhdistävä tekijä, miksi opettaja ja
opiskelija yhteistyötä tekevät. Systeemis-funktionaalisessa kielikäsityksessä sisältöä kut-
sutaan ideationaaliseksi tasoksi, joka kuvaa tekstin tuottajan rakentamaa käsitystä todelli-
suudesta. Todellisuus koostuu puolestaan prosesseista, esimerkiksi tapahtumisesta, teke-
misestä, tuntemisesta, merkitsemisestä, olemisesta ja tulemisesta. Todellisuuden maailma
rakennetaan prosessityypeiksi transitiivisuudella, jolla tarkoitetaan kielen leksikaalis-kie-
liopillista resurssia. Luokittelu ja identifiointi kuuluvat relationaalisiin prosseihin.258

(Halliday 1994: 106, 107.)

5.2.1.1 Asiat ja jutskut – opittavan nimeäminen

Opiskeluaika ei opeta ammattiin kouluttautuvalle vain ammattia vaan myös ammattikie-
len ja sen yhteydessä ammatin ideologian. Ammattitiedon oppiminen on opiskelun alus-
sa suuresti kielen varassa, kunnes käytännön työharjoittelu laajentaa osaamista toiminnan
alueelle. Tieto-opetuksessa259 erikoisalan käsitteillä on tärkeä osuus. Jokaisella erikois-
alalla on tyypillinen kielenkäyttönsä, joka ei muodostu pelkästään leksikaalisista valin-

258. Halliday (1994: 106, 107) jakaa prosessit mentaalisiin (tietoisuus), materiaalisiin (tietoisuuden ulkopuolella
oleva) ja relationaalisiin (luokittelu ja identifiointi).

259. Ammatillisessa koulutuksessa puhutaan yleisesti teoriasta ja käytännöstä. Näillä käsitteillä tehdään ero kou-
lussa annettavan tieto-opetuksen ja työpaikoilla (esimerkiksi hoitoalan opiskelijat sairaaloissa tai tekniikan
opiskelijat yrityksissä) tapahtuvan käytännöllisen oppimisen välillä.
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noista vaan kielen koko systeemistä syntaksista tyyliin. Ammatin yhteiseen tietoon ei ole
pääsyä ilman sen kielen hallintaa. Tämän tutkimuksen opetuspuheaineistossa opetettavas-
ta asiasta puhutaan yleensä kyseisen erikoiskielen käsittein, joita opettaja määrittelee ja
selittää opiskelijalle. Vuorovaikutuksen kannalta merkittävä seikka on myös se, että opet-
taja yrittää monin tavoin muuttaa rekisteriä arkikielen suuntaan. Lemken (1990: 130–132)
käsitys on päinvastainen: opettajat mystifioivat (luonnontieteiden) opetuksen korostamal-
la sen vaikeutta ja käyttämällä jokapäiväisestä kielenkäytöstä poikkeavaa kieltä.

Koulu on institutionaalinen diskurssiyhteisö, jossa merkityksiä tuotetaan omalla kon-
ventionaalisella tavalla. Opetusdiskurssissa yhtenä keskeisenä alueena on itse institutio-
naalisesta tapahtumasta, oppitunnista ja sen toteutumisesta keskusteleminen. Opetusdis-
kurssin metakielisistä nimityksistä on helppo tunnistaa, että kyseessä on opetustoiminta
(aateekooluokassa, ens (viime) tunnilla, seuraavaksi käyään läpi, siirrytäänkö seuraa-
vaan, tulee kokkeeseen, kerrataan tenttiin). Opetuksen ja oppimisen kohdetta tutkimusai-
neistoni opettajat kutsuvat yleisimmin asiaksi (esim. 260)
(260) ja// mää aattelin että/ tää asia me käytäs silleen läpi että// yhteistoiminnalli-

sessa ryhmässä
(OPE 9 N)

Interpersoonaisia merkityksiä nousee esiin, kun opettaja liittää asiaan määritteitä, esi-
merkiksi tuttu, outo, uusi, vanha, helppo, vaikea, oleellinen, looginen. Määritteellä opet-
taja kuvaa, millaisena opettaja näkee opetettavan asian avautuvan opiskelijalle. Muut
edellä luetellut määritteet on suhteessa opiskelijaan paitsi looginen, joka kuvaa opittavan
asian johdonmukaisuutta. Senkin voi tulkita sisältävän opiskelijaa koskevan vihjemerki-
tyksen oppimisen helppoudesta loogisen asian yhteydessä. Asian synonyymeina esiinty-
vät pääasia, perusasia, pääkohta, (laaja) kokonaisuus. Näihinkin nimityksiin sisältyy
ilmeisesti tärkeyttä painottava näkökulma opiskelijalle.

Jotkut opettajat keventävät tunnelmaa nimittämällä opittavaa asiaa arkisesti jutuksi,
hommaksi, hommeliksi. Esimerkissä 261 opettaja selittää perustetta englannin kielen yksi-
kön kolmannen persoonan verbinpäätteelle ja nimeää opittavan asian eli subjektin hom-
meliksi. Opettajille ei ole vielä – ainakaan tässä aineistossa – tarttunut opiskelijoiden suo-
sima nuorisoslangin sana jutsku (esim. 262). Opiskelijalle näyttää olevan varsin luonnol-
lista puhua työpaikan ihmissuhteista jutskuina. 260 Englannin opettajalla on sanastossaan
nuorten suosima adverbi kätsysti. Sanasto ei ole kielen muista piirteistä irrallaan, vaan
rekisteriä koskevat valinnat vaikuttavat kielisysteemin muihin valintoihin (Halliday 1994:
8).
(261) tää hommeli/ siellä onkin monikollinen

(OPE 7 M)
(262) elikkä/ meillä ei oo tolleen mitenkään niinku yksittäisiä/ jutskuja/ on nyt näitä

jutskuja mitä me on saatu
(OPISK)

Opittava asia on oppitunnin aihe, josta muotoutuu erilaisia teemoja. Tutkimusaineis-
toni tuntien aiheita ovat opettajien erityisalojen mukaan esimerkiksi tiedonhallinta, raken-

260. Pienryhmän aihe etiikan tunnilla on työpaikan ihmissuhteiden vaikutus hoitotyöhön. Esimerkin opiskelija
käyttää ryhmänsä puheenvuoron.
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nusprojektin suunnittelu ja lastensuojelu. Jokaisella opettajalla on runsaasti oman erikois-
alansa termejä käytössä. Tietotekniikan opettaja käyttää nimityksiä tietokanta, tieto-
verkko, joukkotiedosto, nollaus, käsitemalli. Rakennustekniikan asiantuntijan ammattisa-
nastoon kuuluvat rakennusprojekti, rakennuskohde, kirvesmiesporukka, kivijalka, betoni
jne. Hoidonopettajan tunnin teeman tunnistaa nimityksistä lastensuojelulaki, lapsiperhe,
sosiaalituki, elatusturva, hoitosuhde, isyyslaki jne.

Opetuspuheen rakentamassa todellisuudessa asioita määritellään, luokitellaan ja selos-
tetaan. Esimerkin 263 opettaja määrittelee tietokanta-käsitteen. Varsinaisessa määritel-
mässä on kahdeksan sanaa, joista neljä on tietotekniikan erikoiskäsitettä (tietokanta, tieto-
verkko, serveri ja joukkotiedosto). Relatiivilause täsmentää yläkäsitettä joukkotiedosto.
Tiedonhallinnan perusteita opiskelevalle määritelmä saattaa sisältää useita vieraita sanoja.
Luokittelun tai määrittelyn jälkeen opettaja havainnollistaa kertomalla esimerkkejä, joita
kutsutaan myös tapauksiksi. Edellisen esimerkin opettaja jatkaa kertaamalla edellisen
oppitunnin esimerkin (264). Opettaja puhuu harkitun hitaasti, koska tiedonhallinnan
perusteita opiskeleville asia on todennäköisesti vaikeaa. Esimerkin 265 opettajan määrit-
telytapa poikkeaa esimerkin 263 ja 264 opettajan oppikirjamaisen tiiviistä ilmaisusta.
OPE 2 M lieventää projekti-käsitteen määritelmää (yleensähän, tarkotettais). Myös
havainnollistava esimerkki on puhekielistä väljää ilmaisua.
(263) tietokanta on siellä/ tietoverkon serverissä/ oleva fyysinen joukkotiedosto//

joka sisältää YHteen asiaan/ tiettyyn/ asiaan yhteen kuuluvia tietoja
(OPE 4 M)

(264) ja viimeksi meillä oli esimerkkinä se/ koulu/ kouluun kuuluvia tietoja/ opiske-
lija/kurssi ja kurssista saadut arvosana// meillä oli taulukot/ taulut/ opiskelija/
kurssi/ ja sitte arvosanataulukko
(OPE 4 M)

(265) yleensähän projektisanalla tarkotettais sitä että me [kävelee kohti yleisöä]
viedään/ jotain asiaa suunnitelmallisesti eteenpäin/ ja näitä projektejahan löy-
tyy sitte erinäkösiä/ tuola nyt on kalvolla näkösällä/ - -
(OPE 2 M)

Diskurssiin sisältyviä prosesseja voidaan analysoida esimerkiksi verbin finiittimuo-
doista. Opetuspuheaineistoni käytetyin opittavaan asiaan liitetty verbi on käydä läpi, joka
esiintyy jokaisella opettajalla useita kertoja joko mennyttä tai senhetkisestä toimintaa
kuvaamassa tai tulevaan viittaamassa. Esimerkit (266 ja 267) ovat oppitunnin aloituslau-
sumia. Lähes jokainen aineistoni opettaja esittelee tunnin alussa suunnitellun toiminnan
käydä läpi -verbillä. Se esiintyy tiheästi opettajien ja opiskelijoiden puheessa oppitunnin
tekemistä kuvaavana nimityksenä muissakin episodeissa kuin metapuheessa. Se tarkoit-
taa useimmiten toimintaa, jossa opettaja on puhujana ja opiskelija kuulijana. Siihen näyt-
täisi sisältyvän merkitys opetuksesta pakollisena suorittamisena, läpikäymisenä, jolloin
merkityksestä puuttuvat kognitiiviset prosessit, joissa tietoa kyseenalaistettaisiin tai siitä
keskusteltaisiin. Läpikäymiseen sisältyy usein merkitys opetuksen kiire-myytistä: sisältöjä
ei ennätetä oppia vaan läpikäydä.
(266) mennäänpä sitten asiaan/ tuota viime kerralla käytiin// läpi/ sellasia asioita

että/ te ryhmissä mietitte/ että minkälainen on hyvä leikinjohtaja
(OPE 5 N)
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(267) elikkä// tänä päivänä/ käydään läpi semmostako/ kulunvalvonta// järjestel-
miä/ ja rikos/ järjestelmiä// ja niihin liittyviä asioita
(OPE 3 M)

Opettaja ilmoittaa agendassa tunnin toiminnasta lisäksi verbeillä mennä (eteenpäin,
seuraavaan asiaan/ kohtaan/ esimerkkiin), katsella (yhdessä), lähteä liikkeelle, ottaa (esi-
merkiksi/ seuraavaksi), siirtyä (seuraavaan), kirjoittaa (opettaja), puhua (opettaja), tehdä
esitys, hakea. Itse asiassa ne ilmaisevat asian läpikäymisen eri vaiheita. Opiskelijan toi-
mintaverbeiksi tulkitsen kirjata ylös, kirjoittaa, kerrata, lukea, kertoa, selittää, määri-
tellä, perehtyä asiaan, hahmottaa ja syventää. Niistä suurin osa liittyy kontekstissaan
opettajan antamien tehtävien tekemiseen tai ohjeisiin.

Mentaalisia prosesseja kuvaavat verbit ajatella, miettiä ja ymmärtää esiintyvät useim-
miten vuorovaikutuskysymyksen yhteydessä lieventämässä tarkistuskysymystä (ajatella,
miettiä) tai ohjeen yhteydessä (ymmärtää). (Ks. vuorovaikutuskysymyksestä luku
5.3.1.1.) Konstruktivistisen oppimiskäsityksen261 mukaan opettamista ja oppimista pide-
tään keskusteluprosessina, johon sisältyy henkilökohtaisesti relevanttien ja käyttökelpois-
ten merkitysten rakentamista ja vaihtoa (Candy 1991: 275). Karvosen (1995: 211) näke-
myksen mukaan suomalainen oppikirja esittää asiat pelkistettyinä faktoina, jotka eivät
opeta pohtimaan. Saman havainnon teen opetuspuheaineistostani. Opittavan asian yhtey-
dessä aineistoni opettajat eivät tee juuri lainkaan reflektiiviseen pohdiskeluun ja vuoro-
vaikutukseen liittyviä valintoja, esim. keskustella, pohtia, olla samaa tai eri mieltä, väi-
tellä, perustella, esittää, ottaa kantaa. Siksi ammatillisesta opetuspuheestakin voisi
kysyä, antaako se asiat kyseenalaistamattomina totuuksina.

Kouludiskurssin sana perillemeneminen tarkoittaa asian käsittämiseen liittyvää kogni-
tiivista prosessia. Perillemenemistä opettaja varmistaa kysymällä ymmärtää-verbillä.
Useimmiten hän kuitenkin tarkoittaa antamiaan ohjeita, ei opittavaa asiaa. Esimerkissä
268 opettaja on selittänyt yhteistoiminnallisen oppimisen ryhmätehtäväohjeen ja varmis-
taa kysymyksellä, ymmärsikö opiskelijaryhmä. Esimerkin 269 opettaja kysyy opiskeli-
jalta englannin kielen do-apuverbin käytön perustetta. Opiskelija vastaa yes ja opettaja
toistaa säännön. (Ks. kysymyksistä luku 5.3.1.)
(268) ymmärsittekö? [nyökyttelee itse] joo

(OPE 9 N)
(269) ymmärsitkö systeemin?

(OPE 7 M)

Opettajan ja opiskelijan vuorovaikutukseen vaikuttaa opetusmenetelmä ja oppimateri-
aali. Opetusalasta riippumatta opetuksen ja oppimisen apuna käytetään monenlaista tuki-
materiaalia, jota tutkimusaineistoni opettajat nimittävät yleisesti (oppi)materiaaliksi
(hyvää materiaalia, oheismateriaalia, lähdemateriaalia, tekstimateriaalia). Materiaali
tarkentuu diskurssissa (oppi)kirjaksi, teokseksi, monisteeksi, artikkeliksi ja tekstiksi. Näi-
hin liittyviä opiskelijan toimintaverbejä ovat tehdä, kirjoittaa, lukea, kerätä/ hakea/ löy-

261. Yksilö rakentaa merkityksiä, ja merkitysten muodostuminen on sidoksissa yksilön aiempaa ja senhetkiseen
tiedon rakenteeseen. Oppiminen on sisäistä kognitiivista aktiviteettia. Opettamiseen pitäisi sisältyä sellais-
ten kokemusten tarjoaminen, joihin liittyy kognitiivinen ristiriita ja jotka siksi rohkaisevat oppijoita kehittä-
mään uusia tietorakenteita. Esimerkiksi ryhmäkeskustelut ovat käytännön aktiviteetteja, jotka tukevat oppi-
mista. (Driver ym. 1994: 6.)
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tää tietoa, tutustua. Opiskelijan rooliksi kirjoittautuu kirjoittaja, lukija ja tiedon hakija.
Kirjoittaminen tarkoittaa usein opettajan tekstin kopioimista piirtoheitinkalvolta. Opetta-
jan toimintaa ilmaisevat verbit tehdä, monistaa, kopioida ja tulostaa. Opettajan rooliksi
kirjoittautuu materiaalin tuottaja ja tulostaja.

Koulun sosiaalisessa hierarkiassa opettajalla ja opiskelijalla on eriarvoinen asema suh-
teessa tietoon ja myös kieleen. Opettaja valitsee, käyttääkö puheessaan muodollista asian-
tuntijakieltä vai arkityyliä. Arkikielisillä ilmauksilla hän voi häivyttää auktoriteettiase-
maansa ja luoda rennon ilmapiirin.262 Aineistoni opettaja saattaa käyttää persoonansa ja
viestintätyylinsä mukaan kansanomaisia ilmauksia joko metapuheessa (tempasta pisteet
kotiin, fipa, ei kolahtais) tai tunnin teeman esimerkeissä (kauhee mölinä, yks vettää ittään
toinen länteen, lyyä kynsille, mutsi ja faija sikailee, yks sankari). Näiden vuorovaikutuk-
sellinen merkitys on auktoriteettipuhujan ja kuulijan välisen kuilun kaventaminen. Esi-
merkissä 270 opettaja siirtää kahvitaukoa toteamalla leikkisästi, ettei opiskelijoiden kaha-
vihammasta pakota. Esimerkin 271 opettajalla on lastensuojelulain havainnollistamiseksi
kaksi eri aikakauden lapsikuvaa, joiden avulla opettaja selostaa lasten muuttunutta ase-
maa yhteiskunnassa. Karkealla kielenkäytöllä (mutsi ja fatsi sikailee, sosiaaliämmät)
opettaja viestii eri aikakausien käyttäytymisen muutoksista.
(270) katotaan vielä nämä// projekti/haasteet/ ja ko teillä ei näemmä kahaviham-

masta pakota/ nii lähetään sitte myöhemmin kahaville
(OPE 2 M)

(271) mutta että mun mielestä se on ihan hyvä/ tää kuva va- vaikuttaa ehkä seestei-
seltä ja asiat okei ei nämä/ nämä isot tytöt tässä niinku käyttäis tollasta kieltä
että/ sosiaaliämmät tulkaa apuun että ei teistä tuu mitään/ me ei pärjätä/
ellei me tänä päivänä/ niinku historian mukana tilanne on muuttunu/
(OPE 1 N)

Paikallismurteen käyttö on vuorovaikutussuhteessa tasapainottava tekijä, jos murre on
yhteinen tai tuttu. Vieras murre saattaa oudoksuttaa, jopa ärsyttää. Kokemukseni mukaan
pohjoissuomalaiset opiskelijat kokevat yleiskielen usein muodolliseksi ja etäiseksi. Kai-
killa tutkimusaineistoni opettajilla on paikallismurteen piirteitä sekä yleisiä ja neutraaleja
puhekielen piirteitä.263 Passiivimuoto monikon 1. persoonan asemassa on jokaisen opet-
tajan puheessa ensisijainen normien mukaiseen muotoon verrattuna. Lisäksi esiintyvät
i-loppuisen diftongin jälkikomponentin kato (esim. punaset, kertaluontoset, huonolaatu-
nen, kirjottaa), i-loppuheitto (esim. olis, näkis, vois, tulis), inkongruenssi (mitkä on ne
vaiheet), yksikön 1. ja 2. persoonan muodot mä(ä) ja sä(ä). Laaja-alaisista puhekielisyyk-
sistä esiintyvät svaa-vokaali (esim. heleppoa, selevitä, meleko, kalavolla, kahaville) ja
yleisgeminaatio (esim. mittään, kukkaan, ussein, konneelle, tekkeen, tullee). Erittäin ylei-
siä murrepiirteitä opetuspuheessa ovat kirjakielen ts:n ja d:n variantit (ohta, kahtelet, kat-

262. Lemke (1990: 136) esittää, että opiskelijat ovat 3–4 kertaa kiinnostuneempia opetuksesta opettajan käyttä-
essä luonnollista (”humanized” science talk) puhetta kuin tieteellistä.

263. Mantila (1997: 11–12) esittää nykypuhekielen yleisinä ja neutraaleina piirteinä passiivimuodon käytön
monikon 1. persoonan asemassa, yksikkömuodon käytön monikon 3. persoonassa, i-loppuisen diftongin
jälkikomponentin kadon, i:n loppuheiton eräissä muotoryhmissä, pikapuhemuodot mä(ä) ja sä(ä).
Laaja-alaisia puhekielisyyksiä ovat svaa-vokaali ja yleisgeminaatta. Lisäksi erilaisia murrevariantteja on
kirjakielen ts:n ja d:n vaihtelussa. 
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toa, katotaan, ite, itteä, meijjän, teijän, pöyällä, mahoton, hoijetaan, saahaan, tehhää,
uuvempaa). Paikallismurretta käyttävät miesopettajat naisopettajia enemmän.264

5.2.1.2 Kuka, joku, kaikki – opiskelijan nimeäminen

Kouludiskurssin tutkijat toteavat opetusdiskurssin olevan kysymistä ja vastaamista. (Ks.
mm. Keravuori 1988; Salomaa 1997; Drew – Heritage 1997). Ammatillisessa opetukses-
sa ei yleensä käytetä niin sanottua läksyjenkuulustelua kuten peruskoulussa, mutta myös
ammattiin opiskeleville esitetään kysymyksiä. (Ks. luku 5.3 Opetuspuhe toimintana.) Kun
opettaja kysyy, hän tarvitsee keinoja osoittaakseen, kenet luokasta valitsee vastaajaksi.
Yksi mahdollisuus on puhetilanteen deiktisten pronominien käyttö (luku 5.1). Toinen
mahdollisuus on kutsua opiskelijaa nimeltä tai viitata häneen kvanttoripronominilla. Ryh-
mäkoot ovat ammatillisessa koulutuksessa suuria ja lähituntimäärät pieniä, mistä syystä
opettaja ei useinkaan tunne opiskelijoitaan nimeltä. Kysymisen lisäksi opettaja nimeää
opiskelijoita myös muiden direktiivisten toimintojen yhteydessä, esimerkiksi kehottaes-
saan.

Erisnimellä puhuttelua esiintyy aineistossani vähän.265 Englannin opettaja tuntee ryh-
mänsä hyvin. Hän käyttää puolet kaikista etunimiviittauksista. Nimeämistä käytetään toi-
mintajakson eri kohdissa. Tavallisesti opettaja kutsuu opiskelijaa etunimeltä, kun pyytää
tätä vastaamaan (esim. 272, 273). Hän saattaa käyttää nimiviittausta myös silloin, kun
osoittaa tälle kannustusta (esim. 274). Jos opettaja ei tiedä opiskelijan nimeä, hän voi jou-
tua käyttämään kiertoilmaisua kuten esimerkissä 275, jossa opettaja haluaa saada aiem-
min puheenvuoron käyttäneen opiskelijan uudelleen vastaamaan sanomalla se joka sano
sen vastauksen. Kyseinen opiskelija ymmärtää puhuttelun ja opettaja saa haluamansa vas-
tauksen.
(272) Sanna/ osaatko selittää miksi laitoit ässän?

(OPE 7 M)
(273) vapaasti suomennettuna Markku tietysti 

(OPE 7 M)
(274) Pirjo tietää jo/ mutta tietääkö muut

(OPE 7 M)
(275) se joka sano sen [naurahdus] vastauksen niin/ osaako sanoa itse vastauksen

että olis eettisesti ongelmallinen ryhmä?
(OPE 8 N)

264. Oman kokemukseni perusteella opetusdiskurssin kieli on liberalisoitunut vajaassa 50 vuodessa. Oppikoulu-
aikanani ei tullut kysymykseenkään, että oppilas olisi saanut vastata suomen kielen opettajalle murteella.
Opettaja korjasi oppilaan murremuodot yleiskieleksi ja usein kävi niin, että lopulta unohtui, mitä oli aikonut
alun perin opettajalle vastata. Suomen kielen opettajan vakiosanontoja oli ”sivistynyt ihminen osaa puhua
kirjakieltä”. Kielenkäytön perusteella ihmiset jaettiin parempiin (jotka puhuivat yleiskieltä) ja huonompiin
(jotka osasivat vain murretta).

265. Viidellä opettajalla on yhteensä 32 etunimimainintaa: 9 + 1 + 4 + 17 +1.
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Brownin ja Levisonin (1996: 178–184) mukaan henkilön identiteetin korostaminen
tukee hänen positiivisia kasvojaan. Yksilön identiteetin rakentamisessa myös hänen yhtei-
söllinen sijoittumisensa on merkittävää. Esimerkeissä 276–278 opettaja käyttää 3. persoo-
naa, vaikka kysymys tai toteaminen kohdentuu suoraan vastaajalle. Kysymys on vahva
impositiivi, etenkin jos se tulee arvaamatta suuressa ryhmässä. Puhuteltavan kasvojen
suojaamiseksi opettaja käyttää pehmentimenä 3. persoonaa. Myös opettajan henkilökoh-
tainen ojennus saattaa suuressa ryhmässä olla impositiivista. Esimerkin 278 opettaja pyy-
tää ääntämisvirheen tehnyttä opiskelijaa ottamaan rauhallisesti ja antaa hänelle lisäoh-
jeen. Opettaja käyttää kevennykseksi tarkoitetussa kommentissaan 3. persoonan se-prono-
minia, joka etäännyttää suorasta kohdentamisesta. Videokuva ei näytä, menikö opiskelija
todella hämilleen vai laskeeko opettaja edelleen leikkiä (ks. edellä esimerkki 209). Joka
tapauksessa tällainen huomionkohteeksi nostaminen vaatii opettajalta hyvää ihmistunte-
musta, ettei opiskelija joutuisi kiusallisen huomion kohteeksi.
(276) Timo puistaa ainaki pä-päätä/ 

(OPE 1 N)
(277) tietääkö Anja tuliko tähän kouluun se puhelinseuranta?

(OPE 3 M)
(278) nyt se meni ihan hämilleen/ ku mää tuollai kiusasin sitä//

(OPE 7 M)

Joskus puhuttelu kohdistetaan ryhmäläisille yleisnimillä tytöt ja pojat (esimerkit 279 ja
280). Näihin ilmaisuihin ei opetusdiskurssissa näyttäisi sisältyvän vähätteleviä merkityk-
siä, vaikka nimityksiä käytetään aikuisista opiskelijoista. Sekä mies- että naisopettajat
käyttävät niitä oman ja vastakkaisen sukupuolen opiskelijoista. Esimerkin 279 ryhmässä
on vain miesopiskelijoita. Opiskelijat ovat nuoria, ja opettajan käyttämä pojat on sävyl-
tään tuttavallinen. Esimerkissä 280 ryhmä koostuu sekä naisista että miehistä, mutta
nimetyt tytöt havaitsevat opettajan katseesta olevansa puhuttelun kohteena. Muikku-Wer-
nerin (1993: 185) mukaan loogisesti tai kieliopillisesti monikkomuotoiset sanat käyttäyty-
vät samoin kuin passiivi: suoraa kohdentamista halutaan välttää.
(279) pojat/ mitä muita avaimia on? 

(OPE 3 M)
(280) mites tytöt? [ovat ratkaisseet tehtävän]

(OPE 4 M)

Useimmiten opettaja osoittaa kysymyksensä ja kehotuksensa kollektiivisti monikon 2.
persoonalla koko ryhmälle ja odottelee, että joku ilmoittautuisi halukkaaksi vastaamaan.
(Ks. luku 5.1.2 ja 5.3.) Kvanttoripronominien käyttö on toinen epäsuora kohdentamistapa
nimetä vastaaja. Opetuspuheessa esiintyy sekä koko joukkoon viittaavia kvanttoriprono-
mineja (esim. 281) että yksilöön viittaavia (esim. 282). Kvanttoripronominilla nimeämistä
esiintyy eniten opettajan kysymyksissä (ks. luku 5.3.1). Yleensä kyseessä on harjoitusteh-
tävien tarkastus. Esimerkin 283 tyyppinen yleinen kysymys ei juuri houkuttele opiskeli-
joita vastaamaan, mutta toisaalta voi ajatella, että opettaja ei kysy tiedon vuoksi, vaan
vuorovaikutuksellisista syistä. Sen sijaan kysymys kuinka moni voi saada opiskelijat nos-
tamaan kätensä tai jopa vastaamaan. Esimerkin 283 tilanteessa opiskelijat eivät osanneet
vastata opettajan ensimmäiseen kysymykseen, koska hän käytti yleisnimitystä kulunval-
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vontalaite. Jatkokysymyksellä (284) hän todennäköisesti haluaa osoittaa, että kaikki tietä-
vät kellokortin.
(281) onko kaikilla ässä siellä?

(OPE 7 M)
(282) onko jollaki joku muu?

(OPE 4 M)
(283) onko kellään mitään aavistusta? 

(OPE 3 M)
(284) kuinka moni on kuullu puhuttavan/ kellokortista?

(OPE 3 M)

On harvinaista, että opettaja ei hyväksy vastaajaksi ainoaa viittaajaa. Tehtävän tarkas-
tuksessa sama opiskelija ilmaisee halukkuutensa vastata uudelleen, mutta opettaja toteaa
lyhyesti joku muu. Kannanottoa ei voi tulkita parhaalla tahdollakaan aktiivista opiskelijaa
kannustavaksi ja vuorovaikutusta edistäväksi, vaikka opettajan tarkoitus oli varmaankin
saada muut aktiiviseksi.

Kvanttoripronomineilla jokainen (esim. 285) ja ei kukaan (esim. 286) on yksilöä pai-
nottava merkitys; kehotus koskee jokaista tai kukaan ei ole erikoisasemassa. Tätä keinoa
opettaja käyttää, kun haluaa erityisesti korostaa sanottavaansa. Esimerkin 286 opettaja
käyttää melko jyrkkää kieltä (ei kukaan, minnekään, jokaisen pitää ottaa vastuu). Oppi-
tunti on päättymässä ja edessä olevan kahvitauon jälkeen opiskelijoiden on määrä ryhtyä
työskentelemään pienryhmissä. Todennäköisesti opettaja haluaa varmistaa, että jokainen
opiskelija tietää, mihin ryhmään tauon jälkeen menee.
(285) nää on tosi tärkeitä/ jokaisen ymmärtää 

(OPE 4 M)
(286) mutta nyt ei kukaan lähde minnekään ennenku/ on kokoonnuttu sen asiantun-

tijaryhmän kanssa - - ja jokaisen pitää ottaa vastuu omasta oppimisestaan
(OPE 9 N)

Opetusdiskurssin tehtävien tarkastuksessa perinteinen tapa on edetä vastausvuoroissa
istumajärjestyksen mukaan riveittäin. Opettaja nimeää vuoroon tulevat esimerkiksi no
mites onko/ seuraavilla niin. Tällainen nimeäminen jättää opiskelijat persoonattomiksi
rivissä istujiksi, jotka vastaavat vuorollaan ääneen, hiljaisesti tai ei ollenkaan. Äänen voi-
makkuudella ei ole väliä, sillä opettaja toistaa vastauksen joka tapauksessa. Opiskelijalle
voi olla piinaavaa odottaa omaa vuoroaan tai helpotus, kun tietää, mihin tehtävään pitää
vastata.

Muita opettajien opiskelijoista käyttämiä nimityksiä ovat opetusmuodosta juontuva
ryhmä sekä ryhmän ja sen koon ilmaiseva lukusanakvanttori, esim. viiden hengen ryhmä
tai pelkkä viitoset tai ryhmäläiset. Yhteistoiminnallisen oppimisen266 menetelmässä ryh-
mäläiset jaetaan koti- ja asiantuntijaryhmiin. OPE 9 nimeää opiskelijoita ryhmien luku-
määrän (esim. 287) ja tehtävän mukaan (esim. 288).

266. Yhteistoiminnallinen oppiminen on vuorovaikutuksellinen opetusmenetelmä, jossa opiskelijat työskentele-
vät kahdessa erilaisessa ryhmässä. Menetelmän tavoitteena on lisätä opiskelijoiden aktiivisuutta omatoimi-
seen oppimiseen sekä parantaa vuorovaikutustaitoja. (Ks. Johnson ym. 1991.)
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(287) teijät jaetaan niinkö/ ykkösistä tulee yks asiantuntijaryhmä
(OPE 9 N)

(288) eli/ jokainen// jokainen asiantuntija siinä a-asiantuntijaryhmässä
ka-jotka ykköset jotka tutkivat sitä lapsuutta
(OPE 9 N)

Joskus opettajalla on tarve nostaa esiin yksittäinen opiskelija. Eräs opettaja käyttää
nuhtelun keinona ironisoivaa positiivista ilmaisua sinä aktiivinen oppilas siellä. Vastaa-
jan osoittaminen sormella tai karttakepillä on tapa, joka on luonnollistunut koulumaail-
massa. Kohteliaampia ja kannustavampia keinoja lienee löydettävissä.

Opetuspuheaineistoni antaa tietyssä mielessä myönteisen kuvan opettajien käyttämistä
opiskelijoiden nimityksistä, ts. negatiivisia nimityksiä ei ole, mutta toisaalta kielteisen,
koska yksilöllisyyttä korostavan oppimisteorian aikakaudella on pakko todeta, että opis-
kelijoita puhutellaan pääasiassa joukkona, ei yksilöinä ja persoonina. Toisaalta aineistoni
on yleistystä ajatellen pieni. Lisäksi videoitu oppitunti voi vääristää todellisuutta kum-
paan suuntaan tahansa. Käytin lisensiaatintutkimuksessani (Leiber 2000: 111, 112) vertai-
luaineistona opettajien kollegakeskustelujen opiskelijanimityksiä. 267

Opettajaopiskelijat käyttivät reflektointiseminaarissaan värikästä kieltä kuvatessaan
kokemuksiaan luokkahuoneesta. Opiskelijoiden nimitykset vaihtelivat myönteisistä neut-
raaleihin ja kielteisiin. Negatiivisesti sävyttyneitä ilmaisuja (häirikkö, asennevammainen,
nukkuja, perässä vedettävät) oli yhtä paljon kuin neutraaleja (tyttö, poika, peruskoulusta
tullut, opiskelija). Aineistoni opiskelijanimitykset ovat neutraalia kielenkäyttöä, mutta
kollegoiden kesken opiskelijoita luokitellaan melko voimakkaasti lahjakkuuden ja käyt-
täytymisen perusteella. Negatiivisten nimitysten taustalta voi löytää syvempiä syitä kuin
opiskelijoiden lahjattomuus tai oppimishaluttomuus. Vanhaan yksilökeskeiseen opettaja-
kulttuuriin kuuluu kuppikuntaisuutta, jossa opiskelijoita saatetaan käsitellä persoonatto-
mina kohteina. Avoimella kulttuurilla on mahdollisuuksia muuttaa opettajan ja opiskeli-
jan suhdetta tasapainoiseen suuntaan.

5.2.2 Varmuuden ilmaiseminen

Ammatillisen opetuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista eri alojen ammattilaisia
työelämän tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen historiasta (ks. luku 3.2.1) juontuu
ammatillisen opettajan rooli ”oppimestarina”, jonka ammattitaito koostuu tiedollisesta
asiantuntemuksesta ja erityisesti käytännön työkokemuksesta.268 Ammatillisen opettajan

267. Aineiston keräsin ammatillisen opettajakorkeakoulun päättöseminaarissa, jossa opettajaopiskelijat reflek-
toivat harjoittelujakson kokemuksiaan. Kollegakeskusteluissa oppijoiden negatiiviset nimitykset näyttivät
painottuvan kahteen pääkriteeriin: häiriökäyttäytymiseen (häirikkö, lusmuilija, hauskuttaja, asennevam-
mainen, showporukka, aina äänessä) ja hitaaseen oppimiseen (hitaat, hidasjärkiset, ne jotka ei opi, jotka ei
pysy mukana, ne joilla on huonot valmiudet, perässä vedettävät, ketkä tippumassa kärryiltä) tai oppimisha-
luttomuuteen (harrastusryhmät, kopioijat, apinoijat, nukkujat, ne jotka ei ole päässeet mihinkään, hyssytte-
lyä kaipaavat). Ilmauksista suuri osa on asiakeskeisiä (tyttö, poika, nuori, luokka, ryhmä, (prosessitekniikan
ym.) opiskelija, peruskoulusta tullut, etupenkissä istujat, koneella olijat). Negatiivisesti sävyttyneitä ilma-
uksia on lähes yhtä paljon kuin neutraaleja. 
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pitäisi pystyä havainnollistamaan opetuksensa työelämäesimerkein ja ohjaamaan opiske-
lijoita työharjoituksissa. Opettajan tehtävä on välittää osaamisensa uudelle ammattilais-
polvelle. Opettajan ammatti-identiteettiin vaikuttaa hänen oma ammattitaitonsa opetetta-
valla alalla.

Opettajan institutionaalinen tehtävä on – olipa hänen oppimiskäsityksensä mikä
tahansa – oppimaan innostaminen ja ohjaaminen. Peruslähtökohtana on se, että opettajalla
on taitotietoa, jota oppija tarvitsee ja haluaa. Opetuspuhe on tyypiltään informatiivista.
Systeemis-funktionaalisen käsityksen mukaan yksi puheen neljästä perusfunktiosta (ks.
luku 2.1) on informaation antaminen. Sen aloitteena on väite, jonka kieliopillistunut
muoto on deklaratiivi. Väitteellä ilmaistaan paitsi eksplisiittinen tieto propositiosta myös
puhujan suhde tietoon ja interpersoonainen suhde kuulijaan (Lyons 1977: 725). Opettaja
pitää lieventämättömän väitteensä totuusarvoa varmana. Jos hän on epävarma asiastaan,
hän lieventää väitettään eri keinoin.269 Usein väitettä lievennetään vuorovaikutuksellisista
syistä (ks. Luukka 1995).

Opetuspuheaineistossani väitteiden osuus on 77 % kaikista lausumista. Keravuoren
(1988: 93) tutkimuksessa opettajan informoivia aloitteita on vain 22 % ja kysyviä yli 50
%. Suurta eroa selittää varmasti se, että peruskoulussa yksi opetuksen toimintajakso on
läksyjenkuulustelu, jossa kysymysten osuus on suuri. Ammatillisessa opetuksessa
luento-opetus on tyypillinen menetelmä. Tarkastelen seuraavaksi opetusdiskurssin var-
muuden ilmaisemista eli sitä, kuinka varmana opettaja esittää sanottavansa. Jos hän lie-
ventää, niin mitä ja millä keinoin ja mitkä asiat hän esittää lieventämättä.

Aineistoni opettajat esittävät alaansa liittyvät faktat yleensä lieventämättöminä dekla-
ratiiveina. Esimerkissä 289 puhuu rakennusprojektien asiantuntija. Hän on aiemmin
puheessaan viitannut laajaan kokemukseensa projektityössä, joten hänen puheensa lieven-
tämättömien väitteiden taustalla lienee käytännön työkokemus. Puhuja painottaa väitet-
tään ei–vaan -rakenteella. Laadullisia tai ajallisia rajoittimia saattaa esiintyä, esimerkiksi
siinä on kyse tavallaan kahdesta projektista. Luukan270 (1995: 100–101) mukaan väittei-
den ja päätelmien varmuusasteen lieventely kuuluu tieteellisen tekstin kriittisen luonteen
periaatteisiin. Tieteellisen artikkelin kirjoittaja tai esitelmän pitäjä lieventää väitteitään
mahdollisen kritiikin varalta.271

(289) 1. sitte/ näitä/ liiketoiminta/projekteja/// elikä/ tämmönen
2. toimitusprojekti//jos vaikka sanotaan // joku tehas/ vaikka
3. Rautaruukki Raahessa/ se rakentaa masuunin// niin ei ne omin voimin
4. sitä masuunia rakenna/ vaan sinne tullee rakennusliikkeet jotka sen
5. rakentaa/ ja nyt tuota ni/ tällä rakennusliikkeellä/ sillä on
6. toimitusprojekti// he rakentaa kokonaisuuden ja toimittaa sen
7. tilaajalle/ eli Rautaruukille/ ja sitte Rautaruukilla on taasen
8. puolestaan kehitysprojekti/ eli he kehittää toimintaansa/ siinä on kyse

268. Ammattiaineiden opettajaksi aikovalta vaaditaan 2–3 vuotta opetettavan alan työkokemusta ennen opetta-
jankoulutusta (Laki 557/90).

269. Proposition tietämisen merkitykseen implikoituu, missä olosuhteissa tietäminen on totta (esim. missä mah-
dollisessa maailmassa) ja tietämiseen, mitä joku tietää tai uskoo, implikoituu, että tietää proposition
semanttisen sisällön, jonka uskoo olevan totta (Lyons 1977: 793).

270. Luukka on tutkinut muun muassa yliopiston tiedeyhteisön vuorovaikutuskäytänteitä (ks. Luukka 1995).
271. Lieventelyn pelisääntöjen mukaan aikaisempien tutkimusten tuloksia pidetään faktoina, mutta oman tutki-

muksen hypoteesit, tulokset tai päätelmät esitetään lievennettyinä (Luukka 1995: 100, 101).
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9. tavallaan kahdesta projektista/

Esimerkissä 290 tietotekniikan opettaja esittää tietokantoihin liittyvät perusväittämät
lieventämättöminä (r 1–4). Puhujan katsotaan sitouttavan itsensä väitteen totuusarvoon
voimakkaammin, jos väitteessä ei ole modaaliainesta (Luukka 1995: 33). Esimerkin 290
opettaja pyrkii selkeyteen: hän puhuu hitaasti ja tauottaa sanan tai parin jälkeen sekä pai-
nottaa alkutavua (yhteen) tai koko sanaa (tietty). Opettaja lieventää aikaisemmin sano-
maansa modaaliverbillä voi ja vakuuttelulla tosin kyllä (r 5). Lausuma keskeytyy huo-
mautukseen tietenki myös luontihetkellä ne taulut on tyhjiä, mutta jatkuu poikkeustapauk-
sella (r 6 ja 7), jota lieventää mahdollisuuden modaali voi ja ajallinen rajoitin joskus. Vuo-
rovaikutukselliseen lieventämiseen tulkitsen lisäksi opettajan loppukommentin tai jota-
kin vastaavaa.
(290) 1. tietokanta on siellä/ tietoverkon serverissä/ oleva fyysinen

2. joukkotiedosto// jotka sisältää yhteen asiaan/ tiettyyn/ asiaan yhteen
3. kuuluvia tietoja// - - - jokaisessa taulussa on ne tietyt sarakkeet/ joihin
4. tietoa syötetään/ ja jokaisesta taulusta löytyy tietty määrä rivejä//
5. voi tosin kyllä olla myös semmosia tauluja/ tietenki myös
6. luontihetkellä ne taulut on tyhjiä/ mutta ne voi myös tuotannossa
7. olevat tietokannat olla joskus tyhjiä/ esimerkiksi/ tilikauden/
8. vaihtumisen jälkeen niin tiedot
9. nollataan ja// tai jotakin vastaavaa//

(OPE 4 M)

Opetettava asia esitetään yleensä annettuna. Tiedon alkuperään tai käytettyyn lähtee-
seen ei aineistoni opetuspuheessa yleensä viitata, mutta poikkeuksia on (esim. 291). OPE
9 N esittelee tietonsa lähteeksi teoksen (r 10–11), jonka hän nostaa samalla opiskelijoi-
den nähtäväksi. Opettaja mainitsee nimeltä kirjan tekijän, jonka jaottelun ihmisen ikävai-
heista esittelee opiskelijoille. Hän jatkaa neljällä kommentilla (r 4–9), joita lieventää
ilmaisuilla niinkö, (r 5, 6), tavallaan (r 6, 9), tämmönen (r 8), semmonen (r 8). Ne saatta-
vat ilmentää opettajan epävarmuutta asiassa, mutta toisaalta ne voivat olla arkipuheen lie-
ventimiä, jotka ovat muuttuneet opettajan puheen maneereiksi272. Esimerkissä 292 opet-
tajan lievennyskeino on toinen yleinen diskurssipartikkeli niinku. Mielestäni diskurssipar-
tikkelit kuuluvat vuorovaikutukselliseen lieventelyyn, eivät varsinaisesti propositioon.
(291) 1. ja sitten Levinson jakaa tämmöseen varhaislapsuuteen/ sitte

2. lapsuuteen ja nuoruuteen// aikui-aikuisuuteen/ aikuisuuteen
3. siirtymiseen/ aikuisuuteen/ keski-ikään siirtymiseen/ keski-ikään/
4. vanhuuteen siirtymiseen/ ja vanhuuteen// näitä tämmösiä
5. erilaisia ja-jaotteluita on niinkö hyvin paljon/ eri tutkijat on
6. sitten niinkö erilaisia// ja niinkö tavallaan ne rajat// missä
7. vaiheessa se nuoruus alkaa ja missä vaiheessa se loppuu/ on
8. tämmösiä häilyviä// mutta/ ja se on semmonen sopimuksen
9. varainen asia että miten sitä tarkastellaan// ja tavallaan//
10. mulla on lähteenä tämmönen/ tämmönen kirja ko kohti

272. OPE 9 N:n puheessa esiintyy tavallaan 42 kertaa.
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11. asiakaslähtöistä kun-kuntoutusta//
(OPE 9 N)

(292) elikkä// toinen tärkeä tekijä/ liikunta/ se niinku tavallaan edesauttaa/ tervey-
ttä///
(OPE 10 M)

Lukuisista lieventämättömistä väitteistä johtuu, että asiat näyttäytyvät opetuspuheessa
yleensä itsestäänselvyyksinä. Propositioon kohdistuvia modaaliverbilievennyksiä esiin-
tyy 35 väitteessä eli noin 2 %:ssa lausumia.273 Karvonen (1995: 211) luonnehtii oppikir-
jatekstejä ”kiistattoman tiedon esittäjiksi”. Hänen mukaansa oppikirja esittää tiedon yksi-
äänisenä, vaikka takana on tiedon moniäänisyys. Myöskään ammatillisessa opetuspu-
heessa ei tiedon moniäänisyys tule eksplisiittisesti esiin. Aineistoni opettajille on tyypil-
listä lieventää vain poikkeustapaukset kuten edellä esimerkissä 290. Esimerkissä 293
opettaja esittää ensin ksylitolin hyvät puolet ja sitten sivuvaikutuksen mahdollisuuden,
jota hän rajaa ehtolauseella jos sitä nyt paljon käyttää. Lause jää kesken opiskelijoiden
keskeyttäessä opettajan väitteellään niistä tulee jotaki happoja. Opettaja epäilee tietoa
sinihappoja/ onko näin. Opiskelijat ovat lukeneet asian oppikirjasta ja haluavat todistaa
opettajalle väitteen. Opettaja menee tarkistamaan asian opiskelijan kirjasta. Keskustelu
jatkuu vilkkaana päällekkäispuhuntana, minkä vuoksi videolta kuuluu selvästi vain opis-
kelijan ja opettajan loppudialogi: opettaja ei usko (opiskelija), pieremistähän se (opet-
taja).
(293) elikkä/ sillä on hampaiden reikiintymistä vastaan hyvä/ hyvä/ hyvä vaikutus//

no tuota yks semmonen ikävä sivuvaikutus/ jos sitä nyt paljon käyttää/ saattaa
tulla niin/
(OPE 10 M)

Opetuspuheessa tavallisin ajallinen rajoitin on aina. Se sisältyy opiskelijalle tarkoitet-
tuihin ohjeisiin ja tekee neuvoihin tähdentävän sävyn (esim. 294). Projektin hallinnasta
luennoiva opettaja lieventää väitteensä rajoittimella yleensä274 (esim. 295). Luukan
(1995: 100) mukaan ajallisia rajoittimia käytetään tyypillisesti yleistävissä väitteissä ja
periaatteiden ilmaisuissa.
(294) aina pitää muistaa yrityksen liiketoiminta/ sitä projektia ei voi irtaallaan käsi-

tellä
(OPE 2 M)

(295) elikä/ aikataulu on yleensä hyvin tiukka/ projektilla/ sillä on yleensä joku tietty
päivämäärä/ jolloin sen pitää olla valmis
(OPE 2 M)

Lievennetyt väitteet koskevat opetuspuheessa useimmiten opettajan opiskelijaa tai
hänen kokemuksistaan koskevia lausumia. Lieventiminä esiintyvät muun muassa modaa-
liadverbit varmaan, varmasti, ilmeisesti, välttämättä. 275 Ne saattavat edeltää kysymystä

273. Luukan (1995: 157) yliopistodiskurssitutkimuksessa modaalisia apuverbivarauksia on suurin piirtein sama
määrä, mutta Luukan aineistosta ei käy ilmi kohdentuminen.

274. OPE 2 M:llä on yhteensä 17 rajoitinta, joista 8 yleensä-ilmausta.
275. Opetusdiskurssissa esiintyy lieventimiä yhteensä 92. OPE 2 M:llä (yleensä) ja OPE 8 N:llä (ilmeisesti) suu-

rin osa on opetettavaan asiaan liittyvää, muilla vuorovaikutukseen liittyvää pehmentelyä. 
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kuten esimerkissä 296. Esimerkissä 297 opettaja on kysynyt edellisessä lausumassaan hii-
lihydraateista, mutta opiskelijat eivät osanneet vastata. Opettaja arvelee kuitenkin opiske-
lijoiden saaneen oppia asiasta. -hAn-liite merkitsee hiilihydraatit opiskelijoille tutuksi tie-
doksi. Esimerkissä 298 opettaja epäilee opiskelijoiden vireystilan astetta, kun ei saa kysy-
myksiinsä vastausta.
(296) teillä on varmaan käytännön kokemuksia että mitä ootte tehny

(OPE 5 N)
(297) sehän on pääasiassa hiilihydraateista/ ravinto-opissa on varmasti tullut vas-

taan//
(OPE 10 M)

(298) jollaki tavalla oot vielä aamu-/ aamujumissa ilmeisesti
(OPE 1 N)

Pohtiva keskustelu (esim. 299–302) eroaa selkeästi aineistoni muusta opetuspuheesta
väitteiden lieventelyssä. Sekä opettaja että opiskelijat lieventävät väitteensä. Asiaan vai-
kuttaa luonnollisesti se, että kyseessä ovat eettiset kysymykset, joihin ei oikeita vastauk-
sia ole. Etiikan oppitunnilla opetusmuotona on kysymyksin ohjattu dialogi276 jota käy-
dään pienryhmien etukäteen valmistelemista raporteista. Esimerkit 299–302 ovat opiske-
lijoiden puheenvuoroja. Opettajan kysymykseen, onko hoitajan pakko mennä väkivaltai-
sen potilaan luo, opiskelijat vastaavat käyttäen geneeristä persoonaa, varausta varmaan ja
kuvittelutilan konditionaalia (esim. 299) tai jotakin niistä (esim. 300). He pohtivat myös,
mitä seuraisi, jos kieltäytyisi menemästä tai jos menisi. Esimerkissä 301 opiskelija kuvit-
telee väkivaltatilanteen (puukkojen ja puntarien kanssa heiluu) ja ilmaisee epävarmuu-
tensa kuvittelemastaan menettelystä (kyllä en mää tiiä varmaan - - mä mää en ehkä ite
menis), mutta ehkä-rajoittimella ilmaisee, ettei ole sulkenut menemisen mahdollisuutta
pois. Esimerkissä 302 varaus varmaan koskee velvollisuutta mennä ja rajoitus, millä
ehdolla menee, ilmaistaan konditionaalilla (pyytäis).

276. Dialogiopetuksen etuina pidetään sitä, että se tietojen lisäksi kehittää eettisiä ja sosiaalisia valmiuksia sekä
kielellisiä taitoja laajemmin kuin mikään muu opetusmenetelmä. Dialogissa opitaan esittämään mielipiteitä,
väittelemään, kuuntelemaan muita, kestämään kritiikkiä ja sietämään sosiaalisia paineita. (Laine 1995;
Sarja 2000) Dialogiopetuksen johtamistavat ovat avoin, suljettu, ohjattu, vapaa ja johtajakeskeinen. Avoin
dialogi tarkoittaa, ettei opettaja ohjaa lainkaan, vastakohdassa johtajakeskeisessä dialogissa opettaja kes-
keyttää heti, kun dialogi ei kulje hänen toivomallaan tavalla. Ohjattu dialogi on välimuoto, jossa tavoite ei
ole täysin vapaa, mutta ei autoritaarinenkaan. Kysymysten avulla opettaja pyrkii suuntaamaan opiskelijoi-
den ajattelua keskeisiin teemoihin. (Laine 1995: 84, 85.)
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(299) kyllä sitä varmaan miettis muutaman kerra
(300) että siinä ei niinkö ehi/ mutta sitten jälkeenpäin/ kun tilanne on lauennut

sitten varmaan ruvetaan pohtimaan näitä
(301) jos se puukkojen ja puntareiden kanssa siellä heiluu niin/ ei se/ kyllä en mää

tiiä varmaan ite tulis sitte noi vain/ mä mää en ehkä ite menis näihin tilantei-
siin että/ pakkohan tämä tilanne on saada talttumaan/

(302) varmaan on velvollisuus mennä/ mutta pyytäis siihen sitten kaveriksi jonkun
toisen hoitajan tai vartijoita

Etiikan opettaja lieventää myös asiantuntijan kommenttinsa, kun hän arvioi opiskelija-
puheenvuoroja. Opettaja nimittää opiskelijoiden esittämiä toimintamahdollisuuksia
ammattiin kasvamiseksi (esim. 303). Esimerkissä 304 opettaja ilmaisee ammatillista varo-
vaisuutta nimetessään opiskelijan ilmaiseman asian sanotaanko sitä nyt kanteluks tai
mikskä. Varovaisuus ilmenee kesken jäävässä lausumassa ja moninkertaisessa lievente-
lyssä (ehkä, vois varmaan, semmosen). Myös kysymyksen muotoisen ehdotuksen tulkit-
sen vuorovaikutukselliseksi pehmentelyksi.
(303) varmasti se on pitkälle sitä ammattiin kasvamista/ että sitä toimii sillai just

ajattelematta/
(OPE 8 N)

(304) ehkä tähän vois varmaan laittaa semmosen tuota/ että jos/ sanotaanko sitä
nyt kanteluks tai mikskä//
(OPE 8 N)

Ammatillisessa opetusdiskurssissa informaatio välitetään yleensä väitteinä, jotka ovat
lieventämättömiä deklaratiiveja. Propositioon kohdistuvaa lieventämistä on vähän.
Useimmiten puhuja lieventää väitteensä, kun esittää poikkeustapauksen. Lievennetyillä
väitteillä opettaja ilmaisee tavallisesti opiskelijaan tai hänen kokemukseensa kohdistuvat
arvionsa. Poikkeuksen tekee pohtiva keskustelu, jossa sekä opettaja että opiskelijat lie-
ventävät useimmiten sekä propositioon että toisiin puhujiin kohdistuvat väitteensä. Ope-
tuspuheessa on tavallista runsas diskurssipartikkelien käyttö, mikä saattaa olla puhevirran
spontaaniudesta johtuvaa toistetta tai vuorovaikutuksellista varovaisuutta lieventää valit-
tuja ilmaisuja.

5.2.3 Pitää, täytyy, saa – pakko vai mahdollisuus

Opettaja ja opiskelija toimivat luokassa oppilaitoksen diskursiivisten käytänteiden
mukaan. Heidän rooliinsa kuuluu tiettyjen asioiden tekeminen tai tekemättä jättäminen.
Diskursiiviset oikeudet ja velvoitteet säätelevät sitä, mitä tietyissä diskurssityypeissä on
sallittu sanoa tai velvoitettu sanomaan. (Fairclough 1989: 38.) Opetuspuheessa opiskeli-
jaan kohdistuva tekemisen pakollisuus tai mahdollisuus voi todentua kongruentisti
modaaliverbeillä.

Opetuspuheaineistossani mahdollisuuden modaaliverbejä on noin kaksi kolmasosaa ja
pakon yksi kolmasosa (liitetaulukko 10). Mahdollisuuden modaaliverbien suuremmasta
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määrästä ei kuitenkaan voi suoraa tehdä päätelmiä siitä, että opiskelijan olisi usein mah-
dollista valita, esimerkiksi tekeekö tehtäviä vai ei, osallistuuko toimintaan vai ei. Tarkas-
telen seuraavaksi, mihin toimintaan opettaja opiskelijaa velvoittaa tai mitä esittää mahdol-
lisuuksina.

Esimerkin 305 opettaja aloittaa oppitunnin metapuheella, josta ilmenee, mitä edelli-
sellä kerralla on tehty ja mitä aiotaan kyseisellä tunnilla tehdä. Passiivin preesensillä
(mennään, katotaan, kerrataan) opettaja ilmaisee oman valintansa, mitä tunnilla tehdään.
Mahdollisuutta ilmaisevalla voida-verbillä opettaja ilmaisee valintansa mahdollisuuksien
joukosta, voitas ottaa ja kattoo. Pääverbillä ottaa opettaja tarkoittaa asian kertaamista kal-
von avulla. Kyse on nimenomaan opettajan valinnasta, jonka hän ilmoittaa opiskelijoille.
Esimerkin 306 opettaja lupaa kerrata asian (r 1), josta opettajan havainnon mukaan opis-
kelijat eivät ole tehneet muistiinpanoja (r 2). Tunnin aloituksen hänkin ilmoittaa tyypilli-
sesti voitas-puhekuviolla. Voida-verbi on osa opetuspuheelle tyypillistä kohteliaisuusku-
viota, mikä selittää sen runsaan käytön (ks. tarkemmin luvusta 5.4.1).
(305) 1. ennenkö mennään/ ja katotaan vähä/ tehtävämuodossa/ mitä viimeksi

2. käytiin tietokannasta läpi/ niin/ tuota kerrataan hieman niitä/
3. tietokantojen ja tiedonhallinnan perusteita/ lähinnä tuota// voitas ottaa
4. se yks/// kalvo ja kattoo lähinnä tästä/

(OPE 4 M)
(306) 1. voijaan vielä ens viikolla palata jos/ tuntuu että pitäis sitä jollaki tavalla 

2. tarkentaa siinä muodossa että saisitte jotaki ylöski siitä/// mutta tänään 
3. voitas alottaa tuosta (panee kalvon piirtoheittimelle)

(OPE 1 N)

Oppitunnilla tehtävät ja tarkastettavat harjoitukset tai ryhmätyöt opettaja ilmoittaa
yleensä mahdollisuuden modaaliverbillä voida. Todellisuudessa opiskelijalla ei juurikaan
ole mahdollisuutta – tai tarvetta tai halua – esittää opettajan suunnitelmaan muutosta. Esi-
merkin 307 oppitunnilla on alkamassa ryhmätyö, jonka aiheet opettaja on jakanut opiske-
lijoille. Opettaja ilmaisee kehotuksen tyypillisellä opetuspuheen tavalla eli modaalisella
deklaratiivilla (te voitte tutustua). (Ks. kehotuksista luku 5.3.2 Opettaja kehottaa.) Opis-
kelijoiden tehtävä on lukea monisteena jaettu artikkeli ja tehdä siihen perustuva tehtävä.
Esimerkin 308 opettaja haluaa opiskelijoiden valitsevan harjoitustehtävän aiheen seuraa-
van lukukauden opintojaksoa varten. Hän ilmaisee aikeensa lievennettynä: modaalinen
voida on konditionaalissa, toistuva vähän implikoi, ettei opettaja halua aiheuttaa paljon
työtä. Opettaja korostaa opiskelijan omaa kiinnostusta aiheeseen (r 2 mikä teitä nyt kiin-
nostaa; r 4, 5 että mistä oisitte kiinnostuneita sitte tekemään siellä enemmänkin/ ) ja pai-
nottaa yhteistyötä (r 1 niinku käyään yhessä läpi, r 3 että me työstettäis näitä sitte
yhessä), millä seikoilla hän todennäköisesti rakentaa motivoimisen ja innostamisen mer-
kitystä. Opettaja on ilmaissut opiskelijoiden pakollisen tehtävän inkongruentisti ilman
käskemistä.
(307) niin te voitte tutustua tähän [= artikkeliin] tuota/ kun etitte niitä/ niitä tuota

luonnonmaantieteellisiä ja muita/ muita tuota matkailu/tekijöitä siihen omaan
alueeseen perustuen
(OPE 6 N)

(308) 1. tuota/ te voisitte miettii sillee/ vähän niinku käyään yhessä läpi/ sillä 
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2. tuota että/ mikä teitä nyt kiinnostaa/ me koska meillä oli tarkoitus että/ 
3. että me työstettäis näitä sitte yhessä// sillä kevään kurssilla eteenpäin 
4. että/ että niinku sitä varten voisitte vähä/ vähä kattoo että/ että mistä 
5. oisitte kiinnostuneita sitte tekemään siellä enemmänkin/

(OPE 8 N)

Deonttisen pakon tai velvollisuuden modaaliverbit liittyvät opetuspuheessa opiskeli-
jan tuntitoimintaan, oppimiseen tai tulevaisuuden toimintaan ammattitehtävissä. Esimer-
kissä 309 opettaja kehottaa lievennetyllä modaali-ilmauksella teiän pitäis opiskelijoita
sopimaan pienryhmät. Pian alkavan kahvitauon takia luokassa on hälinää, ja opettajan
sanallinen ote kovenee lopuksi määräykseksi277 mutta nyt ei kukaan lähde minnekään
ennenku/ - -. Opiskelijat eivät ”kuullosta”278 reagoivan mitenkään, koska hälinä jatkuu.
Tunnin päätteeksi opettaja esittää vielä vaatimuksen tai vetoomuksen (esim. 310). Se imp-
likoi, että kaikki eivät vastuuta kanna. Luultavasti monessa muussa institutionaalisessa
tilanteessa näin voimakas vaatimus tulkittaisiin epäluottamukseksi, jos esimerkiksi esi-
mies puhuttelisi alaisiaan: ”jokaisen pitää ottaa vastuu työstään”. Näyttää ilmeiseltä, että
koulussa deonttisten verbien teho on laimentunut, koska opiskelijat tuntuvat vastaanotta-
van tällaisen kielenkäytön opettajan tavallisena puheena. Kyseisellä oppitunnilla hälinä
kasvoi entisestään eikä opettajan puheeseen kiinnitetty huomiota.
(309) nyt teiän pitäis sitte asiantuntijaryhmät sopia että missä te teette työskentelen

ja kokoonnutte yhteen/
(OPE 9 N)

(310) jokaisen pitää ottaa vastuu omasta oppimisestaan
(OPE 9 N)

Asioiden tärkeyden painottaminen on tyypillistä aineistoni opetuspuheelle. Esimer-
kissä 311 englannin opettaja hyväksyy hymyillen opiskelijan kielikorvalla-perusteen eng-
lannin kielen verbitaivutuksen 3. persoonan -s-päätteen käytölle, mutta vaatii deonttisella
pakon verbillä pitää osata kieliopin sääntöä. Opettaja lieventää vaatimuslausumaansa
nollapersoonalla. Ajan adverbi joskus etäännyttää käsillä olevasta hetkestä, mutta epäsuo-
ran lausuman vuorovaikutuksellinen merkitys on silti selvä: perustele yksikön 3. persoo-
nan s-päätteen käyttö kieliopin säännöllä. Deonttisella verbillä opettaja voi säädellä ohjai-
lunsa voimakkuutta. (Ks. myös Salomaa 1997: 122.) Lemke (1990: 67) pitää tärkeiden
asioiden painottamista yhtenä opettajan kontrollimuodoista. Se liittyy opittavaan asiaan,
mutta sillä halutaan myös lisätä opiskelijan tarkkaavaisuutta.
(311) oo/ kielikorva on monesti hyvä (hymyilee)/ mutta joskus pitää osata analysoi-

daki/ et siihen on ihan sääntökin
(OPE 7 M)

Oppitunnin tai luennon teemaan liittyy usein opiskelijoiden tulevien ammattitehtävien
pohdinta. Opettaja saattaa korostaa asiantuntijana, mitä valintoja pitää oikeina tai sopi-
vina. Asian tärkeys, oikea valinta ja neuvot ilmaistaan yleensä deonttisilla välttämättö-

277. Määrääjällä on institutionaalistunut määräysvalta. Määrääjä edellyttää, että puhuteltava tottelee ja toimii
määräyksen mukaisesti. Tyypillisiä määrääjiä ovat esim. työnantajat, lakien laatijat ja opettajat. (Matihaldi
1979: 155.)

278. Kamera on suunnattu opettajaan, joten opiskelijoiden toiminnan voi päätellä vain äänistä.
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myyden ja pakon verbeillä täytyy, pitää, on tehtävä. Esimerkissä 312 etiikan opettaja
arvioi opiskelijoiden kertomusten perusteella väkivaltaisen potilaan hoitamisen tilanne-
kohtaiseksi ja korostaa mahdottomuutta (r 2 ei ei voi antaa kukaan antaa) ohjeiden anta-
misessa. Hän ilmaisee opiskelijalle osoitetun harkintavaatimuksen deonttisella välttämät-
tömyyden verbillä täytyy osata kattoo (r 4). Opiskelijan mielipiteen avunpyytämisestä
paikalle hän arvioi varauksella lievennettynä varmasti hyväksi ratkaisuksi (r 5).
(312) 1. elikkä/ loppujen lopuksi nääkin olis aika varmasti tilannekohtaisia

2. tapauksia ja silloin niinku täytyy/ ei ei voi niinku kukaan antaa 
3. semmosii yksityiskohtaisia ohjeita etukäteen/ että miten/ miten
4. toimitaan/ täytyy osata kattoo se tilanne mikä siinä tilanteessa on paras 
5. ratkaisu/ että otetaanko turvaks tosiaan joku mikä on varmasti ihan/ 
6. ihan hyvä
(OPE 8 N)

Esimerkin 313 ravinto-opin opettaja käyttää deonttisia verbejä pitää ja täytyy sekä
nesessiivistä liittoa on tehtävä ammattiosaamisen oikeita valintoja painottaessaan. Kokki-
linjan luennon aiheena on diabetes, jonka oireiden ja hoidon esittelyn jälkeen opettaja
puhuu diabetes-potilaan ruokavaliosta. Opettaja jättää ohjeet kohdentamatta ja ilmaisee
ne nollapersoonassa. (Ks. myös luku 5.3.2.2.) Niiden vastaanottajaksi voisi ajatella yhtä
hyvin diabetes-potilaan kuin tulevat ravitsemisalan työntekijät, joiden ammattiosaamiseen
kuuluvat myös erikoisruokavaliot. Opettajan kielenkäyttöön vaikuttaa ilmeisesti oppi-
kirja, josta hän asiaa puhuu.
(313) eli laktoosia sisältävät maitovalmisteet/ niitten kanssa pitää olla tarkkana 

- -
- - koska niissä on sitä sokeria niin pitää valmistella ja laskea ne määrät//
- -
on tietysti muistettava että niitä (= makeutusaineita) käytettäessä on arvi-
annoksia annosteltava sen mukkaan
(OPE 10 M)

Tutkimusaineistoni osoittaa, että siinä missä toinen opettaja puhuu pitää-kielellä, toi-
nen ilmaisee asian mahdollisuuden kielellä. Projekteista luennoiva opettaja käyttää kol-
manneksen opetuspuheen pitää-verbeistä. (Ks. liitetaulukko 10.) Niiden pääverbin merki-
tys liittyy muun muassa ammattieettisiin kysymyksiin, sopimusten pitämiseen ja velvoit-
teiden täyttämiseen (esim. 314, 315). Velvollisuuden ja välttämättömyyden modaalisuus
saa aikaan normikielen vaikutelman. Opettajan tietävä sormi osoittaa kielessäkin. Opet-
taja ei viittaa henkilötekijään, vaan puhuu nollapersoonassa. Silti deonttinen pakon kieli
kohdistuu opiskelijaan, koska hän on oppimassa asiantuntijalta projekteiden hallintaa.
Hän on neuvottavana, kuinka projekteissa pitää menetellä.
(314) elikä projekti pitää aina rakentaa sellaseksi/ että suunnitelma voijjaan 

koko ajan korjata// tietystikki sittekö lähetään korjaamaan niin/ pitää 
pyrkiä pitämään siihen että pysytään niissä rajoissa// resurssirajoissa/ 
 mitkä on määritelty sille projektille/
(OPE 2 M)
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(315) ja/ se on tietysti sitte muistettava että/ tää projekti työmuotona/ nii sehän
tuota/ niin on vaan yksi työkalu niinku vasara
(OPE 2 M)

Dynaamista mahdollisuutta tai lupaa ilmaisevaa saada-verbiä käytetään opetuspu-
heessa häivyttämään kasvoja uhkaavaa käskemistä. Esimerkissä 316 lienee kyse myös
motivoinnista, sillä opettaja esittelee uuden työtavan ja aiheen innostuneena ja korostaa
asennettaan myönteisen merkityksen ilmaisevalla saada-verbillä. Brownin ja Levisonin
(1996: 126–127) mukaan yhteistyöosapuolen toiveiden ja tarpeiden huomioon ottaminen
optimistisella tavalla on kuulijan kasvoja suojaavaa.
(316) vaan täst+mää aattelen et tää on hirveen mielenkiintonen aihe ja otetaan se

niin päin että te saatte niinkö kaivaa ne asiat/ ja teemme semmosen/ semmose
jutun ryhmätöinä/ - -
(OPE 1 N)

Joskus on vaikea tulkita, onko saada-verbi luvan vai pakon merkityksessä (ks. myös
Kangasniemi 1991: 322, 323). Esimerkissä 317 opettaja ilmoittaa oppimateriaalin hankki-
misesta saatte ostaa. Ostamisen vaihtoehtoa ilmaisevassa taikka-lauseessa on varoittava
sävy etenkin asentajalinjan miesopiskelijaryhmän näkökulmasta tulkittuna. Muistiinpano-
jen kirjoittaminen paksun kirjan verran ei lie houkutteleva vaihtoehto. (Ks. myös luku
5.3.2 Opetuspuhe käskemisenä.) Saada-verbiä käytetään myös kohteliaissa pyynnöissä
(ks. luku 5.4.1).
(317) näihin on semmone/ paksu kirja olemassa jonka kaikki saatte ostaa/ taikka

sitte tehdään muistiinpanoja
(OPE 3 M)

Opettaja pitää luokassa institutionaalista valtaa, joka ilmenee muun muassa deonttisten
pakon ja mahdollisuuden ilmaisuissa. Agendapuheeseen on konventionaalistunut tapa
ilmoittaa opiskelijoille yhteinen oppituntitekeminen voida-verbin inklusiivisella puheku-
violla. Monet opettajat ilmaisevat mahdollisuuden modaalilla myös opiskelijoiden pakol-
liset tehtävät. Tärkeiden asioiden painottaminen on osa opettajan institutionaalista valtaa,
mikä korostaa kouluun liittyviä myyttejä Opettaja on aina oikeassa ja Tieto on valtaa.
Opettaja tähdentää opittavaa asiaa ja sen ymmärtämistä deonttisen pakon verbein. Henki-
lökohtainen valinta on, tähdentääkö ammattiasioita pitää-kielellä vai kannattaa-suosituk-
silla.

5.2.4 Kielto merkityksen rakentajana opetusdiskurssissa

Kiellon katsotaan modaalisena indikaattorina ilmaisevan puhujan suhteen asian proposi-
tionaaliseen sisältöön, mutta siihen saattaa liittyä myös vuorovaikutuksellisia merkityk-
siä. Lingvistisellä muodolla, negaatiolla, luonnollisen kielen puhuja voi luoda antimaail-
man kieltämällä proposition tai kääntämällä väitteet todellisuudesta. Kieltoon voi kätkey-
tyä piilomerkityksiä. (Hodge – Kress 1979: 73.) Opetusdiskurssiaineistossani kieltoja on
10 % lausumista (liitetaulukko 13).



189
Kiellolla opettaja voi rakentaa ihanteelliselle todellisuudelle vastakkaisen maailman,
jossa kaikki tapahtuu, niin kuin ei saisi tapahtua, siis ohjeiden vastaisesti tai yllättävästi.
Nämä tapahtumat opettaja esittää tavallisesti opiskelijoiden oppimista edistäviksi aio-
tuissa kertomuksissa, jotka jo sinänsä ovat vuorovaikutukseen tähtääviä. Aineistoni opet-
tajat kertovat, miten ei pidä menetellä tai miten väärä tieto tai virhe aiheuttaa ongelmia.
Esimerkin 318 oppitunnilla käsitellään tietokoneohjattuja kulunvalvontalaitteita. Opettaja
kertoo oman kokemuksensa, kuinka hänelle kävi, kun ei ollut tarpeellista tietoa asiasta (r
4 ei kukaan ollu kertonu). Opettaja painottaa oppimiskokemustaan kieltomuodolla (r 6, 7
ettei ei menny). Esimerkissä 319 tietohallinnon luennoitsija muistelee televisioitujen
urheilukilpailujen tulospalvelussa sattunutta tietokannan koon määrittämisvirhettä. OPE 4
ilmaisee kiellon leikkisästi tietokone sano sopimuksen irti (r 4). Varsinainen kielto ei
mahu yhtään väliaikaa havainnollistaa hyvin, että tietokanta oli laskettu liian pieneksi.
Opettaja esittää TV-selostajan suulla lopuksi tuomion tämmöstä ei sais tapahtua (r 7).
Näissä tapauksissa kertomukset toimivat varoittavina esimerkkeinä, mitä saattaa tapahtua,
jos ammattitietoa ei hallitse tai asioista ei tiedoteta. Menetelmä on opetuksessa tuttu ”vir-
heistä oppii” tai ”kantapään kautta”.
(318) 1. Oulussa on/ Rautaruukin pääkonttorilla on tällanen hissipääte// ja/

2. mää ite yhen kerran sinne menin/ taloon ja pääsin sissään ovesta ihan 
3. näppärästi ovesta/ aattelin että tännepä on heleppo kulukea/ sitte jäi 
4. hissi jummiin - - - mutta meitä ei kukaan ollu kertonut ko me oltiin 
5. ylitöissä/ ettei hissillä pääse kulukemaan/ se hissi jäi sitte iliman 
6. erikoisluppaa niin/ jummiin ja// ja vieläkin sen kyllä muisti ettei ei 
7. menny sinne kovin ussein käymään/

(OPE 3 M)
(319) 1. Suomenmestaruuskisoissa viielläkympillä hiihossa kerran/ ää oli

2. tehty semmonen virhe että// oli määritelty tietokannan koko// kolmen// 
3. tarkistuspisteen mukaan - - mutta järjestäjä oli laittanuki
4. tarkkailupisteitä neljä - - nii/ tietokone sano sopimuksen irti ja sano että 
5. tänne ei mahu enää yhtään väliaikaa// ää sitä muista ennää kuka oli 
6. teeveekakkosella selostajana nii/ niin joka televisiossa mainitsi että 
7. tämmöstä ei sais tapahtua// tää on yks esimerkki siitä kun tietokannan 
8. tietokanta on/ laskettu väärin - -
(OPE 4 M)

Institutionaalisuuteen kuuluu tavoitteiden asettaminen (ks. luku 3). Opetuspuheessa
korostetaan ammatillisen toiminnan tavoitteellisuutta. Eksplisiittisenä painottamisen
ilmaisuna on usein kieltolausuma (esim. 320). Opettaja on valinnut kuntoutuksen tavoit-
teita havainnollistavan piirtoheitinkalvonsa motoksi sitaatin, jossa ilmaistaan päämäärät-
tömän toiminnan seuraus. Myönteisen väitteen (r 3, 4 se kasvatus tulee olla aina niinkö
tavoitteellista) perään opettaja esittää vastakohdan (r 2) ja arvioi tavoitteettoman työn tur-
haksi näpertämiseksi (r 5). Hän painottaa vielä kielteisellä modaaliverbillä (r 6 ei voija
asettaa) kuulijalle, että tavoitteiden pitää lähteä kuntoutettavasta. Esimerkin 321 opettaja
ilmaisee tavoitteiden tärkeyden ohjatussa leikkitoiminnassa implisiittisemmin. Hän ei
puhu tavoitteista vaan ilmaisee asian varoituksenomaisesti lausumalla että me ei vaan lei-
kitä ihan noin vaan.
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(320) 1. ja/ sit tota/// tässä on tämmönen/ mmietelause kanssa// aikeemme/
2. eksyvät tieltä/ jos niillä ei ole päämäärää// eli niinkö/ niinkö
3. kasvatuksellisessa yhteydessä puhuttu/ puhuttu niin// se kasvatus tulee 
4. olla aina niinkö tavoitteellista/ jos se ei ole tavoitteellista/ niin se on 
5. sitten turhaa// se on ihan samanpäiväistä ko näpertämistä/
6. - - eli/ ei ulkopuolelta/ ei voija asettaa niitä tavoitteita/
(OPE 9 N)

(321) elikkä niinkö meillä on monta kertaa ollu tällä/ tällä leikkikurssilla jo//
puhetta siitä että/ että me ei vaan leikitä ihan noin vaan
(OPE 5 N)

Esimerkissä 322 opettaja ilmaisee puuttua-verbillä (r 1), että hänen kirjoittamaltaan
ryhmätyön koostekalvolta puuttuu asian käsittelyyn kuuluva ryhmä eli lapset. Kieltolau-
seella hän ilmaiseen syyn, miksi lasten puolesta pitää toisten päättää (r 2 elikkä ku lapset
ei vielä ymmärrä omaa parastaan). Opettaja tuo opiskelijoiden pohdittavaksi uuden
näkökulman suostuttelevalla kieltokysymyksellä (r 3 eikö sitten lapsella oo oikeutta
sanoa mitään). Upotettu kysymys antaa myönteisen ja kielteisen vaihtoehdon (r 5, 6 min-
kälaiseen hoitoon/ se haluaa alistua ja minkälaiseen ei). Opettaja nimeää ikuisuuskysy-
mykseksi, miten pitäisi toimia ja jatkaa selvittelemällä eettisiä termejä oikein ja sallittu.
(Ks. dialogin jatkoanalyysi luvusta 5.4.2 Opiskelija vastaan opettaja.)
(322) 1. yks tästä nyt vielä puuttui/ on tietysti lapset potilaina/ se liitty tuohon

2. itsemääräämisoikeuteen/ elikkä ku lapset ei vielä ymmärrä omaa 
3. parastaan/ niin tuota hoitajat ja vanhemmat on sitte ne jotka sitten
4. päättää/ tietysti voidaan aina kysyä että/ eikö sitten lapsella oo oikeutta
5. sanoa mitään että minkälaiseen hoitoon/ se haluaa alistua ja
6. minkälaiseen ei/ se/ se on ikuisuuskysymys tavallaan sekin// miten sitä
7. pitäis toimia/
(OPE 8 N)

Ammatillisen opetuksen diskurssi sisältää sekä subjektiivista että objektiivista asian-
tuntijan puhetta. Kielto on modaalinen ilmaus, jonka avulla puhuja voi ottaa kantaa asi-
aan. (Kress – Hodge 1979.) Esimerkissä 323 opettaja painottaa ei pelkästään–vaan
-rakenteella. Opettaja korostaa tärkeänä pitämäänsä näkökohtaa topikaalistamalla kiellon
kohteen. Ensimmäisessä lausumassa prosodia painottaa koko perhettä. Negaation avulla
opettaja ohjaa, miten opiskelijan pitäisi menetellä (esim. 324 ja 325). Esimerkissä 324
opettaja painottaa suunnittelun tärkeyttä ilmaisemalla sen jos-lausuman kiellossa (jos me
ei suunnitella projektia). Niin-rakenne ilmaisee seurauksen, ettei työtehtäviä osata jakaa.
Kiellon vahvistimet kukaan, suinkaan, noin vaan tähdentävät asian tärkeyttä. Esimerkin
325 opettaja toimii eri tavalla kuin edellisen esimerkin opettaja. Hän antaa ensin neuvon:
niin sitähän on ihan hyvä suunnitellakin/ miettiä että miten tehhään. Seuraava kieltolau-
suma implikoi, että hankintoja saatetaan tehdä suunnittelematta. Arkikielinen ilmaus
mennä noin vaan implikoi välinpitämätöntä asennetta. Kohderyhmänä ovat nuoret asenta-
jaopiskelijat. Esimerkin 326 opettaja painottaa opiskelijoille, että tulevissa tehtävissä nuo-
riso-ohjaajana on aina tilanteita, jotka eivät miellytä kaikkia paikalla olijoita. Lausuman
tarkoitus lienee rohkaista opiskelijaa kohtaamaan epämiellyttäviä työtilanteita.
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(323) se se vaan kuntoutuksen asiakkaana on se koko perhe// ei kuntouteta pelkäs-
tään sitä lasta/ vaan sitä/ sitä yhteisöä jossa se lapsi elää//
(OPE 9 N)

(324) jos me ei suunnitella projektia/ niin kukkaan ei oikein tiiä / mitä tekis
(OPE 2 M)

(325) niin sitähän on ihan hyvä suunnitellakin/ miettiä että miten tehhään että/ ettei
mennä kauppaan noin vaan/
(OPE 3 M)

(326) aina on tilanteita et se ei voi olla kaikille mieleinen
(OPE 5 N)

Opetuspuhetta pidetään luonteeltaan informatiivisena, mutta se sisältää myös arvotta-
via kannanottoja. Usein mielipide ilmaistaan kieltolausumalla. Esimerkin 327 opettaja on
esittänyt kuntoutuksen kolmijaon, minkä jälkeen hän arvioi sen merkitystä subjektiivi-
sella kannanotolla siks se ei oo niinkö kauheen tärkeetä. Esimerkin 328 opettaja vahvistaa
opiskelijoiden ammatti-identiteetin muodostumista rohkaisemalla. Hän nimittää opiskeli-
joiden kertoman intuitiivisen toiminnan ammattiin kasvamiseksi ( r 1 että sitä toimii sil-
lai just ajattelematta). Kieltolausumalla hän korostaa näkemystään, ettei ihmisen yllättä-
vän käytöksen hallitsemiseksi voi antaa ohjeita (r 3, 4). Kvanttoripronomini kukaan (r 4)
painottaa ilmaisua. Interpersoonainen merkitys rakentuu niihin kielellisiin ilmaisuihin,
tässä tapauksessa modaaliverbin kieltoon, joilla puhuja haluaa tähdentää kuulijalle jota-
kin.
(327) ja/ siks se ei oo niinkö kauheen tärkeetä niitä/ hyvin tarkkaan erotella/ 

(OPE 9 N)
(328) 1. varmasti se on pitkälle ammattiin kasvamista/ että sitä toimii sillai just 

2. ajattelematta/ - - elikkä/ loppujen lopuksi nääkin olis aika varmasti 
3. tilannekohtaisia tapauksia ja silloin niinku täytyy/ ei ei voi niinku 
4. kukaan antaa semmosii yksityiskohtaisia ohjeita etukäteen/ että miten/ 
5. miten toimitaan/

(OPE 8 N)

Opettajan kiellot kohdistuvat myös opiskelijan toimintaan. Vaikka opettajalla on insti-
tuution valtuutus toimia asiantuntijana luokassa, ei esimerkiksi opiskelijoiden virheiden
korjaamiseen ole ohjeita. Vuorovaikutuksen pelisäännöt ovat muotoutuneet käytännössä
osin yhteisiksi, osin yksilöllisiksi. Aikuisen opiskelijan toimien rajoittaminen, kieltämi-
nen tai moittiminen tai virheen korjaaminen ovat impositiivisia toimia.279 Aineistossani
vain harva opettaja kohdistaa kiellon suoraa opiskelijalle. Yleensä kielto ilmaistaan epä-
suorasti geneerisellä 3. persoonalla. Opiskelijan virheelliseen vastaukseen opettaja vastaa
lievennetyllä väitteellä (esimerkit 329, 330 ja 331). Esimerkin 328 opettaja lieventää kiel-
toa varauksella ehkä ja kiirehtii vakuuttamaan, että asia kuuluu käsiteltävän teeman pii-
riin, mutta eri ryhmään. Opettajan vakuutteluun (r 1 tietysti, r 2 kyllä, ihan kyllä) saattaa
vaikuttaa se, että kyseisen ryhmän opiskelijat alkoivat supista keskenään, kun kuulevat

279. Ammatillisen koulutuksen opetusdiskurssi poikkeaa peruskoulun opetusdiskurssin opiskelijalle kohdiste-
tuista määräyksistä ja varoituksista (Vrt. Salomaa 1997, Keravuori 1988). 
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opettajan kieltolausuman. Esimerkkien 330 ja 331 opettajan tapa suhtautua väärään vasta-
ukseen vaihtelee sävyltään. Hän käyttää neutraalia lausumaa (esim. 330) tai hän vastaa
”isällisen opettavasti” (esim. 331) väärin vastanneelle opiskelijalle. Heti perään hän loh-
duttaa älä välitä/ ei se haittaa ja panee syyksi aamutunnit.
(329) 1. toi (= abortti) ei ehkä hoitovirheisiin kuulu että tietysti/ se kuuluis

2. sinne/ se/ se että on kyllä/ ihan kyllä eettinen ongelma/ kuuluis vaan
3. tonne toiseen ryhmään
(OPE 8 N)

(330) tässäpä ei oo ihan siitä kysymys
(OPE 7 M)

(331) ei kai/ mä just pääsin sanomasta että ku yksikkö livv/ ei ässää/ älä välitä ei se
haittaa heti aamusta saattaa olla
(OPE 7 M)

Varoittavat ja moittivat lausumat kohdistuvat opiskelijoille seuraavissa esimerkeissä
(332, 333) tehtävien tekemisen ja tarkistamisen yhteydessä. Suoralla käskyllä opiskelijan
ohjaaminen on harvinaista, mutta huoli, ettei harjoitus kulje suunnitellulla tavalla, laukai-
see opettajan kielenkannat (esim. 332). Opettaja varoittelee opiskelijoita keksimästä omia
esimerkkejä harjoituksessa, jossa heidän tehtävänsä on löytää faktat opettajan antamasta
monisteesta. Esimerkin 333 tilanteessa harjoitustehtävän tarkistus aiheuttaa luokassa häi-
ritsevää hälinää. Opettaja korottaa ääntään, pyytää huomiota (kuuleeko kaikki) ja käskee
lopettamaan touhuamisen. Viimeinen lausuma lieventää ei haittaa vaikka menee väärin.
Työrauha palaa luokkaan.
(332) ja nyt huomioikaa että älkää keksikö päästänne niitä väittämiä/ ei

ole kyse oikein väärin tehtävästä/
(OPE 1/1)

(333) kuuleeko kaikki/ älkää touhutko niiden lauseiden kanssa/ ei haittaa vaikka
menee väärin
(OPE 7 M)

Opettajan opiskelijoihin kohdistamat odotukset ovat taustalla, kun opettaja lausuu
moittivia tai uhkaavia käsityksiä opetustilanteessa. Ymmärtämisen tarkistaminen oppitun-
nin kuluessa on luonnollistunut opetukseen. Kysymyksillä opettaja yrittää saada selville,
onko opiskelijoilla kysyttävää. Kysymyksen jälkeen seuraava opettajan kielteinen kom-
mentti (esim. 334) paljastaa mielestäni opettajan vastauksen odotuksen. Jos kysymys olisi
pelkkä kohteliaisuusfraasi, sen sanoja tuskin kommentoisi. Hyvin usein ilmapiirin aistii
vaivautuneeksi (katsekontakti puuttuu, kirjan selaamista, huokauksia). Esimerkissä 335
on kaksinkertaisella kiellolla lausuttu uhkaus tai varoitus. Opettaja sitoo jos ei – niin sit-
ten -rakenteella ymmärtämisen nyt ja ylitsepääsemättömät vaikeudet yhteen. Aikaisem-
massa lausumassaan (esim. 203 ja 245) opettaja on rohkaissut opiskelijoita kysymään
epäselvistä asioista ja painottanut asian tärkeyttä. Varoitusta hän ei kohdista suoraan vaan
käyttää nollapersoonaa. (Ks. myös esim. 413.)
(334) ei tuu/ tuu kommentteja

(OPE 3 M)
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(335) jos näitä nyt ei// ymmärrä niin/ sitte tullee kyllä vähä/
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia
(OPE 4 M)

Seuraavassa esimerkissä (336) opiskelijoiden ja opettajan kiistassa tenttiin lukemisen
määrästä kielto on erilaisissa tehtävissä. Opiskelija aloittaa vuoronsa kieltofraasilla eikö,
joka ilmaisee heti alkuun erimielisyyden opettajan edeltävään vuoroon. Lausuman seu-
raava osa (meillä oli silloinko määrättiin koepäivämäärää) tekee eksplisiittiseksi ajan-
kohdan, jolloin jotakin tapahtui osapuolien välillä (meillä oli). Niin-konnektori ohjaa
intertekstuaaliseen osaan, jossa opettaja ilmaistaan epäsuorasti passiivilla (sanottiin että).
Lainatussa lauseessa on menossa olevaan tilanteeseen viittaava tähän, mutta muuten sen
voi tulkita opettajan sanojen suoraksi esitykseksi. Kiellossa ei tarvi paljo lukkee määränil-
maisu paljon tulee painokkaana ennen infinitiiviä, mikä ilmaisee opiskelijan peräävän
opettajalta lupauksensa pitämistä. Opettajan vastauksen alku no joo/ mut implikoi, ettei
samanmielisyyttä tule. Pitkän selityksen jälkeen hän ilmaisee kantansa kiellolla ei tarvi
kaikkia osata. Myönteisten muotojen pitää lukea paljon ja osata kaikki voisi tulkita ole-
van merkitykseltään lähempänä toisiaan kuin vastaavat kielteiset ei tarvi lukea paljon ja
ei tarvi kaikkea osata. Opiskelijoiden kannalta katsottuna tenttiin lukemista ei helpota,
vaikka kaikkea ei tarvitse osata – silti kaikki pitäisi lukea, jotta osaisi vastata. (Ks. koko
analyysi esimerkistä 443.)
(336) Opiskelija: eikö meillä oli silloinko määrättiin koepäivämäärää/ niin sanottiin

että tähän ei tarvi paljo lukkee/
OPE 6: no joo/ mut - - ja ei tarvi kaikkia osata/

Kieltolausumalla voidaan osoittaa erimielisyyttä (esim. 337) tai hakea samanmieli-
syyttä (esim. 338, 339). Edellisen esimerkin (336) oppitunnilla kiista tenttiin luettavan
määrästä poikii uuden erimielisyyden tenttiin valmistavasta lukemistehtävästä. Luokan
ilmapiiri on affektiivisesti virittynyt. Opiskelija haluaa tietää opettajalta tarkemmin, mistä
pitää lukea ( luetaanko me siitä omasta alueesta vai koko hommasta?) Opettajan vastaus
sisältää kaksoiskiellon (TE ETTE löydä lukematta). Vastaava myönteinen lausuma on
merkitykseltään samassa tilanteessa kehottava te löydätte lukemalla. Kaksoiskielto voi
sisältää implikaation, että opiskelijoilla on aikeita jättää lukematta. Lausuma on merkityk-
seltään jyrkkä käsky ryhtyä lukemaan. Affektiivinen sävy ja painotus korostavat määrä-
ystä.
(337) <TE ETTE löydä lukematta> sitä omaa aluettanne sieltä/

(OPE 6b N)

Seuraavien esimerkkien (338–341) kielloille on yhteistä, että niillä opettaja ilmaisee
myönteisiä merkityksiä, jotka voivat edistää yhteistyötä luokassa. Esimerkeissä 338 ja
339 kieltokysymys suostuttelee samanmielisyyteen. Arveleva kysymys on opettajan mie-
lipide, mutta kysymysmuoto antaa mahdollisuuden vastaväitteeseen. Usein tällaisten
kysymysten yhteydessä myös ei-kielelliset viestit (katsekontakti, hymy, nyökytys jne.)
tukevat myönteistä yhteyttä. Esimerkissä 340 opettaja ilmaisee empaattisen kannanoton
opiskelijalle väärän vastauksen yhteydessä. Ironiaa tunnillaan viljelevä opettaja johdatte-
lee seuraavaan teemaan päinvastaiskielellä (esim. 341). Opettajalla on ehkä tuntuma, että
nuorten miesten ryhmää kiinnostaa rikosilmoitusjärjestelmä. Siksi hän lausumassaan pai-
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nottaa päinvastaisuutta (ei varmasti, kettään, yhtään). Opettajan tarkoitus lienee saada
asia näyttävästi esiin tai kiusoitella.
(338) eiks se oo ihan ero?

(OPE 5 N)
(339) kuvahan kertoo senaikasesta lasten/hoitotavasta// eikö vaan

(OPE 1 N)
(340) ei haittaa

(OPE 7 M)
(341) sitte tämmöne/ mikä ei varmasti kettään kiinnosta/ yhtään// rikosilmoitusjär-

jestelmä - -
(OPE 3 M)

Opetusdiskurssissa kielto ilmaisee usein opettajan subjektiivisen suhtautumisen opetet-
tavan asian sisältöön tai opiskelijan toimintaan. Kielto on painokkaampi kannanotto kuin
vastaava myönteinen lausuma, ja siksi opettaja käyttää usein kielteistä lausumaa asian
tähdentämiseen opiskelijalle. Asiantuntija kertoo esimerkin, jossa negaatio korostaa ”vir-
heistä oppii” eli ”älä tee näin”. Interpersoonainen merkitys korostuu, koska neuvolla ohja-
taan kuulijan tulevaa toimintaa ammatissa. Painokasta näkemystä tähdennetään ei–vaan
-rakenteella. Opiskelijan väärä vastaus tai virheellinen toiminta voi laukaista opettajan
käyttämään kieltoimperatiivia tai lievennettynä nollapersoonan kieltomuotoa.

5.2.5 Kooste

Nimeäminen. Nimeäminen ja luokittelu kuuluvat kielen ideationaaliseen tasoon, mutta
ne voivat rakentaa myös interpersoonaisia merkityksiä opettajan ja opiskelijan suhtee-
seen. Opittavan omaksumiseen ja opiskelijan asenteeseen vaikuttaa se, miten asioista
puhutaan. Opiskelija oppii koulutuksessa ammatin lisäksi ammattikielen.

Opetusdiskurssin metakielen perusnimitykset opiskelijat ovat sisäistäneet jo peruskou-
lussa. Yhteinen kieli helpottaa yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Opetuksen kohdetta
nimitetään asiaksi, jonka opettaja määrittelee suhteessa opiskelijaan tutuksi, oudoksi, hel-
poksi, vaikeaksi jne. Arkipäiväisillä ilmaisulla (juttu, jutsku, homma tai hommeli) opitta-
vaa asiaa ja yhteistyötä rakennetaan epämuodolliseen suuntaan. Opettaja havainnollistaa
asiaansa esimerkein tai tapauksin. Opetusdiskurssin pääprosessi näyttää olevan asioiden
läpikäyminen, joka tarkoittaa, että opettaja puhuu, opiskelija kuuntelee. Agendassa opet-
taja kertoo suunnitelmansa, esimerkiksi mennä eteenpäin/ seuraavaan, katsella, lähteä
liikkeelle, ottaa esimerkiksi ja siirtyä seuraavaan.

Opettaja nimeää opiskelijan toimintaa verbeillä kirjoittaa, lukea, kertoa, selittää, muo-
dostaa, perehtyä asiaan. Niillä toteutetaan usein opettajan ohjeita ja kehotuksia. Opiskeli-
jaan kohdistuvat mentaaliverbit ajatella, miettiä, ymmärtää liittyvät yleensä vuorovaiku-
tuskysymyksiin, joilla lievennetään tarkistuskysymystä. Opetusdiskurssista näyttäisi lähes
puuttuvan dialogiseen oppimisprosessiin kuuluvat nimitykset. Oppimateriaali (oheismate-
riaali, lähdemateriaali, tukimateriaali) täsmentyy kirjoiksi, teksteiksi, artikkeleiksi ja
ennen kaikkea monisteiksi. Näihin liittyviä opiskelijan toiminnan verbejä ovat tehdä, kir-
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joittaa, lukea, hakea/ kerätä tietoa, tutustua. Opettajan toimintaverbejä ovat kopioida ja
tulostaa. Opiskelijan rooleiksi kirjoittautuvat toimija, joka lukee ja kirjoittaa sekä tietojen
etsijä. Opettajan rooli on materiaalin tuottaja ja tulostaja.

Nimeämällä opiskelijan opettaja kutsuu hänet opetusdiskurssin osallistujaksi. Etuni-
meä käyttävät ne opettajat, jotka tuntevat opiskelijansa. Nimen yhteydessä opettaja saat-
taa käyttää kolmatta persoonaa imposition lieventämiseksi. Jos opettaja ei tunne opiskeli-
joita, hän saattaa antaa vastausvuoron tai tehtävänannon osoittamalla opiskelijaa sormella
tai karttakepillä. Puhuttelu voidaan kohdistaa opiskelijoille myös yleisnimillä tytöt tai
pojat, joihin ei näyttäisi liittyvän sukupuoliasenteisiin viittaavaa. Nimityksiä käyttävät
sekä nais- että miesopettajat eri-ikäisistä opiskelijoista. Tavallista on nimetä opiskelijoita
kvanttoripronomineilla kaikki, joku, kukaan, jokainen. Myös ryhmän lukumäärä, tunnus
tai tehtävä voi olla nimeämisen peruste. Negatiivisia opiskelijanimityksiä ei aineistossani
esiinny. Kollegakeskusteluissa opiskelijoita nimetään myös erilaisten menestymis- ja
käyttäytymisominaisuuksien mukaan.

Varmuuden ilmaiseminen. Lieventämättömillä väitteillä opettaja rakentaa opetetta-
vasta asiasta ” varman totuuden maailman”. Kaksi kolmasosaa kaikista opetuspuheaineis-
toni lausumista on väitteitä. Opetuspuheen voi sanoa esittävän asiat annettuina, kyseen-
alaistamattomina. Proposition lievennykset kohdistuvat yleensä opettajan esittämiin poik-
keustapauksiin. Opiskelijaan kohdistuvat väitteensä opettaja lieventää vuorovaikutukselli-
sista syistä. Etiikan opetuksessa käytetty dialogi poikkeaa lievennysten käytössä muusta
opetuspuheesta: sekä opettaja että opiskelijat lieventävät asiaa ja kuulijaa koskevat väit-
teensä.

Modaalisuus ilmaisee puhujan suhteen asiaan ja kuulijaan. Opettajat käyttävät eniten
mahdollisuuden modaaliverbiä voida, jolla hän ilmaisee metapuheessa yhteiseen toimin-
taan ryhtymistä. Voida-verbillä muodostuu kohteliaisuuskuvio, jota opettaja käyttää pyy-
täessään tai vaatiessaan opiskelijaa tekemään jotakin, esimerkiksi lukemaan tai muodosta-
maan ryhmiä. Deonttisen pakon ja välttämättömyyden verbeillä opettaja ilmaisee asian-
tuntijan neuvoja ja ohjeita. Modaaliverbien pitää, täytyy, on tehtävä käyttö on yksilöllistä.
Joku opettaja saattaa ilmaista neuvonsa aina pakon verbillä, joku toinen ilmaisee kantansa
suositteluverbillä kannattaa tai asenneadjektiivilla tärkeä.

Kielto merkityksen rakentajana. Totuuden ja varmuuden merkitykseen sisältyy
myös kielto. Kiellolla opettaja voi luoda opittavaa asiaa havainnollistamaan antimaail-
man, jossa käy niin kuin ei saisi käydä. Näin kertomus kohdistaa opiskelijalle ohjeen ”älä
tee näin”. Opettaja voi varoittaa kiellolla virheellisestä menettelystä. Kiellon tarkoitus on
ohjata opiskelija ”oikeaan” toimintaan. Virheistä oppii -menetelmä tai ”älä tee näin” on
tuttu opetusmetodi ammatillisessa opetuspuheessa. Kieltorakenteella ei–vaan opettaja
painottaa suositeltavaa vaihtoehtoa. Topikaalistamalla kieltokonstituentin opettaja koros-
taa asian merkittävyyttä entisestään. Kieltoa painotetaan myös vahvikeadverbeilla kos-
kaan, milloinkaan, koskaan, suinkaan, noin vaan.

Aikuisen tai aikuistuvan ammattiin opiskelevan toiminnan rajoittaminen, kieltäminen
tai virheiden korjaaminen ovat sekä opettajan että opiskelijan kasvoja uhkaavia tilanteita.
Yleensä käskyä, kehotusta, varoitusta tai moitetta ei kohdisteta suoraan opiskelijalle, vaan
asia esitetään geneerisessä 3. persoonassa. Varoittaminen ja moittiminen ovat yleensä
implisiittistä. Opiskelijan virheellistä vastausta opettaja ei hyväksy vaan jättää sen usein
huomiotta. Hän saattaa esittää vastaajalle empaattisen kannanoton ei haittaa tai älä välitä.
Kiellot saattavat liittyä myös häiriökäyttäytymiseen tai erimielisyyteen opettajan ja opis-
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kelijoiden välillä. Häiritsevä rinnakkaispuhe saattaa laukaista opettajalta jyrkän, suoraa
opiskelijoille kohdistetun määräyksen lopettaa puhuminen. Opettajan odotukset ja opiske-
lijoiden toiminnan ristiriita voivat aiheuttaa negaatiolla ilmaistun varoituksen tai uhkauk-
sen jos ei nyt – niin sitten. Kiellolla lieventäminen saattaa johtaa tulkintaongelmiin. Opet-
taja on luvannut opiskelijoille tenttiin lukemisen määräksi ei paljon. Opiskelijat tulkitse-
vat sen merkitsevän vähän. Kiista on ratkaisematon.

5.3 Opetuspuhe toimintana

Kielessä on Hallidayn (1994: 68) mukaan neljä perusfunktiota: väite, tarjous, kysymys ja
käsky. (Ks. luku 3.1.) Seuraavaksi tarkastelen opetusdiskurssin kysymistä ja käskemistä,
hallidayläisittäin sanottuna tiedon vaatimista (kysymys) ja tavaroiden ynnä palvelun vaa-
timista (käsky). Opettajien kysymystekniikoista, kysymisen vaikeudesta ja kysymysten
merkityksestä luokkahuoneen vuorovaikutuksessa on kirjoitettu suuri määrä teoksia eri
maissa (ks. mm. Burbules 1993: 97), mutta empiirisiä tutkimuksia on yllättävän vähän.

5.3.1 Opetuspuhe kysymisenä

Kysymys-vastausparilla on erityisrooli verbaalissa interaktiossa. Institutionaalisen viran
hoitajalla, kuten tuomarilla, lääkärillä ja opettajalla, kysyminen on keskeinen osa tehtävi-
en hoitoa (Levinson 1997: 80). Kysyminen ja vastaaminen kuuluvat tärkeinä koulukult-
tuuriin. Kuka kysyy ja kuka vastaa, riippuu vallitsevista opetus- ja oppimisnäkemyksistä
sekä niiden mukaisten opetusmenetelmien käytäntöön soveltamisesta. Sosiaalinen kon-
struktivismi painottaa luokkayhteisön vuorovaikutusta ja opettajaa toiminnan ohjaajana.
Opetusmenetelmiksi suositellaan keskustelevia työtapoja. (Ks. konstruktivismista esim.
Tynjälä 2002.)

Luokkahuoneen vuorovaikutuksessa kysyminen on institutionaalistettu opettajan
oikeudeksi. Opetuskeskustelussa vuorovaikutus perustuu tiedon esittämiseen ja kontrol-
lointiin, kysymiseen ja vastaamiseen, missä suhteessa se poikkeaa normaalista tiedon pro-
sessointikeskustelusta (Leiwo ym. 1987c: 165). Peruskoulun ja lukion opetusmenetel-
miin kuuluu perinteisesti läksyjenkuulustelu, jossa opettaja kysymyksin tarkistaa edelli-
sellä kerralla annetut kotitehtävät. Ammatillisessa oppilaitoksessa oppimista arvioidaan
yleensä tenttien ja kirjallisten oppimistehtävien perusteella. Opettaja voi tietysti valita,
käyttääkö kotitehtäviä ja niiden tarkistusta.

Opettajasta ja valitusta menetelmästä riippuu siis, millainen osuus ja merkitys kysy-
myksillä on opetusdiskurssin vuorovaikutuksessa. Kysymyksiä käytetään erityisesti kyse-
levässä opetuksessa, opetuskeskustelussa ja dialogiopetuksessa. Niiden tarkoituksena
pidetään oppijoiden aktivointia, ajatusten ohjaamista ja oppimisen kontrollointia. Lisäksi
kysymyksin selvitetään väärinymmärtämiset tai puolittain ymmärtämiset sekä ohjataan
ajatuksia uuteen kohteeseen ja varmistetaan keskeisten asioiden oppimista. (Vuorinen
1993: 83–85; Peltonen 1985: 105.)
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Tutkimusaineistossani on kymmenen opetustilannetta, joissa kaikissa käytetään opetta-
jajohtoista menetelmää. Kahdella oppitunnilla (tietotekniikka ja englannin kieli) on tehtä-
vien tarkastustilanne, jossa opettaja (OPE 4 M, OPE 7 M) kyselee opiskelijoilta tunnilla
tehtyjen harjoitustehtävien ratkaisuja. Leikkiopintojakson opettaja (OPE 5 N) kertauttaa
kyselymenetelmällä edellisellä tunnilla opetettuja asioita, ja etiikan opettaja (OPE 8 N)
käyttää kysymyksin ohjattua dialogiopetusta. Luennon lisäksi edellä mainitut, lukuun
ottamatta ohjattua dialogiopetusta, ovat tyypillisiä toimintajaksoja opetuksessa.

Kysymysten luokittelun ja tulkinnan perusteet olen esittänyt saarnadiskurssin yhtey-
dessä (ks. luku 4.3.1). Opetuspuheaineistoni kysymysten määrä on 303 eli 14 % kaikista
lausumista. Myös Leiwon ym. (1987b: 57) tutkimuksessa yläasteen opettajien kysymys-
määrä oli 14 %. Opettajien kysymysten kvantitatiiviset erot ovat aineistossani erittäin
suuria. Kolme opettajaa kymmenestä esittää yli puolet koko opetuspuheaineistoni kysy-
myksistä (liitetaulukko 11). Kyselyopetuksena harjoitustehtävää tarkastavan englannin
opettajan (OPE 7 M) osuus on neljännes kaikista kysymyksistä ja dialogiopetusta käyttä-
vän filosofian opettajan (OPE 8 N) lähes viidennes (kuvio 10). Yksi luennoitsija (OPE 2
M), joka sanoo pitävänsä tylsää teoriapäivää, ei tee opiskelijoille kysymyksiä lainkaan.

Kieliopillisen muodon perusteella opetuspuheaineistoni kysymykset jakautuvat melko
tasaisesti hakukysymyksiin (mitä mieltä olette asiasta) ja kyllä/ei -kysymyksiin (saako
siitä selvää) (ks. taulukko 4). Loput ovat deklaratiiveja tai ellipsejä.

Taulukko 4. Opetusdiskurssin kysymystyypit.

Hakukysymyksiä sanotaan myös avoimiksi, koska niihin ei ole yhtä oikeaa vasta-
usta.280 Vaihtoehtokysymyksiä kutsutaan suljetuiksi, koska vastausvaihtoehtoina pide-
tään yleensä polaarista myöntöä kyllä tai kieltoa ei. Suljettuihin kysymyksiin kuuluvat
myös sellaiset kysymyssanalla alkavat hakukysymykset, joilla haetaan rajattua tietoa, esi-
merkiksi opetuspuheen tarkistuskysymystyyppi miksi kutsutaan sellaisia verbejä kuin
shall ja will. Seuraavaksi tarkastelen, millaisia merkityksiä opetuspuheen kysymykset
rakentavat.

Kysymystyyppi n %
hakukysymys 137 45
kyllä/ei -kysymys 126 42
disjunktiivinen kysymys 5 2
deklaratiivi 9 3
ellipsi 26 8
Yhteensä 303 100

280. Leiwon (ym. 1987a: 74–83) tutkimusryhmä luokittelee opettajien kysymykset sisältöanalyysilla ja määrit-
telee sen pohjalta avoimen ja suljetun kysymyksen tarkemmin.
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5.3.1.1 Aito kysymys ja vuorovaikutuskysymys

Opetuspuheaineistoni kysymyksistä 42 % on osoitettu opiskelijalle vastattavaksi, joten ne
täyttävät aidon kysymyksen kriteerin (liitetaulukko 11). Osalla näistä kysymyksistä on
spesifimpiä merkityksiä opetuskeskustelun vuorovaikutuksessa. Kutsun näitä niiden teh-
tävän perusteella vuorovaikutuskysymyksiksi. Kategorioiden rajojen määrittely ei ole täy-
sin ongelmatonta, esimerkiksi aidon kysymyksen kriteereissä.281 Kielen ulkoisista teki-
jöistä – ei odotustaukoa, ei katsekontaktia kuulijoihin – voi joissakin tapauksissa päätel-
lä, että aidon kysymyksen kriteerit muuten täyttävä kysymys on ehkä muuttumassa pel-
käksi kohteliaisuusfraasiksi. Opetuspuheaineistoni opettaja suuntaa kysymyksen opiskeli-
jalle useimmiten tiedustellakseen oppitunnin agendaan, oppimateriaaliin tai asian ymmär-
tämiseen liittyvää mielipidettä.

Oppitunti sisältää monenlaista toimintaa opetuspuheen lisäksi. Opettajan rutiinitehtä-
viä ovat piirtoheittimen käyttö ja monisteiden jako. Hän näyttää valmiita kalvoja tai kir-
joittaa kalvolle. Opiskelijoiden tehtävä on kirjoittaa muistiinpanoja tai kopioida kalvolta.
Kysymyksin opettaja tiedustelee näihin rutiineihin liittyvää: näkyykö kalvo (esim. 342)
tai voiko kalvon siirtää tai vaihtaa (esim. 343) tai riittivätkö monisteet kaikille (esim.
344). Vastausten tai hiljaisuuden perusteella opettaja päättelee, miten jatkaa toimintaansa.
Opetusdiskurssiin on luonnollistunut tapa, että kysymyksiin vastaa yleensä vain se, jota
asia koskee eli se joka ei näe piirtoheittimen tekstiä tai ei ole ennättänyt kirjoittaa tai ei
ole saanut monistetta.
(342) näkkyykö miten? [säätää piirtoheitintä]

(OPE 5)
(343) kaikki on varmaan kirjoittanu tuon ylös jo? [aikoo siirtää kalvoa]

(OPE 6)
(344) kukas ei oo sitte saanu? [opetusmonistetta]

(OPE 9)

Agendaan liittyvät asiat opettaja päättää tavallisesti itse ja ilmoittaa niistä inklusiivi-
sella passiivimuodolla (ks. luku 5.1.3). Hän saattaa neuvotella opiskelijoiden kanssa
muun muassa aikataulukysymyksistä kuten esimerkissä 345. Opettaja ehdottaa opiskeli-
joille kaksi vaihtoehtoa (kakskymmentä minuuttia - - vai oisko viistoista sopivampi) ryh-
mätyöskentelyajan pituudeksi. Opiskelijoiden päätäntävallassa on vain viisi minuuttia.
Opiskelijoiden kuorovastaus valitsee pitemmän ajan. Opettaja vahvistaa vastauksen. Huu-
toäänestyksessä ei hiljaisten tai arkojen mielipide tule yleensä kuulluksi. Opettajalla on
tietysti mahdollisuus tarkentaa käsityksensä ajankäytön riittävyydestä pienryhmien ohja-
uksessa.
(345) käytetäänkö tähän [katsoo rannekelloaan] kaksikymmentä minuuttia// asian-

tuntijaryhmän - (äänet luokasta: riittää, kyllä) vai onko liikaa? vai oisko viis-
toista minuuttia sopivampi? (opiskelijat: kakskymmentä)
(OPE 9 N)

281. Leiwon ym (1987a: 75, 76) mukaan aitoon kysymykseen on useita mahdollisuuksia vastata, kysyjä ei tiedä
vastausta eikä odota tietyntyyppistä vastausta, kysyjä ei tarkista tietoja vaan haluaa saada informaatiota.
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Tyypillinen opettajan opiskelijoille osoittama tiedustelu koskee annettujen ohjeiden
ymmärtämistä. Esimerkin 346 opettaja vaihtaa opettajajohtoisen luennon yhteistoiminnal-
liseen ryhmätyöhön, jonka toimintaperiaatteen hän selostaa opiskelijoille. Suorassa
ymmärsittekö-kysymyksessä prosodialla on suuri merkitys, ettei tiedustelua tulkittaisi
aikuisopiskelijan älyä vähätteleväksi. Kysymykseen ei tule vastausta. Esimerkin 347
opettajalla on useita vaihtoehtoja ymmärtämiskysymykselle. Kun ensimmäiseen vaihto-
ehtokysymykseen ei tule vastausta, opettaja ehdottaa vastausta (tuli liian vaikeaa?) ja sen
jälkeen suostuttelee omalla käsityksellään (hirmu heleppo/ eikö niin?). Koko ryhmälle
kohdistettuun kysymykseen voi vastauksen saaminen olla sattumanvaraista. Oman ope-
tuskokemukseni mukaan tutusta ryhmästä vastaa kyllä joku, mutta oudossa ryhmässä
opiskelijan on helpompi jättää vastaamatta.282 Tuttuudella tarkoitan sekä opettaja-opiske-
lijasuhdetta että opiskelijoiden keskinäisiä suhteita. Vaikka edellisten esimerkkien kysy-
myksiin opettaja ei saakaan kysymäänsä informaatiota, niillä on vuorovaikutuksellinen
merkitys: opettaja ilmaisee kiinnostuksensa opiskelijaa kohtaan. Ne luovat pohjaa yhteis-
työlle.
(346) ymmärsittekö?

(OPE 9 N)
(347) nii tuntuuks että tää tehtävä on selvä?// - -

tuli liian vaikeaa?/ hirmu heleppo/ eikö niin?
(OPE 1 N)

Ymmärtämiskysymyksissä on lisäksi vielä tavallinen onko/oisko kysyttävää -tyyppi.
Kontekstitekijöistä riippuu, tulkitaanko se kysymykseksi vai pelkäksi kohteliaisuusfraa-
siksi, jolla puhuja haluaa osoittaa ottavansa kuulijan huomioon. Esimerkin 348 opettaja
tarjoaa useita kertoja oppitunnin aikana kysymisen mahdollisuutta. Pitkästä odotustau-
osta ja kiinteästä katsekontaktista opiskelijoihin voi päätellä, että kysymys on tarkoitettu
vastattavaksi eikä kohteliaisuusfraasiksi. Suljettuun vaihtoehtokysymykseen vastataan
yleensä minimivastauksella kyllä tai ei tai sanattomasti. Kysymyksen onko kysyttävää
oletettu vastaus olisi kuulijan esittämä kysymys tai kommentti. Opettajalle tuttu vastaus
on hiljaisuus. Aineistoni osoittaa, että opettaja saattaa vastata kysymykseensä itse, ehkä
rikkoakseen hiljaisuuden (esim. 349).283 Esimerkin opettajan sanattomasta kielestä odo-
tustauon aikana (katsoo ulos ikkunasta, selailee kirjaa) voi päätellä turhautumista. Sanalli-
sella kommentillaan hän yrittää ehkä keventää tilannetta (eii ilmeisesti ole kysymyksiä).
Esimerkin 350 opettaja ei pidä odotustaukoa eikä katso opiskelijoita vaan esittää rutiini-
luonteisesti kysymyksen onko teillä mitä muuta/ tähän/ ja kommentin jos ei oo ja sen
perään interrogatiivimuotoisen ehdotuksen niin/ otetaanko sit seuraava.
(348) onko tästä nyt jotaki kysyttävää

(OPE 4 M)

282. Ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita opettaessani olen havainnut, että opettajan kysymyksiin vastataan lähes
aina. Yleisluonteiseenkaan kysymykseen ei jätetä vastaamatta, kuten suomalaisissa opiskelijaryhmissä
saattaa olla tapana. Ilman tutkimusta on mahdoton sanoa, ovatko vaihto-opiskelijat vain tavallista kohteli-
aampia vai onko opetusdiskurssissa kansainvälisesti eroa.

283. Lehtonen ja Sajavaara (1985: 196) nimittävät tyypillistä suomalaista äänettömäksi kuulijaksi, joka ei kes-
keytä eikä juurikaan käytä verbaalisia puhujan ”myötäilyääniä” (joo, niin, aivan, kyllä).
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(349) okei/ oisko tässä vaiheessa jotakin kysyttävää// diabeetteksestä ja näistä
makeutusaineista/// [odottaa vastausta, katsoo opiskelijoita] eii ilmeisesti ole
kysymyksiä [katsoo ikkunasta ulos, istuutuu]
(OPE 10 M)

(350) onko teillä mitä muuta/ tähän?/ jos ei oo niin/ otetaanko sit seuraava?/
(OPE 8 N) 

Konstruktiivistisessa didaktiikassa tähdennetään opiskelijan aikaisempien tietojen huo-
mioon ottamista ja opiskelijan kokemuksesta lähtemistä. Opettaja ei aina saa selville opis-
kelijoiden taustatiedoista, mitä asioita he ovat aiemmin opiskelleet. Siksi hän saattaa var-
mistaa kysymyksellä, onko asia jo opetettu (esim. 351 ja 352). Kysymyksiin ei tule selvää
vastausta, vaikka luokasta kuuluu supinaa ja kyllä- sekä ei-ääniä. Toisaalta opettaja voi
olla epävarma, onko hän itse jo opettanut kyseisen asian ryhmälle (esim. 353). Hänellä-
hän saattaa olla useita rinnakkaisryhmiä, joilla on sama opintojakso menossa eikä opettaja
voi aina muistaa, mille ryhmälle asia on opetettu. Esimerkin 353 opettajan kysymys vai-
kuttaa tyypilliseltä varmistukselta. Opiskelijat vastaavat minimivastauksella et.
(351) onko tuttu teille?

(OPE 6 N)
(352) onks teillä Jarin kans ollu jo kuntoutuksen määritelmä?

(OPE 9 N)
(353) puhuinko mää niistä jo? 

(OPE 7 M)

Kontaktinotot opiskelijoihin esiintyvät myös opetusteemaan liittyvien kokemusten tie-
dusteluissa. Kysymyksillä opettaja rohkaisee opiskelijoita tuomaan opetuskeskusteluun
omia kokemuksiaan. Esimerkin 354 opettaja tiedustelee nuoriso-ohjaajalinjan opiskelijoi-
den käytännön kokemuksia leikin ohjaamisesta. Opettaja esittää kuvitteellisen tilanteen
hankalasta ohjaustilanteesta (r 1 sieltä alkaa kauhee mölinä että ei tuota ja eii tuota).
Avoimeen hakukysymykseen (r 2 miten menettelette siinä tilanteessa?) ei tule vastausta.
Opettaja rohkaisee lievennetyllä väitteellä (r 3, 4 teillä varmaan on kokemuksia) ja esittää
että-lauseeseen upotetun toisen hakukysymyksen (r 4 että mitä te ootta tehny). Heti
perään hän nimeää vastaajaksi Kallen. Hänellä ei ilmeisesti ole kokemusta, koska hän
kääntää asian leikiksi (r 6 vaihdetaan leikin nimi sellaseksi että kukaan ei voi tajuta sitä
että mikä se on). Opettaja kommentoi vastausta nauraen ahaah hämätään vähä/ joo ja
esittää heti perään kaksoiskysymyksen mitäs muut/ mitä ootte kokeillu. Pitkän odotus-
tauon jälkeen opettaja ehdottaa kyllä/ei -kysymyksellä ratkaisua (r 8 annatteko periksi),
johon opiskelijat vastaavat yhdestä suusta eeii. Opiskelijoiden vastaamatta jättämiseen
voi olla kaksi selitystä: opiskelijat ujostelevat kameraa eivätkä halua kertoa kokemuksi-
aan tai sitten heillä ei ole kokemuksia tällaisista tilanteista.
(354) 1. ninniin ja/ sanotte jonkun leikin mitä leikitään/ sieltä alkaa kauhee 

2. mölinä/ että ei tuota ja eii tuota// miten menettelette siinä tilanteessa?/// 
3. [katsoo opiskelijoita, odottaa] teillä on varmaan käytännön 
4. kokemuksia että/ mitä te ootta tehny/// te ruppeette selittämään että/ nyt 
5. me leikitään tällaista leikki/ niin miten toimitte/ Kalle/ (Kalle vastaa: 
6. vaihdetaan leikin nimi sellaseksi että kukaan ei voi tajuta sitä että mikä 
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7. se on) ahaah// elikkä hämätään vähä (nauraa)/// joo// mitäs muut?/
8. mitä ootte kokeillu?/// [pitkä tauko, ei vastausta] annatteko periksi?///
9. (monesta suusta: eeii)

(OPE 5 N)

Tietylle opiskelijalle kohdennettuja kysymyksiä on opetuspuheaineistossani muutamia.
Esimerkin 355 oppitunnilla aiheena on kulunvalvontajärjestelmät. Opettaja pitää luentoa,
mutta yrittää välillä aktivoida opiskelijoita kysymyksillään. Hän esittää kolmen vaihtoeh-
tokysymyksen sarjan tietylle opiskelijalle, jolla arvelee olevan tietoa koululle hankitusta
kulunvalvontajärjestelmästä. Kysymyssarja etenee siten, että ensimmäisenä on vuorovai-
kutuskysymys, joka kohdentaa tiedustelun etunimellä opiskelijalle (tietääkö Anja). Kol-
mas persoona pehmentää yllättäen tulevaa kysymystä. Toisena on vastattavaksi tarkoitettu
upotettu kysymys, jota opettaja lieventää imperfektimuodolla (ks. Yli-Vakkuri 1986). Sar-
jan viimeinen kysymys on edellisen parafraasi, mutta lievennysimperfektin tuliko sijasta
lausuma on preesensissä tuleeko se käyttöön tänne. Opiskelija vastaa minimivastauksella
myöntävästi kyllä kai.
(355) tietääkö Anja/ tuliko tähän kouluun niin/ se puhelinseuranta?/ tuleeko se

käyttöön tänne?///
(OPE 3 M)

Opiskelijansa tunteva opettaja saattaa esittää opiskelijalle myös henkilökohtaisia kysy-
myksiä, vaikka suuressa ryhmässä ne voidaan kokea impositiivisiksi. Esimerkin 356 opet-
taja huomaa erään naisopiskelijan esittelevän sormessaan olevaa sormusta vieressä istu-
jalle ja tekee spontaanin kysymyksen kesken lausumansa. Opiskelijan vastaus ei kuulu
videolta. Opettaja jatkaa leikinlaskua onnitteluehdotuksella. Opetuksen keskeyttävä epi-
sodi naurattaa toisia opiskelijoita.
(356) oliko se kihlasormus? [opiskelijan vastaus ei kuulu]

joo/ saisko onnitella? [nauraa]
(OPE 7 M)

Opiskelijoille suunnatuissa kysymyksissä on osa sellaisia, joilla opettaja ennakoi vuo-
ron vaihtumista opettajalta opiskelijalle. Tällaisen vuorovaikutuskysymyksen predikaat-
tina on tavallisesti mentaaliverbi ajatella, miettiä tai olla mieltä. Opettaja ohjaa kysymyk-
sellä opiskelijaa valmistautumaan perässä seuraavan tarkistuskysymyksen vastaamiseen.
Vuorovaikutuskysymys on tavallisesti sarjan ensimmäisenä, eikä sen jälkeen yleensä ole
odotustaukoa vaan tarkistuskysymys seuraa välittömästi. Kysymyksen merkitys on siis
ennakoida opiskelijalle, että vuoro vaihtuu opettajalta – usein pitkän yksinpuhelun jälkeen
– opiskelijalle. Vuorovaikutukselliseksi merkitykseksi voidaan tulkita opiskelijan kasvo-
jen menettämisuhan lieventäminen. Keravuori (1988: 69) luokittelee tämän kysymystyy-
pin tarkistamiseen (upotettu tarkistaminen), mutta esittää sille myös vuorovaikutukselli-
sen tulkinnan: “opettaja haluaa helpottaa vastaamista eri syistä, ei vähiten häiriöttömän
vuorovaikutussuhteen ylläpitämiseksi”. Tarkastelen vuorovaikutuskysymystä kahden esi-
merkin avulla (357 ja 358).

Esimerkin 357 opettaja on kertonut tunnin aluksi kuntoutuksen opintojakson tavoitteet.
Hän painottaa kasvatustieteellisen kuntoutuksen opettamisen tärkeyttä (r 1–4). Sen jäl-
keen opettaja esittää kolmen kysymyksen sarjan. Kaksi ensimmäistä kysymystä on
avointa ja kohdistuu suoraan te-pronominilla opiskelijaryhmälle (r 5, 6 mitäs te aatte-
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lette?/ mitä teillä herää mieleen jos puhutaan kasvatuksellisesta kuntoutuksesta?). Kysy-
mykset ovat parafraaseja, joista jälkimmäisessä opettaja toistaa jos-lausumassa tunnin
teeman. Opettaja ei pidä kysymysten välillä vastaamisen mahdollistavaa taukoa. Tulkit-
sen näiden kysymysten ennakoivan vuoron vaihtoa. Sarjan seuraava kysymys on suljettu
hakukysymys, joka ohjaa opettajan valitsemaan suuntaan eli asian käsittelyn seuraavaan
vaiheeseen (kenelle sitä vois antaa?). Kysymyksen jälkeisestä tauosta voi päätellä, että
opettaja odottaa vastausta. Opiskelija vastaa tarkistuskysymykseen, ja opettaja hyväksyy
vastauksen osoittaen sen nyökäten ja sanoen joo/ joo (r 8). Opiskelijan ääni ei kuulu mik-
rofoniin, mutta opettajan lausuma (r 8, 9 siihen liittyy hyvin tärkeenä vammaisen lapsen
koulunkäynti ja koulunkäyntipalvelut) sisältää todennäköisesti opiskelijan vastauksen
toiston. Opiskelijalle kohdistuu myönteinen palaute (r 8 hyvin tärkeenä).
(357) 1. mut ihan sillä tavalla jos kasvatuksen/ ihmisenä/ perehdytään siihen

2. kasvatukselliseen kuntoutukseen koska sitä ei sitten
3. yhteiskuntaopin/ psykologian tunneilla/ eikä terveydenhuollon
4. puolella sitten käsitellä/ sitä kasvatuksellista kuntoutusta/
5. mitäs te aattelette?/ mitä teillä herää mieleen jos puhutaan
6. kasvatuksellisesta kuntoutuksesta?/ kenelle sitä vois antaa?///
7. (opiskelijan lyhyt vastaus ei kuulu mikrofoniin)
8. joo (nyökyttää päätä)/ hmm/ joo/ joo siihen liittyy hyvin tärkeenä
9. vammaisen lapsen koulunkäynti ja koulunkäyntipalvelut///
(OPE 9 N)

Seuraavassa esimerkissä (358) opettaja ohjaa opiskelijat keskustelemaan hoitajan vel-
vollisuuksista hoitaa aggressiivisesti käyttäytyvää potilasta. Opettaja aloittaa vuorovaikut-
teisella hakukysymyksellä (r 1 no/ miten te sillä tavalla sitte näkisitte ), jonka jättää kes-
ken lisätäkseen huomautuksen lain mahdollisesta vaikutuksesta hoitajan työhön. Lisäyk-
sen syy on erään opiskelijan aiemmin esittämä kommentti opettajalle lain merkityksestä
hoitajan työhön (ks. huomautuksen erittely esimerkeistä 437 ja 438). Sivukommentin jäl-
keen opettaja jatkaa mielipidettä tiedustelevalla kyllä/ei -kysymyksellä (r 3 ajatteletteko
sillä tavalla) ja tarjoaa että-lauseessa deonttisen pakon sisältävän väitteen (r 3, 4 että/ hoi-
tajan on pakko mennä), johon hän haluaa kannanottoja. Opettaja täsmentää vielä fiktii-
vistä tilannetta ehtolauseessa (r 4 jos sanotaan että) ja elävöittää sekaesityksellä (r 5
menepä sinne kattomaan/ ja se/ se siellä touhuaa). Kysymyksen muodolla tai esittämis-
järjestyksellä ei näytä olevan merkitystä,284 sillä asia synnyttää vilkkaan keskustelun,
jossa opiskelijat käyttävät yhteensä 13 puheenvuoroa. He esittävät mielipiteensä aggres-
siivisen potilaan luo menemisestä ja kommentoivat myös toistensa vastauksia.285 (Ks.
opiskelijoiden puheenvuoroista esimerkit 299–302.) Opiskelijoiden tavallisuudesta poik-
keavan runsaita oma-aloitteisia puheenvuoroja selittää kiinnostavan asian lisäksi mieles-
täni myös tilannetekijät: luokka on pimeä ja kamera on suunnattu kiinteästi piirtoheitti-
men ääressä istuvaan opettajaan, joten opiskelija voi puhua huomionkohteeksi joutumatta.
(358) 1. no/ miten te sillä tavalla sitte näkisitte tämän asian/ että tietysti/ se on

284. Raevaara ja Sorjonen (Sorjonen ym. 2001: 56) ovat havainneet lääkärin potilaalle esittämistä kyllä/ei -kysy-
myksistä, että ne voivat saada myös laajan vastauksen.

285. Lemke (1990: 55) nimittää opiskelijoiden välistä dialogia nimellä cross-discussion, jossa opettaja on vain
välittävässä roolissa. Useat opiskelijat osoittavat sanansa opettajalle, vaikka vastaavat toiselle opiskelijalle.
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2. just taas se (hymähdys) laki ja se määrittää sitä mihin hoitaja joutuu
3. ja mitä ammattiin kuuluu/ niin mutta ajatteletteko sillä tavalla että/
4. hoitajan on pakko mennä// jos/ jos sanotaan että tuolla nyt on
5. aggressiivinen potilas/ menepä sinne kattomaan/ ja se/ se siellä
6. touhuaa niin tuota
(OPE 8 N)

Opettaja esittää aitoja kysymyksiä, kun haluaa kuulla opiskelijan mielipiteen oppitun-
nin toimintaan liittyvistä konkreettisista asioista, agendasta tai harvemmin opiskelijan
henkilökohtaisesta asiasta. Kysymykset jäävät usein vaille vastausta ja opettaja päättelee
toimintansa jatkon lähinnä sanattomien viestien välityksellä. Kysymysten vuorovaikutuk-
sellinen merkitys on vastaamismahdollisuuden tarjoamisessa ja yhteistyön ylläpitämi-
sessä. Vuorovaikutuskysymys on kysymyssarjan ensimmäinen kysymys, jolla opettaja
kysyy opiskelijan mielipidettä, mutta jatkaa usein ilman odotustaukoa tarkistuskysymyk-
seen. Näin vuorovaikutuskysymys ennakoi vuoron vaihtumisesta opettajalta opiskelijalle.
Sen tehtävä on imposition lieventäminen, koska opiskelijan on mahdollista vastata myös
vuorovaikutuskysymykseen eikä jäädä sanattomaksi.

5.3.1.2 Tarkistuskysymys

Tarkistuskysymysten esittämisen katsotaan kuuluvan opettajan institutionaaliseen roo-
liin. (Ks. mm. Hakulinen – Karlsson 1979: 285, 286; Keravuori 1988: 63, 64; Levinson
1997: 80.) Niillä opettaja kontrolloi opittua tai selvittää uuden asian yhteydessä, mitä
opiskelijat muistavat aiempien opintojen perusteella parhaillaan käsiteltävästä aiheesta.
Asiantuntijana opettaja tietää vastaukset esittämiinsä kysymyksiin. Hakkarainen (1995:
213) pitää opetuksen paradoksina sitä, että se joka tietää vastauksen, kysyy suurimman
osan kysymyksistä.

Opetuspuheen tarkistuskysymysten didaktinen merkitys kiinnostaa opetuksen asian-
tuntijoita ja aihe herättää keskustelua vuodesta toiseen. Opettajien on sanottu suosivan
suljettuja kysymyksiä, koska avoimet kysymykset saattavat vastausten arvaamattomuu-
den takia ainakin jossakin määrin aiheuttaa uhkaa opettajan tiedolliselle auktoriteetille
(Havas 1991: 99). Didaktisessa kirjallisuudessa painotetaan kyselytekniikan merkitystä
oppimiselle. Opettajaa kehotetaan käyttämään suljettuja kysymyksiä säästeliäästi, koska
kyllä/ei -kysymyksen sanotaan aiheuttavan minimivastauksen ja estävän opiskelijan omaa
ajattelua.286 (Ks. esim. Vuorinen 1993: 85–89.)

Tarkistuskysymys287 on luokkatilanteessa erityisen impositiivinen, koska vastauksel-
laan tai vastaamattomuudellaan opiskelija pelkää joutuvansa paljastamaan tietämättömyy-
tensä. Tästä syystä aikuisryhmän opettaja lieventää kysymyksensä eri tavoin, esimerkiksi
käyttämällä kohteliaisuuskonditionaalia kysymyksen alussa tai esittämällä kysymyssar-

286. Myös lääkärin tyylille pidetään ominaisina suljettuja kysymyksiä. Lääkärikeskeisessä työtavassa lääkäri
kontrolloi vastaanoton kulkua, potilaskeskeisessä lääkäri antaa potilaan kertoa ongelmastaan vapaasti. Poti-
laskeskeinen lääkäri esittää avoimia kysymyksiä, jotka tarjoavat potilaalle laajemman kuvauksen tai kerto-
misen mahdollisuutta. (Sorjonen ym. 2001: 13, 49.) 

287. Tarkistuskysymyksiä on aineistossani 41 %.
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jan. Opettaja voi myös helpottaa vastauksen oivaltamista kertomalla osan asiaa itse. Tyy-
pillisin kasvojensuojelukeino tarkistuskysymysten yhteydessä on kysymyssarja, jonka
opettaja aloittaa mielipidettä tiedustelevalla vuorovaikutuskysymyksellä ja jatkaa tarkis-
tuskysymyksellä (esim. 359). Opettaja esittää kolmen kysymyksen sarjan. Ensimmäisenä
on vuorovaikutuskysymys, jolla opettaja ennakoi tulevaa vuoronvaihtoa (r 1 mitäs te aat-
telette nyt). Sen jälkeen seuraa deklaratiivi, joka kertaa kysyttävän asian (r 1, 2 tää hom-
meli siellä onkin monikollisen näköinen). Toinen hakukysymys on tarkistuskysymys, tie-
tävätkö opiskelijat 3. persoonan s-päätteen käytön perusteen family-sanan yhteydessä
(mikä/mikä/ niinkö aspektiero). Opettaja reagoi nopeasti luultavasti opiskelijoiden ilmei-
siin, koska ilman odotustaukoa seuraa vielä empaattinen kommenttikysymys (r 3 tuli liian
vaikeaa). Opiskelijat eivät vastaa ja opettaja selittää perusteen itse.
(359) 1. mitäs te aattelette nyt?/ tää hommeli (taululle kirjoitettu englannin-

2. kielinen lause) siellä onkin monikollisen näköinen/ mikä/mikä/ niinkö 
3. aspektiero?/ tuli liian vaikeaa?
(OPE 7 M)

Vuorovaikutuskysymyksen yhteydessä edellisessä luvussa totesin, ettei opettaja
yleensä pidä sen jälkeen odotustaukoa vaan esittää perään vastattavaksi tarkoitetun tarkis-
tuskysymyksen. Opiskelija voi kuitenkin vastata vuorovaikutuskysymykseen siinä tapa-
uksessa, että hän ei osaa vastata jäljessä seuraavaan tarkistuskysymykseen. Esimerkissä
360 opettaja esittää kahden kysymyksen sarjan, jossa ensimmäinen on vuorovaikutusky-
symys ja toinen tarkistuskysymys. Opiskelija vastaa vuorovaikutuskysymykseen lyhyesti
en (r 2). Opiskelijan vastaus ei ole opetusdiskurssin kielipelin mukainen, ja opettaja rea-
goi yllättävällä tavalla: hän toistaa opiskelijan vastauksen matkien liioittelevalla prosodi-
alla opiskelijan en-vastausta. Heti perään hän esittää vastaväitteen osaat ja kannustavan
vahvistuksen uskon että osaat sekä rohkaisevan selityksen se on ihan sitä samaa (r 4) eli
mitä koko harjoituksen tarkistaminen on käsitellyt. Lopuksi seuraa vihjeen antava tarkis-
tuskysymys (r 6), johon opiskelija vastaa yhdellä sanalla. Jatko on vuorovaikutuskaavan
mukainen eli opettaja toistaa opiskelijan vastauksen ja jatkaa vihjeen antavalla lisäkysy-
myksellä, johon odotustauon jälkeen vastaa itse. Vaikka opettaja vastaa itse, hän rohkai-
see opiskelijoita kyllä te osaatte nämä (r 7). Opettaja kiirehtii tehtävissä eteenpäin ilmoit-
tamalla ellipsillä number five seuraavan tehtävän.
(360) 1. OPE 7 M: osaatko/ Nina/ selittää/ miksi se on näin?

2. Opiskelija: en
3. OPE 7 M: eeen↑/ [matkii prosodiaa liioitellen opiskelijaa] osaat/ mää uskon/
4. että osaat/ se on ihan sitä samaa/ elikkä nyt/ kuinka/ monta/ on tekemässä↑?
5. Opiskelija: yks
6. OPE 7 M: yksi/ ja/ onko se minä tai sinä?// vaan se on hän ja tämä father//
7. kyllä te osaatte nämä/ number five

Esimerkissä 361 opettaja esittää kolmen kysymyksen sarjan. Ensimmäisenä on kondi-
tionaalin lieventämä tiedustelu, jonka jälkeen seuraa odotustauko. Tähän ei kukaan opis-
kelijoista anna kieltävää vastausta, joten opettaja tulkitsee, että kaikki ovat tehtävän suo-
rittaneet ja tarkastus voi alkaa. Opettaja jatkaa vuorovaikutuskysymyksellä mitäs mieltä
ootta ilman odotustaukoa. Mielipiteen tiedustelu toimii pehmentimenä seuraavaan tarkis-
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tuskysymykseen, joka alkaa lohkeamalla harjoitusympäristössä ja jatkuu varsinaisella
kysymyksellä mitkä on taulujen nimet.
(361) joko voitas ykköstehtävää kattoa?/// [pitkä tauko] mitäs mieltä ootta harjoitu-

sympäristössä/ mitkä on taulujen nimet// jotka muodostaa sen tietokannan?
(OPE 4 M)

Opettajan varovaisuus kysymyksen esittämisessä on ymmärrettävää esimerkin 361
tilanteessa. Tehtävät on ratkaistu tunnilla, joten opiskelijat eivät ole voineet neuvotella
keskenään oikeista vastauksista. Opettaja ei tunne opiskelijoita eivätkä todennäköisesti
kaikki opiskelijatkaan toisiaan. Epävarmuus ja jännittyneisyys ilmenee muun muassa
opiskelijoiden hiljaisena äänenkäyttönä ja katsekontaktin puuttumisena. Opettaja toistaa
säännönmukaisesti vastaukset kaikkien kuultavaksi. Opettaja suojelee toistotoimenpi-
teellä hiljaa puhuneen opiskelijan kasvoja, mutta samalla vie opiskelijalta tilaisuuden har-
joitella kuuluvaa äänenkäyttöä.

Tarkistuskysymykset voivat olla myös lieventämättömiä. Englannin opettajan tarkis-
tuskysymyksistä suuri osa on lieventämättömiä. Hän käyttää kyselymenetelmää harjoitus-
tehtävien tarkastuksessa, jossa kerrataan englannin kielen yksikön 3. persoonan -s-päät-
teen sääntöä. Tyypillinen toiminta tässä tilanteessa on kolmivaiheinen dialogi: opettajan
tarkistuskysymys, opiskelijan vastaus ja opettajan toistama opiskelijan vastaus (esim.
362). (Ks. oppitunnin toimintatyypeistä Lemke 1990: 8; Drew – Heritage 1997: 40, 41.)
Pitkään jatkuva pikkutarkka kysyminen ei näytä vievän oppia perille. Opettaja toistaa teo-
riasäännön yhä uudelleen väärän vastauksen jälkeen (r 6) ja sanoo lopulta vastauksenkin
itse (r 7 do you love me).
(362) 1. OPE 7 M: sitten laitetaan tällainen provokatiivinen esimerkki niin/ you

2. love me/ siinä on väitelause sinä rakastat minua/ onko siellä olla-verbiä?
3. Opiskelija: ei
4. OPE 7 M: ei/ onko siellä apuverbiä?
5. Opiskelija: ei
6. OPE 7 M: ei/ on vaan pääverbi rakastaa/ rakastatko sinä minua? mitä
7. tässä tarvitaan? Leena tietää jo/ mutta tietääkö muut? do you love me

Lemken (1990: 14) mukaan opettamisen ongelma on opettajan ja opiskelijoiden erilai-
nen kielen hallinta. Opiskelijoiden oppituntikeskustelua ja asian ymmärtämistä haittaa
puutteellinen asiantuntijakielen hallinta.288 Esimerkissä 363 opiskelija ei tiedä kieliopin
avainkäsitteiden nimiä. Hän osaa vastata opettajan kysymykseen, mutta opettaja haluaa
vastauksen ”oikealla kielellä”. Hän kysyy yhä pienempiä yksityiskohtia (r 5 mikä tämä
joku muu on).289 Kouludiskurssissa tätä kutsutaan lypsämiseksi. Englannin tunnilla vallit-
see välitön ilmapiiri, mutta se ei pelasta didaktiselta umpikujalta: opettaja kyselee, opis-
kelija arvailee. Seurauksena on muiden opiskelijoiden vireystason lasku, mikä aiheuttaa

288. Jokaisella erikoisalalla on oma temaattinen sanastonsa, jonka hallinta on ehto asian ymmärtämiselle. Opis-
kelijoilla ei ole mahdollisuutta käyttää tieteen terminologiaa kovin usein. Lemke käyttää englannin kielessä
ilmaisua talk science (puhua tiedettä). Semanttiset suhteet muodostuvat asiaan liittyvistä käsitteistä.
(Lemke 1990: 13, 14.)

289. Lemke (1990: 54) kutsuu opettajan ja yhden opiskelijan välistä vuoropuhelua opettaja-opiskelijaduologiksi
ja sijoittaa sen kolmivaiheisen dialogin ja väittelyn väliin. Sitä käytetään, kun opettaja haluaa, että opiske-
lija ymmärtää tietyn kohdan tai opettaja antaa vihjeen väärän vastauksen jälkeen.



206
hälinää luokassa. Opettaja joutuu turvautumaan auktoriteettiinsa ja käskemään. (Ks. esi-
merkit 434 ja 435.)
(363) 1. OPE 7 M: mikä vaihtoi paikkaa?

2. Opiskelija: are you
3. OPE 7 M: mitä ne on kieliopillisesti?
4. Opiskelija: pronomini/ ja joku muu
5. OPE 7 M: mikä muu?/ you on pronomini ja mikä tämä joku muu on?

Esimerkissä 364 opettajan sarjakysymykset ovat lieventämättömiä. Kolmen kysymyk-
sen sarjassa on kaksi hakukysymystä (r 1, 2 kuinka monta siinä asuu?/ kuinka monta
yksikköä asumassa?) ja yksi vaihtoehtokysymys (r 2 onko yks yksikkö vai?). Hakukysy-
mykset ovat parafraaseja. Viimeisenä esitetyllä vaihtoehtokysymyksellä opettaja helpot-
taa vastaamista antamalla kahdesta vaihtoehdosta toisen ja jää odottamaan opiskelijan
täydentävän toisen, joka on oikea vastaus. Opiskelija vastaa opettajan odotuksenmukai-
sesti kaks (r 3). Diskurssikaavan mukaan opettaja toistaa vastauksen ja selittää perusteen
on se <poika>/ ja <perhe> elikkä/ silloin tulee liVV (r 4). Esimerkin 364 opettaja vaatii
kysymyksillään, että opiskelija osaa nimetä yksiköllisen tai monikollisen subjektin ja pää-
tellä sen perusteella, tuleeko verbiin yksikön 3. persoonan -s-pääte. Myös Levinson
(1997: 89) tulkitsee opettajan vaativan kysymyksillään tietyn menettelytavan seuraamista,
mikä todistaisi, että opiskelija osaa tietyt asiat.
(364) 1. OPE 7 M: kuinka monta siinä asuu?/ kuinka monta yksikköä

2. asumassa?/ onko yks yksikkö vai?//
3. Opiskelija: kaks
4. OPE 7 M: kaks/ on se <poika>/ ja <perhe> elikkä/ silloin tulee liVV/

Vihjeiden antaminen on yksi tapa lieventää tarkistuskysymyksen impositiivisuutta ja
houkutella opiskelijat vastaamaan. Esimerkissä 365 opettaja aloittaa tunnin pääteeman
esittämällä piirtoheittimellä kuvan, jonka tarkoitukena on virittää keskustelua. Opettajan
ensimmäinen kysymys on hakukysymys (r 1 mitäs tuossa tapahtuu?), johon ei pitkänkään
odotustauon jälkeen tule vastausta. Opettaja luettelee vaihtoehtokysymyksellä useita vih-
jeitä (r 1–3) houkutellakseen opiskelijat vastaamaan. Houkuttelua tarvitaan, sillä kyseessä
on aamun ensimmäinen oppitunti ja lisäksi tunnin videoiminen käynnissä. Varmistaak-
seen vastauksen opettaja lopulta nimeää opiskelijan (r 4) ja antaa vielä vaihtoehtokysy-
myksillä (r 4, 5) pari lisävihjettä. Kysymistä voi pitää kovana työnä: seitsemän kysymystä
ja lopulta yhden sanan vastaus.
(365) 1. mitäs tuossa tapahtuu?/// (pitkä tauko) viestiikö tuo (piirtoheitimellä

2. oleva kuva) niinkö semmosia turmelevia// niinku ahdistusta tai
3. turvallisuutta/ tai onnellisuutta tai surua/ tai jotain/ minkä tyyppistä
4. tunnelmaa te?// onks Tainalla mittään?/ onks se niinku positiivista
5. tai negatiivista?/ ahistaako se tai/ tuottaako se lämpöä?///

(OPE 1 N)

Esimerkissä 366 opettajalla on kaksi kahden kysymyksen sarjaa (r 1 ja r 3, 4) ja niiden
välissä omaa epätietoisuutta ilmaiseva lausuma (r 2 en osaa sanoa tarkasti mitä mää
niinku haen). Suljettu vuorovaikutuskysymys (r 1 keksittekö sen nimen) aloittaa lausuman
ja sitä seuraa upotettu mikä-kysymys sekä kesken jäävä selostus, mitä asia koskee (r 1, 2
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että/ pääsee tämmösessä tapahtumassa). Opettaja ilmaisee eksplisiittisesti, että hänellä on
mielessä tietty asia, jolle hän etsii sanaa (r 2). Toisessa kahden kysymyksen sarjassa
ensimmäinen hakukysymys on vuorovaikutuskysymys (r 3 millä te selittäisitte sitä) ja toi-
nen vastausta vailla oleva tarkistuskysymys (r 4 mitä siinä on päässy tapahtumaan?).
Opettaja saa etsimänsä sanan opiskelijalta (r 5 sitä sanaa mää juuri hain) ja vahvistaa
oikean vastauksen (r 5 että laiminlyönnistähän siinä on kyse). Seuraava vaihtoehtokysy-
mys jää kesken.
(366) 1. keksittekö sen nimen että mikä siinä olis kyseessä että/ pääsee

2. tämmösessä tapahtumassa/// en osaa sanoa tarkasti mitä mää niinku
3. haen/ mistä siinä on kyse// millä te selittäisitte sitä mitä siinä on
4. päässy tapahtumaan? (opiskelija vastaa: laiminlyönti)
5. sitä sanaa mää juuri hain että laiminlyönnistähän siinä on kyse/
6. oliks? [keskeyttää] 

(OPE 8 N)

Jos opiskelija vastaa väärin, kysymisen ja vastaamisen kielipelissä voidaan edetä siten,
että opettaja ei kommentoi vastausta lainkaan. (Ks. myös Lemke 1990: 54.) Hän voi
kysyä edelleen muilta joko vaihtoehtokysymyksellä (esim. 367) tai disjunktiivisella kysy-
myksellä (esim. 368). Esimerkin 369 opettaja esittää yleisen kysymyksen kohdistamalla
sen kvanttoripronominilla kaikki. Vaikka tämäntyyppiseen kysymykseen ei välttämättä
vastata, se saattaa silti rakentaa vuorovaikutuksellista merkitystä: opiskelija ehkä havah-
tuu toteamaan, oliko asia itsellä oikein vai väärin.
(367) onko jollaki joku muu? [katsoo luokkaa]

(OPE 4 M)
(368) ollaanko sammaa mieltä vai eri mieltä?

(OPE 4 M) 
(369) onko kaikilla ässää siellä?

(OPE 7 M)

Tehtävien tarkastuksessa luokkahuoneen vuorovaikutuksen pelisäännöt ovat osallistu-
jille tuttuja: kaikki ymmärtävät myös opettajan elliptiset lausumat. Esimerkissä 370 entäs
toimii konnektorina, joka yhdistää asian edellisessä lausumassa kysyttyyn. Brownin ja
Levisonin (1996: 111) mukaan ellipsit ovat positiivista kohteliaisuutta, jossa kysymys on
jaetusta tiedosta ryhmän yhteisellä kielellä.290 Elliptiset muodot (esim. 370, 371 ja 372)
ovat toisaalta vuorovaikutuksen kannalta ehdottomia, koska niistä puuttuu se neuvottelun
mahdollisuus, jonka esimerkiksi lieventävä vuorovaikutuskysymys antaa.
(370) entäs se kolomas taulu?
(371) sitten?
(372) no?

(OPE 4 M)

290. Ellipsit voivat kuitenkin olla myös Gricen kvantiteetin maksiimin rikkomista, jos puhuja jättää lauseensa
kesken (Brown – Levison 1996: 227). Gricen (1975: 45–46) yhteistyöperiaatteiden mukaan puhuja vaikut-
taa omalla puheenvuorollaan myönteisesti interteraktioon. 
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Kysymyksillä ja vastauksilla on tietyntyyppinen kaava, jonka mukaan ne etenevät esi-
merkiksi opetetun kertaamistilanteessa (esim. 373). Vuorovaikutuksen kuvio alkaa opetta-
jan hakukysymyksellä (r 1), johon ei odotustauon aikana tule vastausta. Toinen kysymys
(r 2) on ensimmäisen parafraasi, mutta lausuman rakenne ei ole yhtä tiivis. Se alkaa loh-
keamalla (r 2 minkäslaisia// asioita), jota seuraa konditionaalilla lievennetty mielipide-
verbi ajattelisitte ja että-lausumassa ilmaistu kysymyksen täydennysosa (r 3 että hyvällä
leikinjohtajalla pitäis olla?). Pienen tauon jälkeen opettaja kannustaa vielä sanomaan
joku mikä tulee mieleen (r 3). Opettaja palkitsee vastauksen (r 5 hyvä joo justiin; ihan
totta) ja laajentaa opiskelijan yhden sanan vastausta (r 8) sekä jatkaa lisäkysymyksen
ellipsillä (r 8). Dialogi noudattaa peruskaavaa: tarkistuskysymys, vihjeen sisältävä lisäky-
symys, kannustava kehotus, joka sisältää mielipidetiedustelun, opiskelijan vastaus, opet-
tajan arviointikommentti ja vastauksen laajennettu toisto ja peruskaava alkaa alusta. Opet-
taja nimeää opiskelijat, jos haluaa taata vastauksen saamisen. Koska kyseessä on opitun
kertaus, opettaja haluaa esiin tietyt pääasiat. Opiskelijat eivät keksi opettajan haluamaa
pääkohtaa useista kysymyksistä huolimatta, ja vihjeen antamiseksi opettaja näyttelee
tilanteen ja onnistuu saamaan haluamansa vastauksen, jonka diskurssikaavan mukaan
toistaa (r 20).
(373) 1. OPE 5 N: eli jos tällainen on hyvä leikki// niin/ millainen on sitten hyvä

2. leikinjohtaja?/// minkäslaisia// asioita ajattelisitte että hyvällä 
3. leikinjohtajalla pitäis olla?// sanokaapa joku mikä teille tulee mieleen///
4. Opiskelija: selkee
5. OPE 5 N: hyvä/ joo/ elikkä huolehtii siitä että kaikki ymmärtää// sen 
6. leikin/ ihan totta// mitäs vielä?///
7. Opiskelija: saa ohjat käsiin niin ettei ne resua ja hypi seinille
8. OPE 5 N: joo/ on riittävän napakka/ entä vielä?/// Matti?
9. Matti: [vastaus ei kuulu] 
10. OPE 5 N: joo/ hyvä// entä tulisko vielä mieleen? Seppo?
11. Seppo: huomaa sen ilimapiirin
12. OPE 5 N: hyvä// tulisko vielä?/// oisko vielä muuta?/// mitäs siinä ihan 
13. siinä alkutilanteessa siltä leikinjohtajalta vaaditaan kun se tulee 
14. siihen/ siihen että// no/ no [näyttelee velttoa samalla kun sanoo]
15. ruvetaanko leikkiin/ vaan tuleeko se että [ryhdistäytyy ja ottaa iloisen
16. ilmeen] hei leikitäänkö/ eiks oo ihan ero?
17. Opiskelija: on
18. OPE 5 N: eli mitä siltä vaaditaan?
19. Opiskelija: innostuneisuutta
20. OPE 5 N: <innostuneisuutta>// että on mukana siinä leikissä// hyvä///

Tarkistuskysymyksellä voidaan myös virittää vuorovaikutusta ja ylläpitää sitä. Pitkien
monologien välissä opettaja saattaa tarjota kysymyksellä vuoroa opiskelijalle. Keskuste-
lua ylläpitävän kysymyksen mainitsee myös Hakulinen (1979: 62). Esimerkin 374 opet-
taja on puhunut pitkään kulunvalvonnasta ja antaa lieventämättömillä kysymyksellä myös
opiskelijoille mahdollisuuden tuoda tietonsa yhteiseen keskusteluun. Opiskelijat eivät
vastaa joko siitä syystä, ettei heillä ole vaadittua tietoa, tai eivät rohkene – tai viitsi –
käyttää puheenvuoroa. Opettaja keventää tunnelmaa vastauksen odottelun aikana en minä
lunttaa kato tarkistan vaan samalla kun katsoo kirjaa. Opettaja on tarkoittanut kysymyk-
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sensä vastattavaksi, koska kommentoi hiljaisuutta ei tuu/ tuu kommentteja. Lopulta hän
vastaa itse keskitinhän on semmonen/ joka yhistää useampia/ eri hälyttimiä/ nii yhelle
konneelle.
(374) ja pojat/ mitä muita avaimia on?/ - - mikä on keskitin?///

(OPE 3/ M)

Tarkistuskysymykset muodostavat pääosan opetusdiskurssin kysymyksistä. Leiwon
(1987c: 58) tutkimusryhmän mukaan faktakysymysten291 osuus on yläasteen opettajilla
85,5 %. Omassa tutkimusaineistossani tarkistuskysymysten osuus on 40 %. Jos niihin las-
ketaan mukaan niitä lieventävät vuorovaikutuskysymykset, suhteellinen osuus nousee 52
%:iin (liitetaulukko 11). Tarkistuskysymykset ovat luonnollistuneet opetusdiskurssin
osaksi, vaikka oppimisen kannalta niiden merkityksen voi kyseenalaistaa. Opiskelijat
eivät jaksa keskittyä pieniä yksityiskohtia painottaviin tarkistuskysymyksiin, vaan keskit-
tyvät ehkä enemmän oman vuoronsa odotteluun ja siihen, onko vastaus opettajan mielestä
oikea. Englannin tunnin esimerkit osoittavat, että vaikka opettaja kaiken aikaa toistaa
s-päätteen sääntöä, opiskelijat eivät osaa sitä soveltaa. Toisaalta kyse voi olla keskittymi-
sen puutteesta ja ympäristötekijöistä.

5.3.1.3 Diskurssinjäsennin sekä kysymyksen lisämerkitykset

Aidot kysymykset, vuorovaikutus- ja tarkistuskysymykset muodostavat pääosan opetus-
puheen kysymyksistä (83 %). Näiden lisäksi kysymys toimii diskurssinjäsentimenä (4 %)
sekä kohteliaisuuden (4 %), epäröinnin (6 %) tai ihmettelyn (3 %) merkityksessä (liitetau-
lukko 11). Tulkitsen viimeksi mainitut kysymyksiksi, koska kysyvyys kuitenkin säilyy
lisämerkityksen ohella. (Vrt. Keravuori 1988.292)

Etenkin luennoivassa opetuksessa retorinen diskurssinjäsennin on tekstuaalinen keino
jäsentää puhe havainnolliseksi kokonaisuudeksi. Puhuja esittää kysymyksen ja vastaa sii-
hen itse välittömästi (esim. 375). 293 Myös niin sanottua epäsuoraa kysymystä voi käyt-
tää diskurssinjäsentimenä (esim. 376). Opettaja luettelee projektin tehtäväjakoa kuka
tekee/ milloin ja mitä.294 Näihin kysymyksiin hän ei vastaa.
(375) no mitä tää projektitoiminta itsesänsä on?/ yleensäkin/

projektisanalla tarkotettais sitä että me viedään/ jotain asiaa suunnitelmalli-
sesti eteenpäin/ ja näitä projektilajeja löytyy sitte erinäkösiä/ 
(OPE 2 M)

291. Tutkimusryhmä luokittelee faktakysymyksiksi nimeämis-, luokittelu- ja määrittelykysymykset. Niistä ei
voi keskustella (Leiwo ym. 1987c: 163).

292. Keravuori (1988: 64) jakaa oppitunnin kysyvän diskurssifunktion tarkistamiseen (tarkistuskysymys,
toteava tarkistaminen, puhutteleva tarkistaminen ja upotettu tarkistaminen) ja tiedustelemiseen (aito kysy-
mys, luokittelu- ja perustelukysymys).

293. Myös Kangasniemi (1991: 240) pitää retorista kysymystä tekstuaalisena keinona, jossa puhuja kysyy ja
vastaa itse.

294. OPE 2:lla on 57 epäsuoraa kysymystä.
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(376) siellä on se/ päämäärä/ loppuaika/ mihin mennessä/ projekti pittää saada
toteutettua/ sitte käyään tarkasti läpi niin että kuka tekee/ milloin ja mitä työ-
vaiheita siihen liittyy/ mitä tämä vaatii resursseja/ ja niin poispäin/
(OPE 2 M)

Kysymystä295 käytetään vahvistamaan puhujan väitettä (Hakulinen – Karlsson 1979).
Esimerkissä 377 opettaja neuvoo opiskelijoita tietokoneen tekstinkäsittelyn asetuksissa.
Ensin hän esittää väitteen paperin kääntämisen tarpeesta ja sitten vahvistaa samanmieli-
syyden kieltokysymyksellä eikö vaan. Tällaisen kysymyksen merkitys voi olla myös pyy-
tämättä tulleen neuvon lievennys, mutta kysymys antaa mahdollisuuden olla eri mieltä,
jos väite ei ole oikein.
(377) nii siellä pittää sivun asetuksista nyt käydä kääntämässä paperi poikittain/

eikö vaan?
(OPE 1 N)

Opetuspuheessa interrogatiivilla on kysyvyyden ja jäsentämistehtävän ohella lisämer-
kityksiä. Sillä voi hämmästellä, ihmetellä tai epäröidä, mutta lisämerkityksistä huolimatta
kysyvyys ei häviä, sillä opiskelijalla on mahdollisuus vastata. Esimerkissä 378 elektronii-
kan opettaja pitää luentoa kulunvalvontalaitteista. Opettaja yrittää kysymyssarjalla saada
opiskelijat vastaamaan, mikä on yleisin kulunvalvontalaite. Ensimmäinen kysymys on
hakukysymys, toinen on parafraasi, joka täydentää ensimmäistä. Ilman odotustaukoa hän
jatkaa kolmanteen hakukysymykseen, joka siirtää vuoron mahdolliselle vastaajalle. Vas-
tausta ei kuitenkaan tule, ja opettaja antaa vihjeen kysyvällä vihjeellä (r 1 kulunvalvon-
nan/ yleisin tarkoitus), jonka prosodia viestii ”ettekö nyt tiedä näin helppoa asiaa”. Tulkit-
sen, ettei vihjettä ymmärretä, koska eräs opiskelija toteaa: ethän sä sitä kysynyt. Kun opis-
kelijat eivät vastaa, opettaja ilmaisee hämmästyksensä vastaamalla itse uudella kysymyk-
sellä (r 4 kuinka moni on kuullu puhuttavan// <kellokortista>?) ja toistaa vielä helpoksi
arvioimansa vastauksen hämmästelevällä sävyllä kellokortista. Opettajan asenteen voi tul-
kita sävyn perusteella jopa ivalliseksi. Luokasta kuuluu keskustelua, minkä perusteella
voisi päätellä, että opiskelijat kommentoivat toisilleen tienneensä vastauksen.
(378) 1. elikkä mikä on yleisin yleisin tämmönen kulunvalvonnan laite/ mikä

2. on käytössä/ kuka sen keksii? //
3. kulunvalvonnan yleisin// tarkoitus?
4. kuinka moni on kuullu puhuttavan// <kellokortista>?/ kellokortista?

(OPE 3 M)
Spontaanissa kerronnassa tulee hetkiä, jolloin puhuja ei muista tarkkaan jotakin yksityis-
kohtaa, esimerkiksi vuosilukua, nimeä tai paikkaa. Epäröintiä puhuja voi ilmaista interro-
gatiivilla. Kuten seuraavat esimerkit osoittavat tarjottuun vastausmahdollisuuteen saate-
taan tarttua. Tietotekniikan opettaja kertoo tapausesimerkkejä tietokantakokojen määritte-
lyistä ja niissä tapahtuneista virheistä (esim. 379). Hän esittää kysymyksenä296 tapahtu-
mapaikan. Esimerkissä 380 opettaja epäröi, käyttääkö hän oikeaa juridiikan käsitettä.
Luokasta kuuluu myötäilyääniä joo kyllä. Englannin opettaja (esim. 381) selittää piirto-

295. Kangasniemen (1991: 241) mukaan kysymyksiä käytetään vaatimuksen, ehdotuksen ja neuvomisen funkti-
ossa, mutta hän ei pidä niitä kysymyksinä muodosta huolimatta. 

296. Kangasniemi (1991: 226) käyttää esimerkin 379 kysymystyypistä nimitystä fokusoitu kysymys (focused
question), koska sillä kysytään vain tiettyä proposition osaa ja lopun oletetaan olevan tosi. 
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heitinkalvolta tekstiä ja kääntää välillä katseensa luokkaan. Hän ei löydä heti käsiteltävää
kohtaa ja kyselee muutamia kertoja missä ollaan menossa. Opettaja havaitsee oikean
kohdan, mutta pari opiskelijaa ehtii vastata hänelle. Kysyvyyden funktio on säilynyt
myös epäröintikysymyksissä, sillä kuulijat voivat korjata, jos heillä on eri tieto.
(379) Helsinkikö se nyt oli tämä/ tämä rikosjärjestelmä jossa - -

(OPE 4 M)
(380) sanotaanko sitä kanteluks tai mikskä

(OPE 8 N)
(381) yes/ missä me ollaan menossa

(OPE 7 M)

Osa opetusaineistoni interrogatiiveista voitaisiin tulkita myös kohteliaiksi kehotuk-
siksi. Kysyvyyden merkityksen voi ajatella kuitenkin säilyneen ainakin osassa tällaisia
kehotuksen luonteisia kysymyksiä, koska niihin saatetaan vastata. Esimerkissä 382 opet-
taja olettaa opiskelijoiden olevan valmiina tehtävien tarkastukseen ja kehotuksen funkti-
ossa kysyy yhdessä katsomisen aloitusta. Tehtävän tehneet opiskelijat ymmärtävät kysy-
mysmuodon kehotukseksi, mutta se, joka ei ole valmis, ymmärtää kysymyksenä, koska
hän vastaa ei. Opettaja voi myös itse kommentoida tulkitsemalla tilanteen (esim. 383).
Opettaja ehdottaa kielteistä vastausta, koska toteaa, että opiskelijat eivät ole vielä kopioi-
neet kalvoa loppuun.
(382) OPE 4 M: no joko voijaan kattoa kakkonen?

Opiskelija: ei
(383) joko alkaa olla valmista?// ei

(OPE 6a N)

5.3.2 Opetuspuhe käskemisenä

5.3.2.1 Opettaja kehottaa

Käskemistä pidetään valtahierarkiaan kuuluvana: auktoriteetti voi esittää aitoja käsky-
jä.297 Kehotus on käskyä lievempi. Ellei puhujalla ole institutionaalista määräysvaltaa,
hänen käskynsä voidaan tulkita pyynnöksi.298 Koulutilanteissa voidaan usein puhua
ohjaamisesta tai neuvomisesta.299 (Hakulinen – Karlsson 1979: 288–290; Yli-Vakkuri

297. Käskyn kieliopilliset perusteet esitän luvussa 4.3.2.
298. Koort (1979: 38) luokittelee ohjeidenantotavat niihin sisältyvien ohjaamispyrkimyksen perusteella toimin-

takäskyyn (noudatettava empimättä), määräykseen (täytyy noudattaa), ohjeeseen (tulisi noudattaa), neu-
voon (toivottavaa noudattaa) ja suositukseen (suotavaa noudattaa).

299. Matihaldi (1979: 158) lainaa Lyonsin (1977) oletusta, että määräyksen ja vaatimuksen ero on peräisin sosi-
aalisesta vuorovaikutuksesta ja viestintään liittyvistä asioista. Määräystä ja vaatimusta yhdistävä pragmaat-
tinen tekijä on puhujan odotus, että puhuteltava toimii puhujan ohjailun mukaisesti eikä kieltäydy. Puhutel-
tavalla ei ole vaihtoehtoa. 
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1986: 212; Matihaldi 1979: 155.) Halliday (1994: 69–71) sisällyttää puhefunktiot antami-
sen ja vaatimisen toimintaan (ks. luku 2.1). Tarjous ja käsky ovat ehdotuksia (proposals),
jotka kuulija voi hyväksyä tai hylätä, totella tai kieltäytyä. Ehdotus (suggestion) on tarjo-
uksen ja käskyn yhdistelmä, jossa puhuja voi itse tarjoutua tekemään jotakin, pyytää kuu-
lijaa tekemään tai ehdottaa yhteistä tekemistä. Käskyjen pakollisuuden asteita ovat sallit-
tu, oletettu ja vaadittu; tarjouksessa halukkuuden asteita ovat halukas, innokas ja määrät-
ty (Halliday 1994: 89). Imperatiivilla realisoituva käsky (esim. kirjoittakaa) on Hallidayn
käsittein kongruentti ja muut tavat metaforisia eli inkongruentteja. Otan analyysissani
huomioon myös inkongruentit direktiivisen toiminnan muodot (esim. voitte tutustua, ässä
pois tai kannattaa käyttää), joiden voi kontekstissaan tulkita sisältävän kuulijaan kohdis-
tuvaa käskemistä.

Ammatillisessa koulutuksessa on lukuisia oppituntitilanteita, jossa opettaja pyytää tai
vaatii opiskelijaa tai opiskelijoita tekemään jotakin. Aiempien tutkimusten perusteella
voisi olettaa, että hän tekee sen imperatiivilla, eksplisiittisellä kehotuksen ja käskyn osoit-
timella.300 Suora strategia on kuitenkin opetuspuheaineistossani harvinainen. Imperatii-
veja on vain 0,4 % kaikista lausumista ja käskyjen sekä kehotusten määrästä noin 15 %.
Neljällä opettajalla kymmenestä (4/10) ei ole imperatiiveja lainkaan. Käskyjen ja keho-
tusten määrä vaihtelee. Keskiarvo on noin 10 % kaikista opettajien lausumista (liitetau-
lukko 12). Epäsuora strategia on siis suosituin toimintaan ohjaamisessa ja kehottamisessa.
Myös Lemken (1990: 63) mukaan eksplisiittiset käskyt ja vaatimukset ovat opetusdis-
kurssissa harvinaisia. Opiskelijoiden käytöstä kontrolloidaan pääasiassa toimintarakentei-
den odotusten varassa, toisin sanoen osapuolet tekevät rakenteen edellyttämällä tavalla.

Opetusmenetelmästä riippuu, millaista muuta toimintaa kuin puhumista ja kuuntele-
mista opetustapahtuman aikana harjoitetaan. Opettajan imperatiivit ovat yleensä opiske-
lun perustoimintaan kehottavia, esimerkiksi kirjoittakaa, lue, kääntäkää. Imperatiiviin
sisältyy oletus, että opiskelijalla on kyky ja halu toimia välittömästi kehotuksen mukaan.
Kehotukset kohdistetaan yleensä koko ryhmälle monikon 2. persoonalla tai inklusiivi-
sella passiivimuodolla. Joskus opettaja voi kohdistaa kehotuksen tai neuvon tietylle opis-
kelijalle. Esimerkissä 384 opettaja vaihtaa luento-opetuksen ryhmätyöksi ja ohjeiden
antamisen jälkeen kehottaa opiskelijoita etsimään sopivan tilan ryhmäkeskustelua varten.
Esimerkin 385 oppitunnilla kerrataan leikinjohtajan ominaisuuksia. Tunnin lopuksi opet-
taja kehottaa opiskelijoita nousemaan pöytiensä äärestä seisomaan, jotta leikki voitaisiin
aloittaa. Kehotuksen lieventämisellä (nouskaahan) hän häivyttää opiskelijoihin kohdistu-
vaa vaivaamista. Inklusiivinen loppukehotus antaa merkityksen, että opettaja itsekin osal-
listuu leikkiin.
(384) ottakaa nyt semmonen tila/ että pystytte rau- rauhassa niinku keskustelemaan

ja käymään sitä (= tekstiä) läpi
(OPE 9)

(385) elikkä nouskaahan ylös ja pistetäänpä leikiksi 
(OPE 5 N)

300. Salomaan (1997: 123) opetusdiskurssitutkimuksessa myöntömuotoinen imperatiivin 2. persoona on käyte-
tyin modus ala-asteen opetuksessa. Lindroos (1999: 73) toteaa tutkimuksessaan kahden pääkaupunkiseudun
peruskoulun ala-asteen opetusdiskurssista, että kaikista toiminnan ja toiminnan säätelyn ilmauksista käyte-
tyin oli koko luokkaa koskeva toimintakehotus (9 % ilmauksista). 
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Harjoitustehtävän tarkastamisepisodissa (esim. 386) opettaja pyytää opiskelijaa perus-
telemaan englannin kielen verbintaivutuksen yksikön 3. persoonan -s-päätteen valinnan.
Opettaja kohdistaa vastauskehotuksensa imperatiivin preesensin toisella persoonalla opis-
kelijalle, joka juuri vastasi opettajan kysymykseen. Kehotus kerropa nyt pehmentää tar-
kistuskysymystä, johon opettaja pyytää selitystä.301 Kehotuksella kerropa on sama funk-
tio kuin kysymyksellä voisitko kertoa, mutta interrogatiivimuotoista kehotusta voi pitää
kasvoja suojaavampana, koska se korostaa opiskelijan halua kertoa (voisitko) ja opiskeli-
jalla on mahdollisuus vastata kysymykseen kieltävästi. Imperatiivi vaikuttaa interrogatii-
via vaativammalta, mutta lievennys ja toisto kerropa nyt/ kerropa nyt antaa kehotukselle
maanittelevan sävyn.
(386) kerropa nyt/ kerropa nyt miks sää laitoit sinne ässän

(OPE 7 M)

Yksittäiseen opiskelijaan kohdistuva spontaani tehtävänanto on yllättävyytensä takia
impositiivinen. Opiskelijan persoonasta riippuu, kuinka ahdistavaksi tai yhdentekeväksi
hän sen kokee. Esimerkeissä 387 ja 388 opettaja antaa ilman ennakkovaroitusta lukemis-
tehtävän opiskelijalle.302 Lukemiskehotuksen opettaja ilmaisee imperatiivilla. Myös esi-
merkin 389 tapauksessa on kyse opiskelijan lukemaan pyytämisestä, mutta englanninkie-
lellä. Opiskelija ääntää sanat väärin, mistä seuraa, että hän sekoaa lopuksi sanoissaan.
Opettaja keskeyttää hänet neuvolla otapa ihan rauhallisesti. Toiset opiskelijat purskahta-
vat nauruun, ja siksi tilanne näyttää tyypilliseltä oppituntipiinalta. Ekstralingvististen piir-
teiden tulkinnalla opettajan kehotus vaikuttaa humoristiselta huomautukselta (hymy,
yhdessä nauraminen, äänen sävy, katseyhteys). Opettaja jatkaa antamalla vihjeen ääntä-
misestä (ensinnäkin/ poikasana/ sama kuin aurinko taivaalla), mutta reagoi nopeasti näh-
tävästi opiskelijan ilmeeseen ja nimittää leikillisesti omaa toimintaansa kiusaamiseksi.
Kyseisen opettajan oppitunnilla nauretaan paljon eikä edellä kuvatun tilanteen nauru vai-
kuta ilkeältä tai vahingoniloiselta, mutta toiminnan kohteena olevan opiskelijan pitäisi
yhtyä ajatukseen sanojen sekaantumisen koomisuudesta voidakseen pitää tilannetta
humoristisena. Neuvonnan ja naurun kohteena olevan todelliset tuntemukset tietää luon-
nollisesti vain opiskelija itse.
(387) niin tuota luepa se sininen/ että mitä siinä lukee/

(OPE 1 N)
(388) lue sää nyt tosta

(OPE 9 N)
(389) otapa ihan rauhallisesti/ ensinnäkin/ poikasana/ sama kuin aurinko taivaalla/

/ nyt se meni ihan hämilleen ko mää tuollai kiusasin sitä/
(OPE 7 M)

Opetustilanteessa opettajalla saattaa olla intentio ohjata opiskelijaa tiettyyn toiminta-
malliin. Hyvin usein kyseessä on menettelyohjeet tietyssä tilanteessa, esimerkiksi uuden

301. Keravuori (1988: 70, 71) luokittelee tämän tapauksen upotetuksi tarkistamiseksi. Hänen mukaansa opetta-
jan matriisilause ilmaisee kysyjän tarkoitusta ja oppilaan mahdollisuuksia vastata toivotulla tavalla, jos tar-
kistettava asiasisältö ilmaistaan upotettuna kysymyksenä.

302. Puheviestinnän opettajana tiedän, että opiskelijat saattavat kokea lukutehtävän erittäin ahdistavana, vaikka
eivät sitä aina ilmaise. 
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työtavan noudattaminen. Esimerkissä 390 opettaja esittää ohjeensa kieltoimperatiivilla
(älkää välittäkö) ja lupaa seuraavaksi, että outo asia käsitellään myöhemmin. Opetuspu-
heessa lupaamiset ovat erittäin yleisiä, esimerkiksi kerrataan asia tai käsitellään tarkem-
min myöhemmin tai palataan asiaan. Brownin ja Levinsonin (1987: 125) mukaan lupaus
ja tarjous kuuluvat positiiviseen kohteliaisuuteen. Vaikka lupaus olisi väärä, puhuja tyy-
dyttää kuulijan positiivisia kasvoja. Esimerkissä 391 opettaja varoittaa käyttämästä tai
neuvoo olemaan käyttämättä epäselviä lyhenteitä. Lausuman sävy on empaattinen. Muoto
on ilmaistu geneerisen modaaliverbin kiellolla ei kannata. Opiskelijan harkintaan jää,
noudattaako opettajan neuvoa. Sen sijaan esimerkin 392 opettajan ohje on suora varoitus
– vaikkakin tuttavallisella sävyllä – opiskelijoille olla poikkeamatta ohjeesta. Tämä opet-
taja tuntee opiskelijansa nimeltä, edellisen esimerkin opettaja tapasi ryhmän vasta toista
kertaa.
(390) niin älkää välittäkö/ se on tietyn tyyppinen käsitemalli mutta/käsitemalli me

katotaan vähän myöhemmin// 
(OPE 4 M)

(391) yleensä taulujen/ nimeäminen// mikä nyt siinä harjoitusympäristössä/ s+on
aika huono/ ei tommosia epäselviä lyhenteitä kannata käyttää
(OPE 4 M)

(392) ja nyt huomioikaa että/ älkää keksikö päästänne niitä väittämiä
(OPE 1 N)

Koska eksplisiittistä käskymuotoa saatetaan pitää kasvoja uhkaavana ja aikuisen toi-
mintaa rajoittavana, opettaja kiertää yleensä suoran käskemisen esimerkiksi deklaratii-
villa. Varsinkin tehtävänannossa opettaja ilmaisee neuvonsa ja ohjeensa väitelauseella.303

Koska deklaratiivin varsinainen tehtävä ei ole kehottaminen, tulkinta jää tilanne- ja kuuli-
jakohtaiseksi. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa opiskelijaa itsenäiseen suoritukseen ja
onnistuneeseen oppimistulokseen. (Ks. myös Keravuori 1988: 87.)

Esimerkissä 393 opettaja antaa ohjeita ryhmätyötä varten, jonka tarkoituksena on ker-
rata opintojakson aikana opetetut asiat ja harjoitella tenttiin. Hän käyttää kehottamisessa
pääasiassa indikatiivin preesensin monikon toista persoonaa, toisin sanoen ohjaa koko
opiskelijajoukkoa.304 Deklaratiiveista voidaan tulkita kehotuksiksi ainakin te haette
(hakekaa), voisitte tutustua (tutustukaa), luette (lukekaa), yritätte (yrittäkää), te voitte
laittaa (laittakaa). Kyseinen opettaja antaa kehotuksia melko suuren määrän peräkkäin ja
ehkä siksi lieventää deklaratiivimuodolla ja mahdollisuuden modaaliverbillä opiskelijaan
kohdistuvaa toimintavaatimusta. Opettajan kehotuksen modaaliverbi voitte aiheuttaa tul-
kinnan, että kyse on vapaaehtoisesta tehtävästä (te voitte laittaa sinne/ vaikka sinne sisäsi-
vulle). Tämän epäsuoran kehotuksen jälkeen opiskelija kysyy, pitääkö piirtoheitinkalvon
teksti kirjoittaa. Vasta kysymys saa opettajan käyttämään imperatiivia kirjottakaa. Edelli-
sen kaltainen tilanne on varmasti opetustyötä tekevälle tuttu. Opiskelijoilla ja opettajalla
saattaa olla erilainen käsitys siitä, onko jokin tehtävä määrätty tehtäväksi vai ei. Yksi seli-

303. Yli-Vakkuri (1986: 154–156) nimittää imperatiiviseksi preesensiksi puhuteltavaan suunnatun tahtomuksen
ilmaukset. Tahtomuksen jyrkkyyden affektiivisuusasteikolla paljastaa tekstiyhteys. Merkitys saattaa olla
neutraali, mutta varsinkin kiellon jälkeen indikatiivin preesensin 2. persoonassa esitetty käsky vaikuttaa
imperatiivia jyrkemmältä, Syö nyt. – En! – Sinä syöt ne herneet!

304. Te-viittauksia on yhteensä 63.
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tys mahdollisiin väärinkäsityksiin voisi olla ”liikalieventäminen” eli imperatiivin puuttu-
minen tehtävänannosta. Epäsuora käskeminen voi olla opetusdiskurssin kohteliaisuusstra-
tegiaan kätkeytynyttä luonnollistunutta vallankäyttöä. Myös Puolimatka (2002: 244)
toteaa nimettömän vallan toimivan, ikään kuin valtaa ei käytettäisikään, vaan kaikki näyt-
täytyisi tapahtuvan opiskelijan suostumuksella.305

(393) 1. OPE 6aN: ja voisitte oikeastaan tutustua siihen [= monistepinoon]/
2. nytte selailla sitäläpi - - tuota tuota luette ne ittiä kiinnostavat/ ja ei 
3. tarvi kaikkia osata - - siinä on varmasti niinkö sellasia kokonaisuuksia ja 
4. tuota// [tekee laajan eleen] semmoisia yritätte hahmottaa itselle/ että 
5. teillä on käsitys/ siitä/ mitä on missäkin alueella/ mää nyt pistän tähän
6. tuosta [panee kalvon piirtoheittimelle] te voitte laittaa sinne/ vaikka
7. sinne sisäsivulle// niin nuo// tuota tavallaan niinkö sisällysluettelon//
8. tänne// kääntöpuolelle/ et mitä siinä on (OPE 6a N)
9. Opiskelija: kirjoitetaanko nuo?
10. OPE 6a N: kirjottakaa sinne itelle

Myös esimerkissä 394 opettaja käyttää modaalista voida-verbiä, joka tässä tapauk-
sessa voidaan tulkita opiskelijan omaa valintaa painottavaksi eli ”korosteleeko” opiske-
lija opettajan ehdotuksesta asioita kynällä vai ei. Tehtävän suorittamisen eli tekstistä poi-
mittavien faktojen kannalta ei ole välttämätöntä alleviivata niitä. Opettajan ohjeidenanto-
kielessä on sekä monikon 2. persoonan deklaratiivi kokoatte (merkityksessä kootkaa) että
inklusiivinen kehotus (tehhään). Myös Luukka (1996: 65) toteaa yliopiston seminaaria
ohjaavan professorin ohjeidenannon olevan pehmentelevää ja epäsuoraa, käskemistä vält-
tävää.
(394) ja siinä ryhmässä kokoatte/ ja sitte niistä tehhään tommosia

niinku vajaita/ toiselle puolen vajaita/ ja tota toiselle puolelle täytettäviä lau-
seita/ - - voitte kynällä korostella niitä asioita
(OPE 1 N)

Deklaratiivi käskemisen muotona saattaa olla sävyltään jyrkkä, siis pikemmin määrä-
yksen luonteinen. Opettaja (esim. 395) esittää opiskelijoille vaatimuksen muistiinpanojen
tekemisestä (vois/ voi vaan ystävällisesti ilmoittaa/ että voitte ruveta tekkeen muistiinpa-
noja). Huomautus tulee häivytetyllä persoonalla, ja performatiiviverbi korostaa vaativuu-
den astetta. Ilmaisu ystävällisesti antaa määräykselle jollakin tavalla ironisen sävyn. Eri-
tyisen painokkaaksi kehotuksen tekee deonttinen voida-verbi (voitte ruveta), jota seuraa
moite tai varoitus ettei käy niinku viime tunnilla ettei ole mitään. Modaalisen tarvita-ver-
bin kieltomuoto lieventää käskyn kokonaisuutta: kirjoittaa pitää mutta piirtää ei sentään
tarvitse. Lausuman tiukkaa sävyä lieventää opettajan hymyilevä ilme.
(395) no tuota/ nyt vois/ voi vaan ystävällisesti ilmoittaa/ että voitte ruveta tekkeen

muistiinpanoja/ ettei käy niinku viime tunnilla ettei ole mitään tuota/ niitä
kuvia ei tartte piirtää
(OPE 1 N)

305. Puolimatka (2002: 244) perustaa käsityksensä Frommin (1968) näkemyksiin avoimen ja kätketyn vallan
ilmenemisestä. Avoin valta käyttää konkreettisia rangaistuksia, nimetön valta psyykkistä manipulaatiota.
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Opettajan kehotusten sävyt vaihtelevat tilanteen mukaan. Opettaja voi suunnata keho-
tuksensa oppimisprosessiin osallistumisesta painottamalla yksilöä kvanttorilla jokainen
(jokainen muodostaa - - jokainen lukee) (esim. 396). Velvoittavassa kehotuksessa käyte-
tään deonttista verbiä (ks. luku 5.2.3). Esimerkissä 397 opettaja ilmaisee vaatimuksensa
ryhmäjaosta pakon verbillä pitää. Pragmaattinen partikkeli vaan korostaa nopeaa toimin-
taa. Opettaja (esim. 398) etäännyttää opiskelijoille tarkoitetun kehotuksensa geneerisellä
3. persoonalla ja mahdollisuuden modaalilla voi (laittaa), vaikka merkitys on selvä keho-
tus laittakaa. Myös passiivi saattaa toimia kehotuksen kiertona. Esimerkissä 399 opettaja
huomauttaa diskurssisäännön rikkomisesta passiivimuodolla sanotaan. Seppäsen (1989:
203–204) mukaan konventionaalistuneen passiivimuodon (Mennään nyt!) yhteydessä
voidaan puhua puhuttelun kierrosta, koska puhekielessä sille ei ole paradigmaattista vaih-
toehtoa. Esimerkin 399 aikuisopiskelijat tietävät kyllä, ettei tunnilla vastata yhtä aikaa,
mutta koska opettaja ei nimeä vastaajaa, häiritsevä samanaikaisuus aloituksessa pääsee
syntymään.
(396) sitte kolmanneksi/ jokainen muodostaa siitä omasta osuudestaan

väittämiä/ jokainen lukee hiljaa ääneen
(OPE 1N)

(397) nyt pittää saaha vaan ryhmäjakoa/
(OPE 1 N)

(398) voi laittaa ne/ harjoitustehtävät tuohon niin
(OPE 4 M)

(399) sanotaan yks kerrallaan//
(OPE 4 M)

Oppitunnin diskurssikäytäntö on molemmille osapuolille tuttu, joten ellipsit ymmärre-
tään hyvin. Esimerkissä 400 opettaja kehottaa opiskelijoita kopioimaan piirtoheitinkal-
volta kuvion muistiinpanoihinsa. Kehotusellipsi on paikallissijainfinitiivi, johon viittaa-
vat ajanadverbit nyt ja sitte korostavat siirtymistä opettajan monologin kuuntelemisesta
opiskelijan tehtävään. Humoristisesti opettaja nimittää sähkökaavioita hienoiksi kuviksi.
Tehtävien tarkastuksessa opettaja huolehtii asian sujuvasta etenemisestä ja vastaamiske-
hotukset typistyvät usein ellipseiksi. Paljon kehotuksia käyttävät opettajat vaihtelevat kie-
len eri keinoja niiden ilmaisemisessa.

Esimerkkeihin 400–405 olen koonnut muutamia yhden opettajan lyhyitä kehotuksia.
Hän vaatii vastauksia erisävyisillä ellipseillä aina tilanteen mukaan. Joskus sävy on mää-
räävämpi kuten ässä pois -ilmaisu, minkä opettaja sanoo juuri toistamansa säännön jäl-
keen (esim. 401). Spontaani kääntämispyyntö voi tulla pelkällä englanninkielisellä sanalla
ja odotustauolla (esim. 402). Opettajan intentio voi olla muodollisen kuulustelukoodin
rikkominen vapaamuotoisilla rohkaisevilla ellipseillä (esim. 403–405), mutta toisaalta
kehotuksen itsestäänselvä vastauksen helppoutta korostava sävy (tosta noin vaan, tie-
tysti) on kasvoja uhkaavaa nimeltä mainitulle opiskelijalle, ellei hän osaa vastata. Määrää-
minen on arvovaltakysymys. Hierarkiassa alemman pitää noudattaa määräyksiä. Käske-
miseen liittyvät tilanteet saattavat olla affektiivisia luonteeltaan. (Ks. luvusta 5.4 Arvot ja
tunteet opetusdiskurssissa.)
(400) nyt piirtämään sitte [panee kalvon piirtoheittimelle] hienoja kuvia että/

(OPE 3 M)
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(401) ässä pois
(402) compassion [odotustauko ja katsekontakti opiskelijoihin]

(403) siitä vapaa suomennos Ville
(404) number two/ tosta noin vaan
(405) vapaasti suomennettuna Markku/ tietysti

(OPE 7 M)

Kehotuksilla opettaja voi myös rohkaista opiskelijoita. Esimerkin 406 opettaja toden-
näköisesti tietää tai vaistoaa, että opiskelijat ovat arkoja puhumaan suuressa ryhmässä,
koska hän useaan kertaan rohkaisee kehotuksellaan opiskelijoita kysymään epäselvistä
asioista. Opettajan kehotus sisältää kuitenkin opiskelijan kasvoja uhkaavan elementin: jos
vastaa väärin, paljastaa tietämättömyytensä opettajalle ja toisille opiskelijoille. Opiskelija
voi leimautua hitaammin oppivaksi kuin toiset. Suomalaisessa kouludiskurssissa hiljaa
oleminen on odotuksenmukaista ja opiskelijoiden kysymykset poikkeuksia. Opiskelijan
on turvallisempaa vaieta kuten tapana on.306 Nykyiset oppimisteoriat korostavat opiskeli-
jan roolia aktiivisena toimijana, mutta diskursiivinen käytäntö on perinteinen: opettaja
kysyy ja kehottaa.
(406) nyt myös esittäkää kysymyksiä siitä/ harjoitusympäristöstä heti/ jos tullee

jotaki
(OPE 4 M)

Toisaalta ehkä opettajakaan ei aina tiedosta, haluaako hän todella opiskelijoiden kysy-
vän tai vastaavan vai pelaako hän jo omalta kouluajaltaan tuttua kielipeliä, jossa opettajan
tehtävä on kysyä ja vastata. Jos tarkoituksena on todellinen dialogi, opiskelijoiden kanssa
voisi keskustella, miksi he eivät osallistu ja mitä heidän mielestään asialle voitaisiin
tehdä.307 Muihin institutionaalisiin tilanteisiin verrattuna kysymyksiin vastaamatta jättä-
minen on luonnollistunut vain kouludiskurssissa, sillä esimerkiksi potilas yleensä vastaa
lääkärin kysymyksiin tai syytetty tuomarin. Näistä opetusdiskurssi poikkeaa siinä, että
kysymykset ja kehotukset osoitetaan luokkahuoneessa joukolle, jossa jokainen yksilö voi
ajatella vastaamisen kuuluvan jollekulle toiselle. (Ks. esimerkin 406 jatkoanalyysi esi-
merkistä 413.)

306. Hakulinen ja Karlsson ovat esittäneet parodisen ohjeen suomalaisesta luokkahuonekäytäntöstä: ”Älä kos-
kaan kysy luokkahuoneessa mitään, jos niin teet, olet kadotuksen oma. Jos opettaja kysyy sinulta, katso
ikkunasta ulos tai näytä mietteliäältä.” Olen samaa mieltä Lehtosen (Lehtonen – Sajavaara 1985: 194)
kanssa, että ohje sisältää totuudensiemenen. Jokainen opiskelija ja opettaja tunnistanee tutun tilanteen.

307. Opettajaurani aikana olen keskustellut tästä asiasta niin opettajaopiskelijoiden kuin terveydenhuollon ja
tekniikan opiskelijoiden kanssa. Suurimpana syynä tarkistuskysymyksen jälkeiseen hiljaisuuteen on pidetty
pelkoa vastata väärin tai muihin kysymyksiin arkuutta tai haluttomuutta käyttää julkinen puheenvuoro. Vas-
taamattomuutta ei pidetä yleensä epäkohteliaisuutena, mutta vallankäyttönä kuitenkin ”saa itse päättää vas-
taako vai ei”.
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5.3.2.2 Opettaja ohjailee ja varoittaa

Tehtäviin kehottamisen lisäksi asiantuntija esittää opetuspuheessaan runsaasti kannanot-
toja, joilla hän vaikuttaa siihen, miten opittava asia näyttäytyy opiskelijoille. Erilaisia
suosituksia tai tekemisen tärkeyskriteereitä voidaan esittää monilla kielellisillä piirteillä
ilman, että imperatiivilla kehotetaan tekemään tai kielletään tekemästä jotakin. Ammatil-
liseen opettamiseen sisältyy tietopuolisen asiantuntijuuden lisäksi myös työelämäosaami-
nen. Opetuspuheessa ohjataan ja neuvotaan, miten puheenalaisissa työtilanteissa tulisi
menetellä. Ohjaus- tai ohjailukielessä opettaja ei kehota suoraan imperatiivilla, vaan
ilmaisee inkongruentisti asiantuntijan neuvonsa, mitä pitää suositeltavana tai tärkeänä tai
miten pitäisi tai ei pitäisi menetellä. Tulkitsen myös nämä käskemisen piiriin kuuluvaksi,
koska varsin usein ne voisi korvata kongruentilla ilmaisulla.

Esimerkissä 407 opettaja aloittaa uuden teeman (dokumentointi) kumoamalla mahdol-
liset vastaväitteet kaksinkertaisella kieltolausumalla se mikä ei suinkaan oo vähäinen
työnä// e-eikä sen tärkeys oo vähäinen/ on dokumentointi. Sen jälkeen hän painottaa asian
tärkeyttä asenneadjektiivilla tärkeä ja lopuksi havainnollistaa kantapään kautta oppi-
mansa asiat. Näin hän ohjaa opiskelijaa toimimaan samoin eli merkitsemään muistiin
soittajan (r 5), päivämäärän (r 5), kellonajan (r 5) ja aiheen (r 6). Lopuksi luennoitsija
toistaa tiivistetyllä teesillä opittavan asian (r 9, 10). Sen sijaan että puhuja olisi esittänyt
asiansa pelkkänä väitteenä projektin vaiheista pidetään kirjaa tai kehotuksena pitäkää
projektin eri vaiheista kirjaa, hän kehittelee teeman vastaväitteen kumoamisen kautta tär-
keyden korostamiseen ja käytännön kokemuksesta oppimiseen sekä lopuksi antaa neu-
von opiskelijoille. Näin kuulijan ohjaaminen rakentuu ideationaalisella, tekstuaalisella ja
interpersoonaisella tasolla.
(407) 1. se mikä ei suinkaan oo vähäinen// työnä/ e-eikä sen tärkeys oo

2. vähäinen/ on dokumentointi/ niin se on koko projektin aikana/
3. tärkeää// sen// oikeastaan kantapään kautta/ ite oppinu että//
4. kannattaa jatkuvasti olla pöyällä vihko/ mihin pistää joka
5. puhelinsoiton ylös/ niin merkkaa että kuka soitti/ päivämäärä ja
6. kelloaika/ ja sitte vaikka muutamalla viivalla
7. tai kuvan piirtää että/ mistä oli puhe/ jos viikon päästä/ palataan
8. samaan asiaan/ niin siinä ei muista mitä on sovittu/ tai mitä puhuttu//
9. jos tuota nii oo lukia// no tää voi pikkusen olla karrikoitua/ että kaikki
10. 1puhelut pistetään ylös/ mutta kuitenkin se että pietään kirijaa siitä
11. että miten projektia viedään eteenpäin/

(OPE 2 M)

Elektroniikan opettaja (esim. 408) kertoo varoittavan esimerkin, miten voi pahim-
massa tapauksessa käydä, jos laiminlyö opittavana olevan asian eli muistiinpanojen teke-
misen. Hän aloittaa virhe-esimerkin väitelauseella (r 8 sen oven niin käyttöjärjestelmään
tuli vika) ja painottaa seurauksia ei–vaan -rakenteella (r 2 mikään muu ei auttanu vaan
talo piti purkaa). Kieltolausumilla on merkittävä rooli vaikuttamisen strategiassa (r 5, 6
ettei voinu mitenkään purkaa// ei mitenkään/ sitä vikaa korjata/ ku ei ollu mitään doku-
mentteja). Seurausten ehdottomuutta opettaja korostaa vahvistamalla kieltoa ilmauksilla
mitenkään ja mitään. Opettaja arvioi virhettä ironisesti (r 5 oli kaveri tehny niin hyvän
systeemin) ja taloudelliselta kannalta (r 7 aika kallista tietokonevian takia pitää koko sys-
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teemi uusia). Lopuksi opettaja esittää opittavan teesin (r 8 aina/ aina tehhään muistiinpa-
noja).
(408) 1. ja sen oven niin käyttöjärjestelmään tuli vika// ja/ se oli niin hyvin

2. suojattu/ että mikään muu ei auttanu vaan talo piti purkaa/ että
3. jouttiin kokonaan sen// se oli pankkira- rakennus pankkirakennus
4. purkamaan ja ottamaan sieltä se pankkiholvi pois/ ja rakentaan uus
5. siihen tilalle/ että oli kaveri tehny niin hyvän systeemin/ ettei voinu
6. mitenkään purkaa// ei mitenkään/ sitä vikaa korjata/ ku ei ollu mitään
7. dokumentteja/ semmone on aika kallista/ tietokonevian takia pitää
8. koko systeemi uusia// elikkä aina/ aina tehhään muistiinpanoja

(OPE 3 M)

Kokeiksi koulutettavien oppitunnilla puhutaan diabeteksestä ja sen vaatimasta ruoka-
valiosta. Asiantuntijaopettaja ei anna neuvojaan imperatiivilla, vaan muistuttaa nesessiivi-
sellä modaalirakenteella on muistettava fruktoosileivonnaisten paisto-ohjeista (409).
Ilmaisun merkityksen voi tulkita kehottavaksi muistakaa. Hän varoittaa lopuksi seurauk-
sista muuten voi käyä niin että palaa/ palaa se tuote. Opettaja voi antaa ohjeensa ja neu-
vonsa myös painottamalla tärkeyttä (esim. 410) tai suosittelemalla kannattaa-verbillä
(esim. 411).
(409) sitten yksi vinkki/ mikä on muistettava leivonnassa// fruktoosi/leivonnaiset

ottavat/ väriä helpommin/ niin lasketaan sitä uunin lämpötilaa/ semmosen
parikymmentä astetta suurin piirtein

(410) on tärkeää että ruoka-ajat ovat kiinteitä
(411) sitten <kuitu>/ on siinä mielessä tärkeä/ muutenki sen verran tasottaa veren

sokeripitosuutta/ elikkä kannattas syyä kokojyväleipää
(OPE 10 M)

Englannin opettaja kertauttaa do-apuverbin kieliopin mukaista käyttöä ja toteaa sen
olevan monille opiskelijoille vaikea. Opiskelijat tekevät virheitä harjoituslauseissa ja
opettaja ilmaisee eri tavoin palautteensa virheestä. Huumorin värittämin keinoin hän
ohjaa opiskelijoitaan huomaamaan virheensä, esimerkiksi oh dear kielikorva petti tai
määhän juuri pääsin sanomasta että. Esimerkissä 412 hän rohkaisee opiskelijoita käyttä-
mään kieltä, vaikka muodostaisi kysymyksen virheellisesti love you me (r 3). Opettaja
vakuuttaa kyllä englantilainen ymmärtää. Lopuksi hän kuitenkin neuvoo käyttämään kie-
liopin mukaista muotoa perusteluna jos te haluatte vähentää sellaista ärsytyskynnystä (r
10). Lausumaan sisältyy implikaatio, että ulkomaalaisen kielivirhe ärsyttää natiivia kie-
lenpuhujaa.
(412) 1. OPE 7 M: sen takia käytän näin paljon aikaa tähän kun olen aika monta 

2. näitä kursseja vetänyt ja olen huomannut että tämä ei ollutkaan niin kuin 
3. siis hirmu helpolla tästä tulee love you me hirmu helposti kuulee 
4. semmosia se nauruttaa ehkä mutta on sellaisia että like you chocolate 
5. tykkäätkö suklaasta mites se pitäisi sanoa?
6. Opiskelija: do you
7. Opettaja: <do> < you> like chocolate haittaako se nyt sitten oikeassa 
8. elämässä jos te sanotte like you chocolate/ ei haittaa kyllä 



220
9. englantilainen ymmärtää mutta jos te haluatte vähentää sellaista 
10. ärsytyskynnystä sanotaan niin

Opetuspuheeseen on luonnollistunut ”perillemenon” varmistus. Opettaja yrittää ope-
tuksensa jälkeen varmistaa, ovatko kuulijat ymmärtäneet opetetun asian. Hän saattaa
kehottaa kysymään tai kysyä, onko kysyttävää (ks. kysymyksistä luku 5.3.1). Yleensä
nämä kehotukset jäävät vaille tulosta. Vuorovaikutuksen kannalta syynä voi olla opiskeli-
jan kasvojen menettämisen pelko, sillä ei liene helppoa aikuiselle tunnustaa koko ryhmän,
varsinkaan oudon, edessä, ettei ole ymmärtänyt opetusta.

Esimerkissä 413 esitän kokonaan opettajan ohjailevan vuoron, jota olen käsitellyt esi-
merkeissä 203, 245 ja 335. Ohjaileva jakso alkaa kysymyksellä ja päättyy kehotukseen.
Aluksi opettaja tiedustelee, onko opiskelijoilla kysymyksiä juuri tarkistetuista tehtävistä
(r 1). Kysymys voidaan tulkita kehotukseksi kysyä. Opettaja painottaa asian tärkeyttä ja
ilmaisee ehdon (r 4, 5 jos näitä nyt ei// ymmärrä) ja sen jälkeen seurauksen (r 5 niin sitte
tullee kyllä vähä/ ylitsepääsemättömiä vaikeuksia). Hän lieventää jyrkkää ilmaisua ylitse-
pääsemätön diskurssipartikkeleilla kyllä vähä. Varoitusta voi pitää erityisen uhkaavana,
koska se koskee opiskelijan kognitiivisia prosesseja eikä esimerkiksi muistiinpanojen
tekemättä jättämistä. Varoituksella opettaja haluaa ehkä saada opiskelijat kysymään. Hän
esittää imperatiivilla kehotuksen kysyä (sanokaa vaan reilusti). Kehotuksen määritteen
reilusti voi tulkita rohkaisuksi ´sanoa reippaasti´ tai ´sanoa suoraan´ vastakohtana ´sanoa
epäreilusti´ toisin sanoen takanapäin. Kysymyksiä ei tule: aikuisopiskelijalle kasvojen
menettämisuhka on liian suuri. Kysyminen voitaisiin tulkita, ettei opi helppoja asioita,
kun opettajan sanojen mukaan vasta aletaan mennä vaikeampiin (r 4).
(413) 1. onko jollakin nyt noista kahesta ensimmäisestä?//mää sen vuoksi nyt

2. painotan tätä nyt/ vaikka saattaa tuntua että onpa yksinkertaista
3. mutta// nää on tositärkeitä asioita jokaisen/ ymmärtää että missä
4. mennään/ me aletaan mennä vaikeampiin asioihin//jos näitä nyt ei//
5. ymmärrä niin sitte tullee kyllä vähä/ ylitsepääsemättömiä vaikeuksia/
6. sanokaa vaan reilusti jos// jos joku kohta jäi nyt epäselväksi

(OPE 4 M)

Ammatillisessa opetuksessa opettajan opiskelijaan suuntaama käskeminen näyttää
aineistoni valossa olevan pääasiassa epäsuoraa ja lievennettyä, mutta ei pidä silti unoh-
taa, että opiskelijan näkökulmasta opettajan ohjeet on aina tarkoitettu noudatettaviksi.
Kehotukset ja niiden noudattaminen ei sinänsä estä avointa yhteistyötä. Sen sijaan sosiaa-
linen etäisyys opettajan ja opiskelijan välillä, opetusdiskurssin muodollisuus ja opetusme-
netelmien opettajakeskeisyys saattavat estää avoimen ja innostavan oppimisilmapiirin
syntymisen. Salomaan (1997) tutkimus ala-asteen kouludiskurssista osoittaa, että luokka-
huoneen ilmapiirillä ja oppilaan koulussa viihtymisellä on merkittävä korrelaatio. Ilmapii-
rillä on varmasti merkitystä myös aikuisopetuksessa. (Ks. tunteista luvusta 5.4.)

Lopuksi esitän koottuna (taulukko 5) aineistoni opetusdiskurssin käskemisen merki-
tykset ja voimakkuusasteet. Taulukon vasemmassa sarakkeessa nimeän puhujan308 inten-
tion, joka ilmenee eriasteisena opiskelijaa velvoittavana kielellisenä valintana: käskynä
tai määräyksenä, vaatimuksena, kehotuksena tai pyyntönä sekä lupauksena. (Vrt. Kera-

308. Tarkoittaa kaikissa muissa tapauksissa opettajaa paitsi pyyntö nostaisitko vähän on opiskelijan esittämä.
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vuori 1988: 91.) Myös rohkaisua ja kannustusta saatetaan ilmaista käskymuodolla. Käs-
kemisen voimakkuusaste lievenee taulukossa ylhäältä alaspäin tai kasvaa alhaalta ylös-
päin. Se näkyy luonnollisesti jo ensimmäisestä sarakkeesta, jossa ylinnä on käsky tai mää-
räys ja alinna rohkaisu ja kannustaminen. Viimeksi mainittuihin sisältyy affektiivinen
empaattisuus, mutta ´käskemisen´ merkitys on lievä. Taulukointia tehdessäni minulle sel-
visi, miten voimakkaasti metafora valta on ylhäällä on sisäistynyt, koska itsestään sel-
vänä sijoitin käskyt ensimmäisiksi. (Ks. metaforasta mm. Lakoff 1986.)

Taulukon esimerkkilausumat olen tilasyistä tiivistänyt, mutta tulkinnan olen tehnyt
luonnollisesti koko kontekstissa. Lieventämättömät lausumat ovat yleensä sävyltään jyr-
kempiä kuin lievennetyt. Yksilölle kohdennettu kehotus tai pyyntö on kasvoja uhkaa-
vampi kuin koko joukolle esitetty. Suora strategia on usein voimakkaampi kuin epäsuora.
Käskyissä ja määräyksissä epäsuora kohdentaminen ei kuitenkaan lievennä voimakkuutta.
Tulkinnan varaan jää, onko suoran strategian imperatiivi sittenkään kasvoja uhkaavampi
kuin suora deklaratiivi, jolla opettaja useimmiten toimintakehotuksensa antaa. Kummalla-
kin tavalla ilmaistu kehotus on tarkoitettu noudatettavaksi. Lievennetyn muodon tarkoi-
tuksena on vuorovaikutuksellisen miellyttävyyden lisääminen ja häiriöttömän yhteistyön
takaaminen. Oppituntidiskurssin vuorovaikutuksessa roolijako on selvä: opettaja kehot-
taa ja opiskelija toteuttaa.

Taulukkoon merkityt nuolet kuvaavat ilmaisun kasvavaa (ylöspäin) tai vähenevää voi-
maa (alaspäin).
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Taulukko 5. Opetusdiskurssin käskemisen merkitys ja voimakkuus.

5.3.3 Kooste

Kysyminen ja käskeminen ovat tyypillistä toimintaa opetuspuheessa. Opettajalla on
institutionaalisen roolinsa nojalla valta kysyä ja käskeä. Opetuspuheen kysymysten mää-
rään ja laatuun vaikuttavat opettajan henkilökohtainen tyyli, oppimisnäkemys ja opetus-

Puhujan intentio Voima Esimerkki Kieliopillinen kategoria
Käsky tai määräys voimakas

↓

↑ 

mutta nyt ei kukaan lähde minnekään
jokaisen pitää ottaa vastuu
kuuleeko kaikki/ älkää touhutko
ässä pois

S deklaratiivi NEG
S MOD deklaratiivi
S interrogatiivi ja imperatiivi
ES ellipsi

Vaatimus ↓

↑ 

kuhan nyt luette/ TE ETTE löydä lukematta 
aluettanne
mutta joskus pitää osata analysoidaki
hei saanko sen verran huomiota että/

S deklaratiivi LIE ja NEG 
deklaratiivi m. 2. p.
ES MOD deklarat. LIE GEN
ES interrogatiivi LIE y. 1. p.

Kehotus tai 
pyyntö 

↓

↑

luepa sää nyt tosta
kuka aloittaa? Sami
kerro/ kerro nyt miksi sää laitoit ässän
nostaisitko vähän
ottakaa nyt semmonen tila
nouskaahan ylös
siitä vapaa suomennos Ville
jokainen lukee hiljaa ääneen
te luette ja silmäilette
te voitte kirjottaa
te voisitte tutustua tähän
nyt piirtämään sitte
voi laittaa ne/ harjoitustehtävät tuohon
luetaan/ luetaan koko lause/ suomennetaan
te saatte kaivaa ne asiat ryhmätyönä

S imperatiivi LIE y. 2. p.
ES interr. ja nimeäminen
S imperat. ja interr. y. 2. p.
S interrogatiivi LIE y. 2. p.
S imperatiivi m. 2. p.
S imperatiivi LIE m. 2. p.
S ellipsi ja nimeäminen
S deklaratiivi y. 3. p.
S deklaratiivi m. 2. p.
S MOD+ dekl. LIE m.2.p.
S MOD+ dekl. LIE m.2.p.
ES ellipsi
ES MOD+dekl. LIE GEN
ES INKL passiivi
S MOD+ dekl. m.2. p.

Ehdotus,
neuvo tai ohje 

↓

↑

otapa ihan rauhallisesti
mitä enemmän te opiskelette sitä järkeväm-
min teiän pitää aikaa käyttää
on tietysti muistettava että niitä on annos-
teltava
aina pitää muistaa
pitää valmistella ja laskea ne määrät
aina tehhään muistiinpanoja
on tärkeää/ hyvä että
kannattas syyä kokojyväleipää
te voisitte miettii mikä teitä kiinnostaa
tänään voitas aloittaa tuosta

S imperatiivi LIE y. 2. p.
S MOD deklarativi m. 2. p.

ES nesessiivinen rakenne 
GEN
ES MOD deklaratiivi GEN
ES MOD deklaratiivi GEN
ES INKL passiivi
ES deklaratiivi + asenneadj.
ES deklaratiivi LIE GEN
S MOD+ dekl. LIE m. 2. p.
S INKL passiivi LIE 

Lupaus ↓
↑

katotaan sitte miten se menee
me voijaan kerrata niitä sitte 

ES INKL passiivi
S MOD+ INKL passiivi 

Rohkaisu ja 
kannustaminen

 ↓ ↑
lievä

älä välitä/ ei se oo niin vakavaa
älkää välittäkö me katotaan se myöhemmin

S imperatiivi NEG y. 2. p.
S imperatiivi NEG m. 2. p.

S = suora strategia, ES = epäsuora strategia, LIE = lievennetty, MOD = modaalinen välttämättömyys, MOD+ = 
modaalinen sallivuus tai mahdollisuus, NEG = negatiivinen, GEN = geneernen, INKL = inklusiivinen

{

{
{

{

{
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menetelmät. Kyselevän opetuksen ja dialogiopetuksen rungon muodostavat opettajan
kysymykset. Kysymysten tehtävänä on oppijoiden aktivointi, ajatusten ohjaaminen ja
oppimisen kontrollointi.

Opetuspuheaineistossani on kymmenen oppituntia, joissa yhtä lukuun ottamatta käyte-
tään opiskelijoille suunnattuja kysymyksiä. Kysymykset jakaantuvat kieliopillisesti kah-
teen pääryhmään: hakukysymyksiin ja vaihtoehtokysymyksiin. Opetuspuheaineistossani
kysymyksiä on 14 % lausumista. Aitoja kysymyksiä ja tarkistuskysymyksiä on lähes
saman verran, noin 40 %. Aidoista kysymyksistä kolmannes on tarkistuskysymyksen peh-
mentimiä eli vuorovaikutuskysymyksiä. Kysymysmuotoa käytetään myös retorisena dis-
kurssinjäsentimenä sekä hämmästelyn ja epäröinnin lisämerkityksessä. Retoriseen kysy-
mykseen opettaja vastaa itse. Lisämerkityksen sisältävä kysymys jättää vastauksen mah-
dollisuuden opiskelijalle. Oppitunnin eri toimintajaksoissa kysymyksiä tehdään eri mää-
rät. Tehtäväntarkastuksessa ja kertauksessa opettaja kysyy enemmän kuin luennoidessaan.

Aidoilla kysymyksillä opettaja tiedustelee opiskelijoiden mielipidettä oppitunnin agen-
dasta ja oppimateriaalista, harvemmin opetusasian sisällöstä. Aidon kysymyksen opettaja
voi esittää myös kahden tai kolmen kysymyksen sarjassa. Tavallisimpia ovat kahden ja
kolmen kysymyksen sarjat, joissa ensimmäisen position kysymys on vuorovaikutuskysy-
mys ja viimeisenä vastattavaksi tarkoitettu tarkistuskysymys. Vuorovaikutuskysymyksen
jälkeen opettaja ei yleensä pidä odotustaukoa eikä ota katsekontaktia opiskelijoihin.
Mikäli opiskelija ei tiedä vastausta tarkistuskysymykseen ja opettaja on jo nimennyt hänet
vastaajaksi, hän voi vastata vuorovaikutuskysymykseen. Näin vuorovaikutuskysymyk-
sellä on kasvoja suojaava merkitys.

Tarkistuskysymykset kuuluvat opettajan institutionaaliseen rooliin. Tarkistuskysymyk-
sillä opettaja yrittää varmistaa, että opiskelija osaa opettajan osoittamat asiat. Tarkistusky-
symyksillä ylläpidetään sirpaletiedon kulttuuria, koska ne eivät edistä opiskelijan omaa
ajattelua ja kokonaisuuksien hahmottamista. Pikkutarkat kysymykset näyttävät aineistoni
perusteella turhauttavan opiskelijoita ja laimentavan mielenkiintoa käsiteltävään asiaan.
Tunnille syntyy hälinää, kun opettaja käy kysymys-vastausdialogia yhden opiskelijan
kanssa.

Koska kysymykset ovat impositiivisia, opettaja helpottaa vastaamista antamalla vih-
jeitä tai selostamalla osan asiaa itse. Jos opiskelija vastaa väärin, opettaja ei yleensä
oikaise, vaan kysyy toiselta opiskelijalta. Tehtävien tarkastuksessa kysyminen on muo-
dostunut taloudelliseksi, koska kumpikin osapuoli tuntee kielipelin. Opettaja voi lyhentää
kysymyksen ellipsiksi entä, sitten, seuraava. Lyhimmillään kysymys kuuluu no. Tarkis-
tuskysymyksen merkitys voi olla myös keskustelun herättäminen opettajan pitkien mono-
logien välillä. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta tuoda tietojaan asian yhteiseen käsit-
telyyn.

Retorisella diskurssinjäsentimellä opettaja jaksottaa puhettaan tekemällä kysymyksen
ja vastaamalla siihen itse. Opettaja saattaa välittää myös hämmästelynsä interrogatiivilla.
Opetusdiskurssin kysymys-vastauskielipeliin on suomalaisessa koulumaailmassa luonnol-
listunut vastaamatta jättäminen, mikä muissa institutionaalisissa keskusteluissa koettaisiin
ehkä melko omituiseksi vuorovaikutuskäyttäytymiseksi. Sen sijaan koulussa hiljaisuus
saatetaan kokea asiaankuuluvaksi.

Käskeminen, varoittaminen, ohjaaminen ja neuvominen kuuluvat institutionaalisen
vallankäyttäjän, siis myös opettajan rooliin. Opetuspuheessa on käskyjä ja kehotuksia 10
% kaikista lausumista. Imperatiivin osuus lausumista on vain 1,5 % ja kaikista käskyistä
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15 %. Tavallisin tapa kehottaa on inkongruentti ilmaisu. Oppitunnissa on erilaisia toimin-
tajaksoja, joten opettaja tarvitsee kehotuksia ohjatakseen opiskelijoita uusiin tehtäviin.
Käskemisellä on eri merkityksiä ja käskijällä eri voimakkuuksia käskeä. Opetusdiskurssin
käskemiseen sisältyy odotus, että opiskelija tottelee. Näin turvataan häiriötön vuorovaiku-
tus. Opetuspuhe aineistossani on vain muutamia käskyjä, joita pidän voimakkuudeltaan
määräyksinä. Ne koskevat rinnakkaispuheen lopettamista ja opettajan antamien tehtävien
loppuun tekemistä ennen taukoa.

Käskeminen realisoituu kielessä monenlaisin keinoin. Imperatiivi on käskyn kieliopil-
listunut, kongruentti muoto. Opetuspuheaineistossani käskyt ilmaistaan kuitenkin useim-
miten inkongruentisti muilla puhekuvioilla. Imperatiivia opettaja käyttää kehottaessaan
opiskelijoita välittömään toimintaan, esimerkiksi lue, kirjoittakaa. Kieltoimperatiivia hän
käyttää kannustamisen ja rohkaisun merkityksessä, esimerkiksi älä välitä. Kieltomuo-
dolla voidaan myös varoittaa ei-toivotusta tekemisestä.

Koska käskeminen on opiskelijan kasvoja uhkaavaa, opettaja kiertää suoran käskyn
käyttämällä muita kielellisiä valintoja. Deklaratiivin käyttö on tavallista, kun opettaja
kehottaa opiskelijaa tekemään pakollisen tehtävän. Myös asiantuntijan kehotukset, neuvot
ja ohjeet toimia tietyllä tavalla opetettavan asian tilanteissa tai varoitukset olla tekemättä
jotakin opettaja voi ilmaista deklaratiivilla, joka saattaa sisältää lievennetyn tai lieventä-
mättömän modaaliverbin pitää, täytyy tai nesessiivisen liiton on -ttAvA. Opettaja voi
ilmaista toimintasuosituksensa myös ilmaisemalla mielipiteensä asian tärkeydestä. Voi-
makkaimmillaan käskeminen on määräämistä, lievimmillään rohkaisua, kannustamista ja
lupaamista.

5.4 Arvot ja tunteet opetusdiskurssissa

Ammatillisen opettajan tehtävä on opettaa ja ohjata opiskelijaa oppimaan tulevassa
ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Asiantuntijaksi kasvattaminen ei ole kuitenkaan
vain tietojen jakamista, vaan ammatilliseen kasvatukseen ja kasvuun kuuluu erottamatto-
masti myös eettinen ja moraalinen ulottuvuus. Opettajan ammattia pidetään professiona,
johon kuuluu julkinen sitoutuminen tehtävään (ks. luku 3.2.2). ”Professionaaliselle
ammattikunnalle on ominaista yksipuolinen sitoutuminen asiakkaan etuun” (Pursiainen
1998: 217). Pursiaisen (1998: 218) mukaan opettajan professio velvoittaa opettajaa käyt-
tämään mahtiaan309 niin, että hän tukee sillä opiskelijansa omaehtoisen mahdin kasvua.

Opettaja joutuu professionaalisessa toiminnassaan tekemään jatkuvasti monenlaisia
päätöksiä, jotka koskevat tiettyä opiskelijaa tai opiskelijaryhmää (esimerkiksi opetuksen
sisältö, ajankäyttö, tentit, tunnilla käyttäytyminen, poissaolojen valvonta). Opettajalla on
laillistettu valtaa tehdä noita päätöksiä. Opiskelijoiden tarpeiden ja edun ensisijainen huo-
mioon ottaminen tarkoittaa eettisyyttä opettamisessa (Krokfors 1998: 79). Opetustoimin-
nan arkikäytäntöön vaikuttavat siis opettajan omat arvot, mutta taustalta niihin heijastuu
yhteiskunnan ja kouluinstituution arvomaailma. Koulun edustamat arvot konkretisoituvat
opetussuunnitelmassa. Moraalinen ulottuvuus näkyy koulun yleisessä toiminnassa, sään-
nöissä sekä opettajan omissa periaatteissa. (Tirri 1999: 26.) Opettajan arvomaailma tulee

309. Pursiaisen (1998: 216) käyttämään mahti-käsitteeseen sisältyy voima ja kaikenlainen valta.
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todeksi luokkahuoneen vuorovaikutuksessa. Opettajan työn autonomia asettaa suuren vas-
tuun opettajalle opiskelijasta.

Inhimilliseen vuorovaikutuskäyttäytymiseen kuuluvat jokaisen omat tavat, tavoitteet ja
toiveet. Se mitä ja miten ihminen puhuu, riippuu hänen intentioistaan, käsityksistään kuu-
lijasta, puhetilanteen luonteesta ja keskustelun kulusta. (Leino 2002: 522.) Arvot, asenteet
ja maailmankuva näkyvät ja kuuluvat puhujan kielenkäytössä. Yhteisön kulttuuri ja sosi-
aalinen rakenne heijastuvat kieleen. Samassa kulttuurissa elävien ja samaa kieltä puhu-
vien ihmisten käsitejärjestelmät eivät ole identtisiä. Kommunikaation onnistuminen vaa-
tii vaivannäköä sekä puhujalta että kuulijalta. Kerran omaksuttu käsitejärjestelmä ohjaa
sovittamaan havaintoainesta tarjoamiinsa kategorioihin. (Leino 2002: 543–545.)

5.4.1 Kohteliaisuusstrategiat ja sääntöjen rikkominen

Oppitunnin vuorovaikutusta ei voi kuvata yksinkertaisella mallilla, koska siihen vaikutta-
vat monet seikat. Opetustilanteeseen osallistuu opettajan lisäksi pieni tai iso joukko opis-
kelijoita. He voivat olla samaa tai eri sukupuolta, suunnilleen samanikäisiä tai eri-ikäisiä.
He saattavat tuntea toisensa tai olla vieraita. Oletettavasti heitä yhdistää yhteinen tavoite
opiskella ammattiin. Keinot voivat olla yhteisiä tai jokaisen omia. Edellisten muuttujien
lisäksi luokkahuoneen vuorovaikutuksessa on vielä paljon yhteen sovittamista, esimerkik-
si ihmisten erilaiset käsitejärjestelmät, käyttäytymisen ja tunteiden mutkikkaat verkostot.
Oppitunti on kliseellä sanottuna ainutkertainen tapahtuma, jossa yhteistyö edellyttää
halua ymmärtää toisen osapuolen tavoitteita ja kieltä.

Toisen huomioon ottavan käyttäytymisen taustalla ovat eettiset periaatteet, jotta ihmi-
set pystyvät elämään yhteisössä ja yhteisöllisesti. Vuorovaikutus onnistuu paremmin, kun
näkee asiat myös toisen ihmisen näkökulmasta. Kohteliaisuus on yksi keino osoittaa huo-
miota toiselle osapuolelle. Kohteliaisuutta pidetään kulttuurisidonnaisena, mutta Brow-
nin ja Levinsonin (1996) mukaan kohteliaisuudelle on myös universaaleja piirteitä, muun
muassa lukuisat kielelliset ilmaisukeinot.

Suomalaisessa puhekulttuurissa pidetään puhujalle osoitettuna kohteliaisuutena sitä,
että näyttää kiinnostuksensa katsekontaktilla ja aktiivisella kuuntelemisella. Jälkimmäisen
tuntomerkkinä pidetään vaikenemista. Päällekkäispuhe on epäkohteliasta. Tilan tarjoa-
mista toiselle pidetään huomaavaisuuden osoituksena. Koska sosiaalisiin tilanteisiin
latautuu jännitteitä, yhteistoiminnan sujumiseksi tarvitaan sääntöjä ja sopimuksia. Kou-
lun moraaliopetukseen kuuluu näiden periaatteiden oppiminen. Opiskelijat ovat sisäistä-
neet koulun kirjoitetut ja kirjoittamattomat vuorovaikutusnormit jo alaluokilla, joten
eksplisiittistä sääntöjen muistuttamista ammatillisen koulutuksen opetustilanteissa esiin-
tyy harvoin.310 Olen Lemken (1990: 56) kanssa samaa mieltä siitä, että opettajat ja opis-
kelijat ovat taipuvaisia pitämään käytöksensä ennustettavissa rajoissa. Eksplisiittinen
sääntöjen rikkominenkin tapahtuu kirjoittamattomien sääntöjen mukaan.

Itsestään selviä kohteliaisuuden osoittimia kielessä ovat luonnollisesti kohteliaisuus-
fraasit. Opetuspuheaineistossani niitä esiintyy perin harvoin. Eräs opettaja erottuu toisista:
hän toistelee opiskelijoille monisteita ojentaessaan ole hyvä ole hyvä. Myös anteeksipyy-

310. Aineistoni videoiduissa oppitunneissa oli muutama tilanne, jossa nauhoitus oli keskeytetty järjestyshäiriön
vuoksi. Kyseessä oli opiskelijoiden protestointi videointia vastaan. 
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tämistä puheen keskeyttämisen yhteydessä voi pitää opetusdiskurssissa poikkeuksena.
Aineistoni osoittaa, etteivät opettajat pyydä keskeytyksiään anteeksi (ks. myös Lemke
1990). Sen sijaan opiskelija sanoo anteeksi, kun aloittaa puheenvuoronsa toisen opiskeli-
jan kanssa yhtä aikaa (esim. 414). Opettaja käyttää anteeksi-ilmausta siinä tapauksessa,
että ei kuule opiskelijan vastausta ja haluaa hänen toistavan sen (415).
(414) Opiskelija: mutta toisaalta// anteeksi kun keskeytän/ minulla on itellä yksi

semmonen käytännön kokemus
(415) Opiskelija: vangit

Opettaja: anteeksi?
Opiskelija: rikolliset [naurua] 

Kohteliaisuus ei ole kielessä pelkästään kohteliaiksi ymmärrettävien sanojen ja sanon-
tojen varassa. Kauppisen (1998: 218) mukaan kohteliaisuus on vaikutelma, jonka kielen-
käyttäjä saa aikaan hyödyntämällä kielen muotoelementtien mahdollisuuksia. Esimerkiksi
konditionaalilla puhuja pehmentää käskyä ja lieventää kysymystä. Opettajan jäsentelypu-
heen ehdotuksissa (416) ja suunnitelmissa (417) toistuu modaalisen voida-verbin kondi-
tionaalilla311 muodostuva kohtelias puhekuvio.312 Kohteliaisuuden merkitys on mahdolli-
suuden tarjoamisessa, vaikka opetusdiskurssin luonteeseen ei kuulukaan olla eri mieltä
opettajan ehdotuksesta. Edullisten asioiden lupaaminen ja toiveiden täyttäminen ovat osa
puhujan huomaavaisuutta kuulijaa kohtaan (Brown – Levinson 1987: 127–129). Positiivi-
sen kohteliaisuuden strategiaan kuuluu sekä puhujan että kuulijan sisällyttäminen ehdotet-
tuun aktiviteettiin. Opetuspuheessa tämä ilmenee inklusiivisen persoonan valintana (ks.
luku 5.1.3). Esimerkin 417 opettaja lupaa opiskelijoille mahdollisen kertauksen ennen
tenttiä.
(416) ja tuota voitas tehä nyt sitte niin että

(OPE 6 N)
(417) me voijaan kerrata niitä sitten vähän ennen tenttiä

(OPE 1 N)

Voitas-kuvio käy hyvin myös kohteliaaksi kehotukseksi. Opettaja pehmentää tehtävän
tarkastuksessa kiirehtimistä joko voitas -kysymyksellä (esim. 418). Tausta-ajatuksena on
opettajan kontrolli ajankäytöstä. Lemken (1990: 64) mukaan opettajalla ja opiskelijalla on
erilainen käsitys ajankäytöstä: opettaja pyrkii kiirehtimään toimintaa ja opiskelija jarrut-
taa. Opettajan institutionaalinen tehtävä on huolehtia siitä, että opintojakson aikana ennä-
tetään opettaa opetussuunnitelmassa mainitut asiat. Lemken havaitsemaa jarrutusta ei ole
omassa opetuspuheaineistossani, vaan opiskelijat suostuvat lähes poikkeuksetta opettajan
ehdotuksiin. Kieltävä vastaus tulee harvoin eli vain siinä tapauksessa, mikäli joku ei ole

311. Myös Kangasniemi (1991: 136) ja Yli-Vakkuri (1986: 193) mainitsevat konditionaalin ehdottamisen ja
kohteliaan pyynnön sekä kysymyksen funktiossa. Muikku-Wernerin (1993: 172) mukaan TV-keskustelujen
kohteliaissa kehotuksissa saatetaan kyseenalaistaa kuulijan oletettu toiminta puhujan edellyttämällä tavalla,
esimerkiksi ottaisiko puheenjohtaja uudestaan sen. 

312. Kauppinen (1998: 15) määrittelee puhekuvion puhejaksoksi, jonka selvin tuntomerkki on toistuvuus. Puhe-
kuviot voivat olla kohteliaisuusfraaseja, sanontoja tai määrätilanteisiin liittyviä vuoroja, täydentyviä raken-
teita ja ulkoa opittuja kokonaisuuksia. Ilmauksen ei tarvitse toistua identtisenä, vaan samanlaisuuden
havaitseminen voi perustua pelkkään hahmoon tai jopa rytmiin. Kauppinen on tutkinut puhekuvioita kielen
omaksumisen kannalta ja konditionaalin esiintymistä puhekuvioissa.
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valmis jatkamaan. Selvää on, että opiskelijat eivät kiirehdi kuten opettaja sanomalla esi-
merkiksi ”mennäänpä seuraavaan” tai ”ei käytetä aikaa tähän enempää”.
(418) joko voitas kakkostehtävä katsoo?

(OPE 4 M)
Opettajan ammatissa auktoriteetin valta nousee eettisesti tärkeäksi kysymykseksi

(Airaksinen 1991: 19). Opettajan ammatillisuus perustuu yksilölliseen päätöksentekoon,
jossa opettaja toimii opiskelijan parhaaksi oman henkilökohtaisen tulkintansa mukaan.
(Tirri 1999: 36). Erimielisyystilanteissa kohteliaisuuskeinot ovat erityisen tarpeellisia,
jotta maltti näkemysten yhteensovittamisessa säilyisi. Esimerkissä 419 on kyse opettajan
ja opiskelijoiden erimielisyydestä tenttimateriaalin määrästä. Opettaja esittää ehdotuk-
sensa, jonka aloittaa impositiota lieventävällä konditionaalimuotoisella vuorovaikutusky-
symyksellä (r 1). Lausuman jatkon voi tulkita konjunktiivisena ehtorakenteena313, jossa
protasis avaa mahdollisuuden (jos tutustuisitte - - ja miettisitte -) ja apodosis ilmaisee seu-
rauksen (niin teillä olis). Opettaja tarjoaa lisämahdollisuuden lupauksella voitas käyä
yhessä läpi ja kattoa kysymyksiä (r 3 ja 4) ja perustelee opiskelijoille koituvalla hyödyllä
(rivi 5 ja 6), joka hänen suunnitelmansa toteuttamisesta seuraisi opiskelijoille. (Ks. koko
konfliktin analyysi luvusta 5.4.2 Opiskelija vastaan opettaja). Konditionaalilla on kohteli-
aisuusfunktion ohella myös suostutteleva tehtävä.
(419) 1. niin/ mitä te o-oisitte mieltä semmosesta asiasta että/ tutustusitte tähän

2. monisteeseen/ ja/ huomiseksi miettisitte/ kysymyksiä// et mitä teiän
3. mielestä vois olla/ ja / niistä voitas sitte / voitas käyä yhessä läpi /ja
4. kattoa kysymyksiä ja osa teiän ite laatimista kysymyksistä// tavallaan
5. teillä ois niinkö// tietty [ele: ilmankourinta] määrä kysymyksiä joihin
6. valmistaudutta/

(OPE 6 N)
Aiemmissa luvuissa on ollut puhetta opettajan tiedollisesta valta-asemasta, joka ilme-

nee muun muassa asiantuntijakielen käyttämisenä. Opiskelijoiden voi olla vaikea ymmär-
tää tätä erikoiskieltä, mikä entisestään kasvattaa sosiaalista välimatkaa. Sosiaalista etäi-
syyttä voi puolestaan kaventaa opettajan käyttämä opiskelijalle tuttu murre (ks. Brown –
Levinson 1987: 107). Asiantuntijakielen ymmärtämiseen se ei luonnollisesti vaikuta. Kie-
len muotovaroissa on lukuisia muita keinoja muuttaa muodollisuus epämuodolliseksi.
Semanttis-pragmaattisiin elementteihin, niin sanottuihin liitepartikkeleihin (-s, -pA, -pAs,
-hAn, -kin, -kAAn) kietoutuu tuttavallisia sävyjä (ks. Hakulinen – Karlsson 1979). Ne lie-
ventävät kysymysten ja kehotusten impositiota. (Ks. myös Keravuori 1988: 77–80, 89–
91.) Lieventäminen on vuorovaikutuksen kannalta edullista, koska tuttavallisella puheella
opettaja voi kaventaa etäisyyttä, jonka asiantuntijan ja oppijan aseman ero synnyttää.
Kehotuksen toteltavuuteen sillä ei ole merkitystä.

Esimerkissä 420 opettaja kannustaa opiskelijoita ryhmätyöhön. Liite -hAn ilmaisee
hänen olevan selvillä opiskelijoiden ryhmätyötaidoista tai käyttää sitä suostuttelun merki-
tyksessä. Esimerkissä 421 opettaja esittää deklaratiivilla toimintaehdotuksensa ja tiedus-
telee opiskelijoiden kantaa diskurssiliitteellä kevennetyllä kysymyksellä käviskös näin.

313. Kauppinen (1998: 194, 272) kutsuu tutkimuksessaan -isi-muotoisia ehtorakenteita konjunktiivisiksi ehtora-
kenteiksi, joissa huomio suunnataan verbimuodon mahdollisuuksia avaavaan luonteeseen eikä oteta kantaa
ilmauksen todellisuussuhteeseen. 
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Opiskelijat myöntävät kuorovastauksella yes, jonka voi tulkita ilmaisevan sitoutumista
yhteistoimintaan.
(420) tehän ootte tottunu ryhmätöitä tekemään//

(OPE 1 N)
(421) OPE 7 M: mää annan kalvon// jokainen kirjoittaa oman lauseen vuorollaan

siihen/ katellaan yhessä/ käviskös näin?
Opiskelijat: yes
(OPE 7 M)

-pA-liite esiintyy tuttavallisessa arkipuheessa ja on sävyltään emfaattinen.314 Liitteet
-pA ja -hAn pehmentävät opettajan käyttämää suoraa toimintakehotusta (esim. 422).
Opettaja houkuttelee opiskelijoita kertomaan omia käytännön kokemuksiaan. Sanomisen
kehotukseen liittyvä -pa korostaa yrittämisen merkitystä (ks. myös Keravuori 1988: 90).
Esimerkissä 423 opettaja kehottaa valitsemaansa opiskelijaa lukemaan kirjasta osoitetun
osan. Hän pehmentää opiskelijalle yllättäen tullutta kehotusta -pa-liitteellä ja korostaa
kohdentamista pronominin esiintuonnilla (sää). Myös -han lieventää opiskelijoille koh-
distettua kehotusta (esim. 424). Inklusiiviseen kehotukseen liittyy -pä-diskurssiliite, jonka
tulkitsen tuovan toimintaan innostamisen lisämerkityksen.
(422) sanokaapa joku mikä teillä tulee mieleen?

(OPE 5 N)
(423) niin luepa sää tuosta/

(OPE 10 N)
(424) niin nouskaahan ylös ja pistetäänpä leikiksi/

(OPE 5 N)

Huumorin käytön taito luetaan kasvoja suojaavaksi keinoksi (Brown – Levinson 1987:
124). Naurun merkityksestä filosofit ovat olleet kiinnostuneita jo antiikin ajoista lähtien.
Knuuttilan (1992) mukaan suomalaisen kulttuurin arvoina painottuvat ahkera työnteko ja
vakavuus, ei nauru ja ilo. Tähän käsitykseen on helppo yhtyä myös koulukulttuuria ajatel-
len. Ilo ja nauru oppitunnilla yhdistetään usein joutilaisuuteen, ”ei opi mitään kun on
hauskaa”. Naurulla katsotaan olevan sosiaalisessa toiminnassa vuorovaikutuksellisia mer-
kityksiä. Haakanan (1999: 279) tutkimus osoittaa, että naurulla on paikka tietynlaisissa
toiminnoissa erilaisten tunteiden jakamisen välineenä. Toisaalta naurulla on kielioppinsa
myös itsenäisenä toimintana. (Ks. naurusta Haakana 1999.)

Koulu on institutionaalinen yhteisö, jossa virallisuus on olennainen osa ympäristöä ja
diskurssikäytäntöä. Luokassa istutaan riveissä katse edessä istuvaan tai seisovaan opetta-
jaan. Puheenvuorot pitää pyytää ja opettaja valitsee vastaajan. Vuorovaikutustilanteet
saattavat muodollisuutensa takia ahdistaa opiskelijaa. Osa opettajista yrittää löytää kei-
noja murtaa virallisuutta. Yhdessä nauraminen on yksi tapa keventää ilmapiiriä ja paran-
taa yhteistoimintaa. Huumorin käyttö opetuspuheessa on yksilöllistä. Opetuspuheaineis-
toni huumori ei ole vitsin kertomista vaan humoristinen näkemys erilaisiin asioihin. Seu-
raavat esimerkit ovat OPE 7 M:n tunnilta. Esimerkissä 425 opettaja lukee Candle in the

314. Muikku-Wernerin (1993: 103, 192) mukaan -pA-liite soveltuu statukseltaan ylemmän tai samanarvoisen
ystävyyden osoitukseksi.
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wind -laulun sanoja ja näyttelee nyyhkyttävänsä samalla, kun nauraen toteaa, että häntä
rupeaa itkettämään. Opiskelijat purskahtavat nauruun: leikinlasku yhdistää eikä opiskelu
ole pelkkää vakavaa puurtamista. Leikkiä on myös kiusoittelu, jolla osoitetaan halua tut-
tavalliseen suhteeseen. Rajat on hyvä tuntea varsinkin, jos toinen osapuoli on hierarkki-
sesti alempana. Esimerkissä 426 opettaja ilmaisee opiskelijoiden kannalta kielteiset asiat
(tehtävien tekemättä jättäminen, kirjat kotona) huumorin näkökulmasta epähuomiossa
jäänyt tekemättä. Muistutus asioiden laiminlyönnistä tulee, mutta kevennettynä. Humo-
ristisiin ilmaisuihin liittyy myös liioitteleva prosodia (koootiiin). Leikinlaskuun yhtymi-
nen vaatii opiskelijoilta kykyä nauraa itselleen. Esimerkissä 427 opettaja opettaa englan-
nin kielen 3. persoonan -s-päätteen käyttöä ja havainnollistaa perhe-sanan jäsenet leikilli-
sesti.
(425) ruppee kohta ihan itkettään ko on niin surullista [naurua]

(OPE 7 M)
(426) epähuomiossa jäänyt tekemättä tai/ joilla kirja jääny epähuomiossa koootiiin

[naurua]
(OPE 7 M)

(427) ajatellaan perhettä sillai että siellä on äiti/ isä/ ja yks pilkku
seitsemän lasta [naurua]
(OPE 7 M)

Opiskelijan arvostamiseen ja huomioon ottamiseen voi lukea myös opettajan rohkaise-
van ja kannustavan suhtautumisen. Aineistoni perusteella tämä näyttää kuitenkin kovin
harvinaiselta opetuspuheessa. Yleensä opettajat puhuvat vain asiansa ja muistavat koros-
taa opetettavan asian tärkeyttä. Palautteen antaminen joko unohtuu tai sitä ei pidetä tär-
keänä. Tehtävien tarkastuksessa palautteen tyypillinen muoto on myöntävä vastaus joo ja
opiskelijan vastauksen toistaminen (esim. 428). Dialogia oppimismenetelmänä käyttävän
opettajan tunnilla opiskelijat käyttävät useita puheenvuoroja ja opettajan lyhyetkin kan-
nustuspuheenvuorot voi tulkita opiskelijaa kannustavaksi. Kannustus realisoituu asenne-
adjektiiveilla hyvä ja tärkeä (esim. 429). Myönteinen palaute kannustaa opiskelijaa oppi-
maan.
(428) joo/ ekstaulu on yks

(OPE 4 M)
(429) tuo oli/ hyvä kommentti

joo/ eli tuo on ihan hyvä
tärkee pointti sekin
(OPE 8)

Opiskelijoiden asema opetusdiskurssin hierarkiassa sallii vain harvoin pyyntöjä opetta-
jalle. Ne esitetään kohteliaisuusmuodossa aivan samoin kuin opettajan kehotukset opiske-
lijalle. Pyynnöt kohdistuvat useimmiten opettajan rutiinitoimintaan. Esimerkissä 430
opettaja kirjoittaa piirtoheitinkalvolle eikä huomaa, ettei teksti näy heijastinkankaalta.
Opiskelija huomauttaa opettajalle asiasta kohteliaalla pyynnöllä, jonka esittää kysyvänä
geneerisessä 3. persoonassa. Epäsuora ilmaisu viestii sosiaalisesta etäisyydestä. Esimer-
kissä 431 opiskelija kohdistaa pyyntönsä sinä-muodossa opettajalle. Predikaattiverbi on
kohteliaisuuskonditionaalissa. Kohteliaisuuden merkitys on pyytäjän tarjoama mahdolli-
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suus kieltäytyä (Brown – Levinson 1996: 135–144). Opettaja nostaa kalvoa, mutta ryhtyy
puolustelemaan kalvon heikkoa luettavuutta. Opiskelijan pyynnöissä esiintyy myös koh-
telias voitas-puhekuvio. Eräs opiskelija lausuu ääneen ryhmän toiveen, että oppitunnin
videointi lopetettaisiin (432). Opettaja jättää vastaamatta opiskelijan pyyntöön.
(430) Opiskelija 1: saako sitä kalvoa nostettua ylöspäin
(431) Opiskelija 2: nostaisitko sitä [=kalvoa]

OPE 8 N: tiiä saako siitä mitään selvää ko se menee noin huonosti tuonne/
tuonne [naurahtaa]

(432) eikö tätä voitas tehä iliman meitä? [opiskelija opettajalle]

Sääntöjen rikkominen on osa oppilaitoksen käytäntöä. Opiskelijat vastustavat sään-
töjä, jotka eivät ole heidän etunsa mukaisia. Sosiaalisten sääntöjen rikkominen on osa
mallia ja palvelee sosiaalista tehtävää. Sääntöjen rikkomisella on sääntönsä, joka on anta-
gonismi niille säännöille, joita noudatetaan. (Lemke 1990: 56–58.) Ammatillisessa oppi-
laitoksessa tyypillisimpiä sääntöjen rikkomisia ovat aiheettomat poissaolot, myöhästymi-
set, tunnilla puhuminen ilman lupaa, kännykän käyttö oppitunnilla ja kokeessa lunttaami-
nen.315 Opettajan eettisyys ja moraalisuus ovat koetuksella, kun hän joutuu ratkaise-
maan, mitä seuraamuksia koituu sääntöjä rikkovalle nuorelle tai aikuiselle opiskelijalle.
Vaikka koulussa on sovittu perusperiaatteista, opettajalle jää aina yksilöllinen soveltamis-
vara.

Aineistoni perusteella suomalaisen ammatillisen koulutuksen opetusdiskurssi näyttäy-
tyy vuorovaikutuskäytänteiltään melko samanlaisena kuin Suomen peruskoulussa (ks.
esim. Leiwo ym. 1987; Keravuori 1988; Salomaa 1997) ja ulkomailla (ks. mm. Lemke
1990; Drew – Heritage 1997). Opettaja puhuu suurimman osan tunnista ja ottaa puheen-
vuoron silloin kun haluaa. Hän voi keskeyttää anteeksi pyytämättä opiskelijan puheen-
vuoron ja päättää itse, kuinka kauan puhuu. Opettaja päättää opiskelijoiden puheenvuo-
roista joko nimeämällä istumisjärjestyksen mukaan vastaajan tai harvemmin erisnimellä.
Opiskelijoiden oma-aloitteiset puheenvuorot ovat harvinaisia. Ne tapahtuvat tilanteissa,
jossa on ristiriita joko temaattisessa asiankäsittelyssä tai yhteisissä sopimuksissa.

Ammatillisen opetuksen vuorovaikutuksen pelisäännöissä näyttää olevan hyväksyttä-
vää, että opiskelija saa ottaa puheenvuoron myös lupaa pyytämättä, kunhan se koskee
asiaa. (Vrt. Lemke 1990.) Videoaineistoni opetuspuheissa on esimerkkejä, jossa opiskelija
alkaa puhua opettajan puheen päälle ja opettaja antaa hänelle tilan jatkaa. Julkisissa kes-
kusteluissa päällekkäispuhetta yleensä paheksutaan. Kirjoittamaton vuorovaikutussääntö
on ”yksi kerrallaan”. Esimerkissä 433 opettaja poikkeuksellisesti sanoo säännön ekspli-
siittisesti, vaikka päällekkäispuhe aiheutuu siitä, ettei opettaja ole nimennyt vastaajaa.
Nimeämättömyyttä voi pitää opiskelijan edun mukaisena, sillä hän voi itse tehdä aloit-
teen. Muodollinen puheenvuoron pyytäminen ja opettajan valta valita vastaaja jäävät
pois. Lemke (1990: 58) pitää nimeämistä opettajan vallankäyttönä. Nimeämisellä vasta-
uksen arviointi menee tietylle opiskelijalle. Nimeämättömässä vastauksessa korostuu asia,
ei opiskelija.

315. Lemke (1990: 56–58) luettelee amerikkalaisen nuorisoasteen koulun rikkomuksiksi, mm. ilman opettajan
lupaa vastaamisen, naapurille puhumisen, ulos ikkunasta tuijottelun.
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(433) sanotaan yks kerrallaan
(OPE 4 M)

Jos opettajan rajatonta puheoikeutta tunnilla pidetään vallankäyttönä opiskelijoihin,
niin opiskelijoiden vaikenemista opettajan kysymyksen esittämisen jälkeen voi pitää val-
lankäyttönä opettajaa kohtaan.316 Arkikeskustelussa suoraan kysymykseen vastaamatta
jättämistä pidettäisiin mielenilmauksena, mutta suomalaiseen koulukulttuuriin on luon-
nollistunut vaikeneminen silloinkin, kun kysyjä odottaa vastausta. Vastaamattomuuteen
on tietysti syynsä. Opettaja käsittelee opiskelijoita ryhmänä, mistä saattaa johtua, että
ehkä vain kohteliaimmat pitävät velvollisuutenaan vastata. Toisaalta ryhmäpaine voi
saada vastaajan käyttäytymään toisten lailla. Ryhmä saattaa leimata vastaajan itseään
korostavaksi opettajan mielistelijäksi, joka antaa muusta ryhmästä epäedullisen kuvan
vaikenijoina. Koulutilanne luo siis omat sääntönsä kohteliaisuusstrategialle: se mikä olisi
kohteliasta opettajaa kohtaan, voi olla epäkohteliasta ryhmää kohtaan.

Tavallisinta opetusdiskurssin sääntöjen rikkomista – ja siis epäkohteliaisuutta – on vie-
ruskaverille kuiskuttelu tai puhuminen oppitunnin aikana. Tunnin alku- ja lopputoimien
aikana sitä pidetään yleensä hyväksyttynä. Opettajan sietokyvystä riippuu, kuinka pit-
kään rinnakkaispuhetta saa tunnilla esiintyä. Opettajilla on erilaisia keinoja hoitaa tätä
asiaa. Toiset vaativat hiljaisuutta eksplisiittisesti, toiset opettajat odottelevat, että ryhmä-
kuri hoitaa asian. Oma käsitykseni on, että kuiskuttelulla on useimmiten selvästi oma teh-
tävänsä, esimerkiksi huomauttaa opettajalle, että on aika vaihtaa työtapaa tai että asia on
niin kiintoisa, että siitä halutaan vaihtaa mielipiteitä.317

Aineistoni opetustilanteita voi pitää luonnollisina sen perusteella, että videointikaan ei
estänyt rinnakkaispuhetta. Esimerkin 434 englannin tunnilla opiskelijoiden keskittymi-
nen hiipuu parikymmentä minuuttia jatkuneen tehtävien tarkastuksen aikana. Mielenkiin-
non herpaantuminen ilmenee useiden opiskelijoiden rinnakkaispuheena. Opettaja kes-
keyttää lausumansa kolme kertaa (r 1, 2, 3) äänekkään päällekkäispuhumisen takia. Näh-
tävästi hän toivoo, että opiskelijat hiljenevät, kun hän aloittaa sanottavansa kaksi kertaa
alusta tässähän oli se että (r 2 ja 3) ja katsoo vaativasti opiskelijoihin. Keinot eivät tällä
kertaa auta.

Opettaja pyytää huomiota keskeyttämällä opiskelijoiden puheen hei-interjektiolla ja
kohteliaalla kysymyksellä saanko sen verran huomiota että mistä oli kysymys (r 5). Opis-
kelijat hiljentävät ääntä, mutta rinnakkaispuhe jatkuu. Opettaja toistaa vielä mistä oli
kysymys (r 7), ennen kuin rinnakkaispuhe lakkaa. Tarkastus jatkuu pikkutarkoilla kysy-
myksillä, ja rinnakkaiskeskustelu ylittää opettajan äänen ja sietokyvyn. Opettaja vaatii –
tosin kohteliaasti – hiljaisuutta luokkaan (esim. 435). Hän vetoaa kysymyksellään kuu-
leeko kaikki niihin opiskelijoihin, jotka itse puhuvat yhtä aikaa opettajan kanssa, ja myös
niihin, jotka eivät puheensorinan takia kuule opettajan puhetta. Hiljaa olemisen käskyyn

316. Myös Gilmore (1985: 160) tulkitsee opiskelijoiden ekspressiiviset muodot, esimerkiksi hiljaa murjottami-
sen, yksilölliseksi autonomiaksi valtaa pitävän silmissä.

317. Vuorovaikutuksen opettajana olen kokeillut eri menetelmiä opiskelijoiden rinnakkaispuheinnon hyödyntä-
miseksi. Kerro kaverille -menetelmässä opiskelijat kertovat vastauksen opettajan kysymykseen ensin vie-
ruskaverille. Näin useat pääsevät vastaamaan ja samalla yksinvastaamisen pelko poistuu. Opettajalle etu on
siinä, että kysymyksen jälkeistä rohkaisukehotuskierrosta ei tarvita. Luokassa alkaa heti puheensorina.
Opettaja voi kierrellä luokassa ja kuulla ryhmien vastaukset.
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sisältyy myönteinen ajatus, että opiskelijoiden puhe aiheutuu opittavasta asiasta. Sen
vuoksi opettaja lohduttaa ei haittaa vaikka menee väärin.
(434) 1. sillä aikaa ku te kirjotatte niin mää selostan sitä/ systeemiä/ että///

2. [opiskelijoiden päällekkäispuhetta] tässähän oli se että (äänekästä
3. päällekkäispuhetta) tässähän oli se että
4. [(opiskelijoiden rinnakkaispuhe jatkuu]
5. hei saanko sen verran huomiota että/ mistä oli kysymys
6. [opiskelijat hiljentävät ääntä mutta rinnakkaispuhe jatkuu]
7. mistä oli kysymys eli - -

(OPE 7 M)
(435) kuuleeko kaikki?/ älkää touhutko niiden lauseiden kanssa/ ei haittaa

vaikka menee väärin
(OPE 7 M)

Yleensä rinnakkaispuhetta esiintyy opettajan ohjeidenantopuheen aikana, koska osa
opiskelijoista alkaa valmistautua jo annettuun tehtävään, osa kyselee, mitä opettaja ohjeil-
laan tarkoitti. Tässä aineistossa vain kaksi opettajaa vaihtoi opetusmenetelmää oppitun-
nilla eikä ohjeiden antamisen aikana esiinny häiritsevää päällekkäispuhetta. Sen sijaan
kiista tenttiin lukemisesta opettajan ja opiskelijaryhmän välillä herättää erittäin paljon rin-
nakkaispuhetta.

Opettajalla ja opiskelijoilla on erilainen suhde tietoon, mikä aiheuttaa perustavan eriar-
voisuuden sosiaalisessa suhteessa. Opettajalla on institutionaalinen valta arvioida opiske-
lijan tietoa ja useissa ammattiaineissa myös käytännön osaamista. Suhde opettajaan on
edullista pitää kunnossa, jotta ei olisi pelkoa ”pärstäkertoimen” negatiivisesta vaikutuk-
sesta. Lemke (1990: 84) pitää konfliktia opettajien ja opiskelijoiden välillä jatkuvana ele-
menttinä. Opettajien ja opiskelijoiden arvot saattavat olla hyvin erilaiset. Opettaja arvos-
taa yleensä ahkeria ja opettajan maun mukaan käyttäytyviä opiskelijoita. Kaikille ammat-
tia hankkiville opiskelu ei ole tärkeintä elämässä, ja ”rima saattaa olla matalalla” joissakin
oppiaineissa.

Kieli heijastaa arvoja ja asenteita. Kollegakeskustelujen (ks. opiskelijan nimeämisestä
luku 5.2.1.2) perusteella opiskelijoiden tyypillisin luokittelu on suoritusten perusteella
menestyviin ja heikosti menestyviin. Myös opetuspuheessa opettaja voi – ehkä tahatto-
masti – valita ilmaisun, jolla jakaa opiskelijat hyviin ja huonoihin. Esimerkissä 436 opet-
taja arvioi opiskelijoiden englannin kielioppitietoja. Hän nimeää opittavan asian lapselli-
sen helpoksi niille jotka sen osaa. Vastakohdan, ne jotka eivät osaa, opettaja nimeää vain
toisiksi, joille toteaa asian oppimisen olevan tärkeää. Pakostakin opiskelija joutuu mieles-
sään sijoittamaan itsensä osaajiin tai ei-osaajiin. Sanonnasta lapsellisen helppoa voi tul-
kita merkityksen, etteivät ne, joille tieto on tärkeää, opi lapsellisen helppoja asioita. Esi-
merkissä 437 opettaja painottaa opittavan asian osaamisen tärkeyttä ja lausuu uhkauksen
(jos nyt ei – niin sitten).
(436) aika yleisesti on unohtunut nämä perusmuodot/ en tiedä kenellä teistä on

unohtunut mutta aina on joku ryhmässä jolta on unohtunut/ nämä on lapsel-
lisen helppoja niille jotka sen osaa/ mutta toisille se on tärkeää
(OPE 7 M)
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(437) nää on tosi tärkeitä asioita jokaisen/ ymmärtää että missä mennään/ me ale-
taan mennä vaikeampiin asioihin/ jos näitä nyt ei// ymmärrä niin sitte tullee
kyllä vähä ylitsepääsemättömiä vaikeuksia/
(OPE 4 M)

Eksplisiittistä moitteen kohdistamista opiskelijoihin ei opetuspuheaineistossani
esiinny, mutta jotkut opettajien lausumat sisältävät vihjailuja tyytymättömyydestä opiske-
lijoihin. Esimerkissä 438 opettaja heittää kesken luento-osuuden ehkä ”huuleksi” tarkoite-
tun moitteen. Piikittelyssä on kysymys leikin ja vakavan välimaastosta. Kuhan-lause imp-
likoi, että opiskelijat ovat suunnanneet mielikuvituksen käytön opettajan mielestä vää-
rään kohteeseen.
(438) mutta/ kuitenkin kulunvalvontaa voijaan käyttää/ vaikka mihin/ että rajana on

mielikuvitus [katselee kädessään olevia kalvoja] sehän ei ole teillä vajaa vaan/
teillä riittää mielikuvitusta kuhan kohistatte oikeaan asiaan
(OPE 3 M)

Me-puhe ja opiskelijat yhteistoimintaan sitouttava voitas-kuvio ovat tavallisimpia
opettajan kohteliaisuuskeinoja opiskelijaryhmälle. Huomaavaisuutta on myös moitteen
sijasta keventää kielteisiä asioita huumorilla. Opettaja ei helposti huomauta aikuisen tai
nuoren opiskelijan rinnakkaispuheesta. Jotkut opettajat ottavat opiskelijansa yksilöinä
huomioon ja saattavat käydä ”small talkia” opiskelijoiden kuulumisista ennen tunnin
alkua. Opettajat eivät näytä myöskään tuntevan opiskelijoita yksilöinä. Työtapojen moni-
puolistamisessa on parantamisen varaa. Pedagogiikassa puhutaan yksilöllisestä oppimi-
sesta, mutta käytännössä kaikille tarjotaan samoja metodeja. Se mitä hyvästä opiskeluil-
mapiiristä jää lähes puuttumaan, on kannustava ja innostava suhtautuminen.

Seuraavaksi tarkastelen kolmen esimerkin avulla opetusdiskurssin konfliktitilanteita.

5.4.2 Opiskelija vastaan opettaja

Edellisissä luvuissa on osoitettu, että opettaja kontrolloi sekä temaattista että vuorovaiku-
tuksellista diskurssia, mistä puhutaan ja mistä ei ja kuka puhuu ja kuinka kauan. Lemken
(1990: 32, 44) mukaan opiskelijoita rohkaistaan uskomaan opettajan valta myös opitta-
vassa asiassa. Luokassa vallitsee joka hetki konfliktin ainekset erilaisen arvovallan takia.
Semanttinen konflikti merkitsee sosiaalista konfliktia opettajan ja opiskelijan välillä.
Opiskelijan aloitteesta tapahtuva opettajan haastaminen noudattaa Lemken mukaan tiet-
tyä kaavaa. Opiskelijan puheenvuoron jälkeen opettaja puolustautuu esittämällä väitteen-
sä uudelleen. Opettaja tekee aloitteen väittelyn lopettamiseksi ja sanoo viimeisen sanan.

Kiistat ovat tuttuja ihmisten arkipäivässä; ne saattavat olla piristäviä ja rakentavia tai
kiusallisia ja uhkaavia. Yleensä kiistat ovat verbaalisia ja voimakkuudeltaan erilaisia pik-
kukinasta erimielisyyteen ja riitaan asti. Konfliktit eivät ole kaaosta, vaan sekventiaali-
sesti jäsentyneitä, tunnelatautuneita ja mutkikkaita puhetapahtumia. (Bavelas ym. 1985:
9.) Konfliktista voidaan tutkia muun muassa sisältöä, emotionaalisuuden astetta, osapuol-
ten samanmielisyyttä ja erimielisyyttä.
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Steinin (ym. 1997: 233–235) mukaan väittelyyn tai erimielisyyteen joutuneet uskovat,
että oma kanta on oikeutetumpi kuin vastustajan. Molemmat yrittävät vakuuttaa oman
käsityksensä suurempaa oikeutusta. Erimielisyys tai väittely on aina päämäärähakuista.
Lopputulos riippuu paljon edeltäneistä tapahtumista ja tavoitteesta. Voittajat ja häviäjät
eroavat kompromissiin pyrkivistä, jotka luovat yhteistä maaperää ja kuuntelevat toisen
osapuolen puhetta tarkemmin.

Opiskelijalta vaaditaan itseluottamusta kyseenalaistaa opettajan esittämä tieto (ks.
myös Lemke 1990). Aineistoni opetustilanteissa opettajan ja opiskelijan tai opiskelijaryh-
män välillä väittelyä syntyi viiden opettajan tunnilla. Yleensä haastaminen on pieni eri-
mielisyys opetettavasta asiasta. Yhdellä tunnilla opiskelijat haastoivat opettajan vastaa-
maan, mitä oli sovittu tenttiin lukemisen määrästä. Kiistely jatkui koko tunnin, ja avoin
konflikti näytti muuttavan opettajan suunnitelman tunnin sisällöstä. Esitän opiskelijoiden
opettajan haastamisen kolmen esimerkkitapauksen avulla.

Ensimmäinen esimerkki (439) on etiikan tunnilta, jossa keskustellaan lapsista eetti-
sesti ongelmallisena hoitoryhmänä. Opettaja painottaa eroa käsitteiden eettisesti oikea ja
eettisesti sallittu välillä. Yksi opiskelija haastaa opettajan esittämällä oma-aloitteisen kan-
nanoton lain merkityksestä. Hän aloittaa väitteensä affektiivissävyisesti modaalisella par-
tikkelilla (tuohon) kyllä (r 4), joka ilmaisee vastakkaisen näkemyksen. Opiskelija ei lie-
vennä väitettään eikä esitä asiaansa kysymyksenä, vaan kyseenalaistaa opettajan tiedot (r
4 ja 5). Opettaja myöntää asian lyhyesti joo (r 7) ja pitää pitkän tauon. Sen jälkeen hän tii-
vistää keskustelun ja siirtyy rutiinikysymyksin seuraavaan asiaan. Koska opettaja ei ole
hoitoalan asiantuntija, hän ei luultavasti tunne lakia potilaan oikeuksista. Hän ei myös-
kään kysy keskustelun aloittaneelta opiskelijalta mitään. Opiskelijan sananvalinnasta ja
prosodiasta voi päätellä, että hän olisi halukas keskustelemaan asiasta enemmän.
(439) 1. OPE 8 N: tää on tämmöstä/ öö oikeastaan etiikan terminologiaa mihin/

2. mihin mää oon enemmän keskittynyt pohtimaan filosofina näitä
3. käsitteiden välisiä eroja
4. Opiskelija: tuohon kyllä vaikuttaa lakikin tuota/ potilaan
5. oikeuksista ja velvollisuuksista
6. OPE 8 N: joo/ laki potilaan oikeuksista elikkä/ se
7. varmasti pitkälle määrittää/ [pitkä tauko] elikkä/ nuo on sellaisia
8. seikkoja jotka pitää ottaa huomioon kun kohtaa eettisesti
9. ongelmallisia potilasryhmiä// no jos tähän ei ole kellään lisättävää
10. otetaan sitten se toinen ryhmä ja se oli teillä sitten/ teillä oli

Seuraavan pienryhmän raportin yhteydessä opettaja ottaa edellisessä esimerkissä mai-
nitun lakiasian esiin (esim. 440). Hän aloittaa tiedustelemalla opiskelijoiden mielipidettä,
keskeyttää kysymyksensä ja huomauttaa tällä kertaa itsestäänselvyytenä (tietysti), että
laki määrittää hoitajan työtä (tietysti se on just taas se laki). Opettaja viittaa ilmaisulla
taas just se aikaisempaan opiskelijan huomautukseen. Hymähdys juuri ennen laki-sanaa
ilmentää ehkä opettajan epävarmuutta tai hämmennystä sen vuoksi, että hän muistaa tul-
leensa haastetuksi.318 Tiedoista huomauttaminen on opetusdiskurssissa harvinaista ja
siinä opettajan perusstatus tiedollisena auktoriteettina on uhattuna. Erimielisyysjakson
rakenne koostuu opiskelijan affektiivisesta aloiteväitteestä, johon opettaja vastaa ei-affek-

318. Haakanan (1999: 279) mukaan lääkäri tekee korjauksen tai huomautuksen usein naurahtaen.
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tiivisella myönnöllä. Opettajan samanmielisyys näyttää ohjaavan ulos kiistatilanteesta,
mutta toisaalta opiskelijan esiin tuoma asia jää käsittelemättä.
(440) että tietysti/ se on just taas se (hymähdys) laki ja se määrittää sitä mihin hoi-

taja joutuu ja mitä ammattiin kuuluu
(OPE 8 N)

Toisessa esimerkissä (441) on kysymys yhteiskunnan maksamasta kuntoutuksesta ja
ihmisen vapaaehtoisesta itsehoidosta. Yhteiskunnassa vallalla olevat arvot heijastuvat
myös opetuspuheessa. Julkisen arvokeskustelun suosikkiaiheita on yhteisten verovarojen
käyttö. Pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa keskustelu julkisesta rahasta ja sen
käytöstä on jatkuvasti ajankohtaista. Terveydenhuolto ja koulutus ovat valtion suurimpia
menoeriä. 1990-luvun lamavuosina poliitikot tekivät säästöpäätöksiä, joiden seurauksena
väitellään edelleen, kenen tai minkä ryhmien hoitoon rahaa pitäisi ensisijaisesti käyttää.

Esimerkin 441 opettaja hyväksyy annettuna, että yhteiskunnalla ei ole riittävästi rahaa
kuntoutukseen (r 3–5). Lisäksi hänen lausumansa implikoi, että hyvä kunto on yhteydessä
rahaan (vaikka me halutaan/ että pysyy - - kunnossa/ niin - - jou´utaan miettimään että
mihin se raha riittää). Presuppositioita ovat ”vaikka halutaan pysyä kunnossa, niin (val-
tion) rahaa pitää säästää”, ” kunnossa pysyminen vaatii rahaa”, ”kuntoutuksen avulla
pysyy kunnossa”. Yksi opiskelija haastaa opettajan esittämällä määrätietoisen vastaväit-
teen kyllä siihen pystyy se yksilö vaikuttamaan itte// ei sitä nyt aina y-yhteiskunnalle
sälyttämään (r 6–9). Dialogipartikkelilla kyllä hän ilmaisee affektiivisuutta. Hän painottaa
yksilön omaa (itte) ennaltaehkäisevää toimintaa. Yllättävä vastaus tai vuorovaikutuskaa-
vasta poikkeava puheenvuoro horjuttaa opettajan valtaa (Lemke 1990: 53).

Esimerkin 441 tapauksessa opettaja ei ryhdy puolustautumaan, vaan myötäilee opiske-
lijan kantaa nyökkäämällä ja hyväksyvällä muminalla.319 Opettaja ilmaisee samanmieli-
syyttä ei-affektiivisella lausumalla, jossa painottaa pieniä kustannuksia (r 11 sehän on
kaikkein halvinta). Sananvaihto synnyttää monia kommentteja opiskelijaryhmässä, mutta
päällekkäispuhunnan takia niistä ei saa selvää. Opiskelijat nauravat ja opettaja hymyilee,
mitkä seikat lieventävät vastakkainasettelua, joka sanallisella tasolla vaikuttaa jyrkältä.
Fairclough (1992: 147–148) pitää tällaista keskustelua eri äänten ilmentymänä diskurs-
sissa, siis intertekstuaalisuuden lajina, jossa vastakkain ovat ammattilaisen320 ja tavallisen
elämän äänet.
(441) 1. OPE 9 N: että se on meille yhteiskunnassa niinkö tärkeetä että ihmiset on

2. niinkö te-terveit- ja pysyy kunnossa/// ja sit tavallaan että vaikka
3. / vaikka me halutaan/ että pysyy te-terveenä ja kunnossa niin/ ja silti
4. se on niinku vähä/ että siinä on se ristiriita että jou´utaan
5. miettimään että// että että mihinkä se se raha nyt
6. Opiskelija (määrätietoisesti): kyllä siihen pystyy se yksilö
7. vaikuttamaan itte// ei sitä nyt aina y-yhteiskunnalle sälyttämään
8. että yhteiskunnasta pitää löytyä sitä rahaa siihen kuntoutukseen/
9. elikkä ennakoivassa vaiheessa pystyy itestään huolehtimaan sitte/
10. eikä tarvitakaan kuntoutusta

319. Opettajan taktiikka väittelyssä on alkuperäisen väitteen toistaminen toisin sanoin. Lemke (1990: 31) pitää
opettajan toista väitettä myös pyyntönä lopettaa väittely.

320. Faircloughin (1992: 144–149) esimerkit ovat lääkärin ja potilaan diskurssista. Fairclough lainaa tulkinnas-
saan Schultzin (1962) määritelmää tieteellisestä asenteesta ja luonnollisesta asenteesta.
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11. OPE 9 N [nyökkää]: mm-m/ sehän on kaikkein halvinta
12. [monia kommentteja luokasta, naurua] niin [hymyilee] niin

Edellisen esimerkin diskurssi jatkuu siten, että opiskelijat ohjaavat sen suuntaa edel-
leen (esim. 442). Seuraavat opiskelijoiden oma-aloitteiset vuorot nostavat esiin työkykyä
ylläpitävän, lakisääteisen TYKY-toiminnan321 ja sen merkityksen eläkkeelle siirtymisen
lykkääntymiseen (r 1–4). Opettaja ilmaisee samanmielisyyttä ei-affektiivisella lausu-
malla ihmiset ottaaki vastuuta (r 5 ja 6). Opiskelija jatkaa uudella väitteellä, jonka hän
aloittaa lievästi affektiivisella dialogipartikkelilla (ja) kyllähän. Opettaja ilmaisee edel-
leen samanmielisyyttä päällekkäispuheena joo/ näin on/ niin (r 9 ja 10). Opiskelija jatkaa
väitettään, mutta opettaja keskeyttää hänet lausumalla joo// nyt tuota/ tuota// tätä on sitte
todellisuus. Keskeytyksellä (r 12) opettaja ottaa puheenvuoron itselleen ja muuttaa kes-
kustelun suuntaa (r 15, 16). Loppuargumenttina opettaja esittää, ettei yksilöllä – ainakaan
vammaisella – ole mahdollisuutta vaikuttaa työllistymiseensä (r 16–19).

Opiskelijat rakentavat dialogissaan positiivista tulevaisuuskuvaa, uskoa ihmisen
omaan mahdollisuuteen vaikuttaa terveyteensä ja kuntoutuksen tarpeeseensa (kyllä siihen
pystyy se yksilö vaikuttamaan itte; mun mielestä hyvä että ne asiat otetaan niinkö esille
tommoisilla työpaikoilla). Vaikka opettaja aluksi myötäilee opiskelijoiden näkemyksiä,
hän muuttaa keskustelun teeman työttömyyskysymykseksi ja esittää opiskelijoiden näke-
myksestä poiketen (r 14 sitte kuitenkin) pessimistisen tulevaisuuskuvan ”arkitodellisuu-
desta” (r 14, 15 niin se arkitodellisuus on sitte kuitenkin sitten - - niin sitä työtä ei löydy).
Lopuksi opettaja kuitenkin lieventää väitettään lausumalla monelle ei ole työpaikkaa.
Opettaja lopettaa keskustelun sulkemalla piirtoheittimen.
(442) 1. Opiskelija: se toi tyky-toiminta tai joku muuki/ niin se olis on niinkö siinä

2. mielessä mun mielestä hyvä että ne asiat otetaan niinkö esille
3. tommoisilla työpaikoilla/ että ihan keskustelun/ keskustelun alle
4. niinku/ yhteiseen keskusteluun ettei siinä tartte –
5. OPE 9 N: sitte tavallaan ko se tieto lisääntyy niin/ ihmiset ottaaki
6. vastuuta omasta itsestään
7. Opiskelija: ja kyllähän se niinku tuota aikasta eläkkeelle siirtymistäki
8. yritetään estää
9. OPE 9 N: joo/ näin
10. on/ niin
11. Opiskelija: hmm/ ja mahdollisimman pitkälle työssä ja on
12. OPE 9 N: joo// nyt tuota/
13. tuota// tätä on sitte todellisuus/ vaikka me ajatellaan/ ajatellaan/ että
14. niinkö yksilön kannalta niin se arkitodellisuus on sitte kuitenki
15. sitten/ - - hyvin monissa seikoissa/// ja sit tavallaan jos aatellaan
16. vaikka <jotain> // < tuota> kehitysvammaista taikka/// <taikka>
17. sitten cp-vammaista/ niin tavallaan se ihminen saa sen koulutuksen/
18. niin se pääsee sitten kun hän valmistuu niinkö sieltä – niin tavallaan
19. sitä työtä ei löydy///

321. Työnantaja kustantaa 0,5 %:lla palkkasummasta työntekijöiden oma-aloitteista kuntoutusta. 
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Edellisen esimerkin kiista noudattaa seuraavaa rakennetta: opiskelijan affektiivinen
opettajan keskeyttävä aloiteväite, opettajan samanmielisyyden ilmaisu, opiskelijan kaksi
väitettä, opettajan samanmielisyyden ilmaisut, opettajan keskeyttämä opiskelijan väite ja
opettajan loppuvuoron väitteet. Erimielisyyttä lieventää se, että keskustelussa ei ole affek-
tiivisia sävyjä lukuun ottamatta opiskelijan aloitusvuoroa ja että molemmat osapuolet saa-
vat sanoa sanottavansa. Vuorovaikutuksen kannalta ei ole hyvä, että muut opiskelijat jäte-
tään keskustelun ulkopuolelle, vaikka rinnakkaispuheesta päätellen keskusteluhalukkuutta
on. Keskustelun lopetus toista osapuolta kuulematta vaikuttaa institutionaaliselta vallan-
käytöltä, luonnollistuneelta tavalta koulutunnilla.

Kolmannessa esimerkissä opiskelijat haastavat opettajan tenttiin lukemisen mää-
rästä. Opettajan institutionaalinen valta tulee ehkä parhaiten näkyviin opiskelija-arvioin-
nissa. Opettaja päättää tentittävän alueen sisällön ja laajuuden, arviointimenetelmän ja
toteuttaa arvioinnin. Opettajasta riippuu, käyttääkö hän valtaansa yksin vai tekeekö
yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Arvioinnissa ei ole kyse ainoastaan asiatiedon mittaa-
misesta, vaan mukana on eettinen ja moraalinen ulottuvuus. Arviointiin liittyvät asiat koe-
taan yleensä affektiivisesti. Vaikka asioista on saatettu päättää yhteisesti, opiskelijoille ja
opettajalle on voinut syntyä eri käsitys, mitä sovittiin. Tulkinta on jokaisen henkilökohtai-
nen käsitys, johon vaikuttavat sanojen lisäksi kielenulkoiset seikat, odotukset ja oletukset.
Eri käsityksistä saattaa syntyä sanasota kuten esimerkin 443 tapauksessa.

Esimerkin 443 oppitunnilla on tarkoitus harjoitella tenttiä varten. Tunnin aloitusepiso-
dissa opettaja esittelee pari kirjaa ja ryhmätyötä varten valmistelemansa monistepinon.
Opiskelija keskeyttää opettajan puheen kysymyksellä, pitääkö kaikki, ihan kaikki esitelty
lukea kokeeseen (r 1). Opettaja vastaa myöntävästi joo ja lisää vielä täydennysmateriaa-
lin lukemisen oman harrastuksen puitteissa (r 2–4). Opettajan ei-affektiivinen vastaus
herättää affektiivisen reaktion, koska vastaus on odotuksenvastainen. Opiskelijat keskeyt-
tävät opettajan huutelemalla kannanottoja puheenvuoroja pyytämättä (r 4). Yksi opiske-
lija saa äänensä kuuluviin ja muistuttaa päällekkäisen kokeen takia aiemmin luvatusta
sanottiin että tähän ei tarvi paljo lukkee (r 6). Opiskelija välttää syyttämästä opettajaa
suoraan käyttämällä passiivimuotoa sanottiin (r 6). Lausuman alun affektiivinen kielto
eikö (r 5) ilmaisee, että puhuja aikoo väittää vastaan. Toisaalta lausumansa lopussa (r 8)
opiskelija ilmaisee ensin hyväksymisensä nii siinä tullee että pittää vissii vähän enemmän
lukkee, mutta arvostelee heti perään s+olis ihan älytöntä (r 8).

Opettajan ääni kuulostaa vastauksen alussa (r 9) hämmentyneeltä. Hän kuittaa opiske-
lijan syytöksen minimipalautteella no joo (r 9). Sorjosen (2001: 183) mukaan joo-partik-
keli rekisteröi edeltävän ymmärretyksi, mutta ei ota lausuman affektiivista aineista käsit-
telyyn vaan pitää asian faktuaalisella tasolla.322 Opettaja jatkaa erimielisyyttä ilmaise-
valla mut-adversatiivilla (r 9 mut/ tähän oikeastaan niinkö jos tännää), mutta lausuma jää
kesken. Hän puolustaa kantaansa pitkällä monologilla, jossa hän arvelee opiskelijoiden (r
11 sitte tuutte huomaamaan) huomaavan, että kyse on päällekkäisistä asioista (r 12, 13).
(443) 1. Opiskelija: tuleeko nää kaikki sitte kokeeseen/ ihan kaikki?

2. 2OPE 6 N: joo/ elikkä tää ois niinkö se materiaali/ siihen kokeeseen
3. sitte/ plus semmone oheiskirjallisuus/ elikkä tuota oman harrastuksen
4. puitteissa/ - - [päällekkäiskysymyksiä luokasta] anteeks?

322. Jos edeltävä lausuma on vahvan affektiivinen, vastaanottaja ottaa etäisyyttä kumppanin sanomaan (Sorjo-
nen 1999: 183).
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5. Opiskelija: eikö meillä oli sillonko määrättiin koepäivää/ niin
6. sanottiiin että tähän ei tarvi paljo lukkee/ ko meillä on päällekkäin
7. matikan koe samana päivänä/ nii siinä tullee että pittää vissii vähä
8. enemmän sitte lukkee/ solis ihan älytöntä
9. OPE 6 N: no joo mut/ tähän oikeastaan niinkö jos
10. tännää/ tämän päivän idea on se että käytäs läpi tää moniste/ teillä
11. ois tänään aikaa lukea tätä/ ja sitte tuutte huomaamaan ett/ ett nuo
12. eiliset esitykset mitä/ mitä te teitte—niin/ ne on varmasti päällekkäisiä
13. asioita

(OPE 6a N)

Keskustelu tentistä jatkuu. Opettaja kehottaa opiskelijoita lukemaan itseä kiinnostavat
asiat (tuota/ tuota luette ne ittiä kiinnostavat) ja laajoja kokonaisuuksia (ettei mitään
niinkö pikkutarkkoja ei tarvi ruveta luetteleen mitään listoja) sekä vakuuttaa ei tarvi kaik-
kia osata. Opettaja ilmaisee (esim. 444) momentaaniverbillä lukaista läpi, ettei tenttiin
lukemiseen mene aikaa. Toinen ehto on vihje, että on ollut läsnä tunneilla (ja tunneilla on
ollu). Dialogipartikkeli kyllä on vakuuttelun merkityksessä. Opiskelijat reagoivat opetta-
jan vastaukseen affektiivisella päällekkäispuheella. Opettaja ehdottaa suunnitellun ryhmä-
työn aloittamista ja varmistaa toiselta opettajalta samanmielisyyden (tuota/ entisiä kysy-
myksiähän me ajateltiin).323 Opiskelijat jatkavat kysymyksillä, joita he esittävät yhdestä
suusta. Yksi opiskelija kysyy edellisenä päivänä ryhmien tekemistä koekysymyksistä
(445 r 1). Toinen opiskelija yrittää saada opettajalta vastauksen suostuttelukysymyk-
seensä (r 4 eihän meijän tartte kaikkia). Opettajan odotuksenvastainen vastaus (r 6 kyllä
pääpiirteissään) saa opiskelijan torjumaan opettajan ja hakemaan samanmielisyyttä toi-
silta opiskelijoilta (r 7 mutta eihän me voija). Kaikki puhuvat yhtä aikaa: seuraa yleinen
hälinä.
(444) periaatteessa jos tän lukasee läpi ja tunneilla on ollu/ ninniin kyllä pitäis mun

mielestä tentistä selevitä//
(OPE 6a N)

(445) 1. Opiskelija 1: hei miten se on että saahaan me kaikilta/ ne kysymykset
2. jotka me ollaan tehty?
3. OPE 6b N: joo mu-mulla on nyt ne
4. Opiskelija 2: eihän meijän tartte kaikkia alkaa
5. kahlaamaan siihen kokeeseen?
6. OPE 6b N: kyllä pääpiirteissään
7. Opiskelija 2: mutta eihän voija [yleinen hälinä keskeyttää]
(OPE 6b N)

Opettaja aloittaa kalvolta esityksen ja opiskelijat hiljenevät, mutta tunnin loppupuo-
lella väittely alkaa uudelleen yhden opiskelijan tiedustellessa, kuinka laaja kokeesta tulee
(446 r 1). Opettajan selityksen jälkeen (r 2–5) opiskelijat yrittävät uudelleen vedota (r 7 ja
9) siihen, että heille on aikaisemmin luvattu pienimuotoinen koe (r 10). Opiskelijoilla

323. Oppitunnilla on läsnä kaksi opettajaa, joista toinen on ryhmän varsinainen opettaja ja toinen on opettaja-
opiskelija, joka on pitänyt tämän opintojakson ja pitää myös tentin. Opettajaopiskelijan pitämillä tunneilla
varsinaisen opettajan velvollisuus on olla läsnä ja antaa jälkeenpäin palautetta.
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näyttää olevan parempi sisältömuisti eli he toistavat sanatarkasti, mitä heille on sanottu.
324 Opettajien ja opiskelijoiden käsitys luettavan tekstin määrästä on erilainen. Opiskelijat
vaativat lupauksen pitämistä ettei tuu hirveen paljon tekstiä (r 7) ja pienimuotoinen ko (r
10). Väittely muuttuu inttämiseksi. Opiskelijaryhmä käyttää ääntä, siis affektiivisia kuo-
rovaatimuksia. Opettaja puolustautuu (r 12 mut/ eihän tässä nyt tarkotettakaan että te
luette kakskytkolme sivua ulkoa) ja vetoaa opiskelijoiden opiskelutaitoon (r 13 kyllähän te
osaatte lukea sieltä pääasioita/ että te nyt esimerkiksi erotatte nuo jaot/ toisistaan). Pro-
sodiset sävyt korostavat emotionaalista suhtautumista.
(446) 1. Opiskelija 1: kuinka laaja se koe on?

2. OPE 6b: kestää kaksi tuntia/ niin/ silloinhan siihen tulee sen
3. verran kysymyksiä että kahteen tuntiin kerkee// siinä on joitakin
4. pikkukysymyksiä ja muutama semmonen johon joudutte pikkusen
5. pitempään vastaamaan [Luokassa paljon päällekkäispuhetta, josta ei
6. saa selvää.]
7. Opiskelija 1: en mää muuten ko sillon sanottiin ettei tuu hirveen paljo
8. tekstiä
9. Opiskelija 2: alakuun oli semmonen puhe että ko on palijo muita
10. kokkeita nii siitä tullee aika pienimuotoinen koe [useita ääniä yhtyy
11. selitykseen]
12. OPE 6b: mut/ eihän tässä nyt tarkotettakaan että te luette
13. kakskytkolme sivua ulkoa/ kyllähän te osaatte lukea sieltä pääasioita/
14. että te nyt esimerkiksi erotatte nuo jaot/ toisistaan

Lopulta opettajat esittävät sovitteluehdotuksenaan, että opiskelijat saavat valmistella
osan tenttikysymyksistä itse (aiempi esimerkki 419), jotta tunnille suunniteltu työsken-
tely voisi jatkua (esim. 447). Yksi opiskelija tyrmää opettajan ehdotuksen (r 2), ennen
kuin tämä ennättää sanoa sen loppuun. Tunteet nousevat uudelleen pintaan. Opettaja
direktiivinen lausuma mitä enemmän te opiskelette/ niin sitä ha- sitä// järkevämmin teiän
pitää aikaa käyttää (r 4, 5) presupponoi, että opiskelijoiden ajankäyttö ei ole järkevää.
Mitä enemmän – sitä järkevämmin (r 4 ja 5)-argumentilla opettaja vetoaa moraalisiin tun-
teisiin: opiskelijan velvollisuus on opiskella järkevästi. Konfliktin lopputulos on institu-
tionaalinen ilmoitus: että tenttejä tulee aina olemaan päällekkäin.
(447) 1. OPE 6a N: ja tällä tunnilla oli tarkotus että tuo/ että käytte tuon

2. Opiskelija [keskeyttää]: ei ennätä
3. Opettaja 6a N: no sitte tuota/ se on aina ajankäyttöongelma/ musta
4. tuntuu/ mutta tuota/ mitä enemmän te opiskelette/ niin sitä ha- sitä//
5. järkevämmin teiän pitää aikaa käyttää/ että tenttejä tulee aina
6. olemaan päällekkäin///

Edellä analysoidussa opettajan ja opiskelijaryhmän konfliktissa on kyse erilaisesta tul-
kinnasta, mitä tarkoittaa pienimuotoinen koe. Opiskelijat käyttävät suostuttelevia kysy-
myksiä ja toisen osapuolen sanojen toistoja. Väitteet ovat useimmiten affektiivisesti latau-

324. Steinin ym. (1997: 258–260) mukaan erimielisyydessä voittajat ja häviäjät keskittyvät enemmän syyttämi-
seen ja menneisiin toimintoihin. Heidän tietonsa toisten puheenvuoroista ovat vähäiset. Heidän toimintansa
muistuttaa päätöksentekoa oikeusyhteisössä. Kompromissiin tähtäävät pyrkivät tekemään uusia suunnitel-
mia. He kuuntelevat edellisen puhujan puheenvuorot voidakseen vastata niihin.



240
tuneita. Opettajien vastaukset ovat pääasiassa selittäviä väitteitä, mutta myös kehotuksia,
vakuutuksia, vihjeitä ja määräyksiä. Opettajat reagoivat vain pari kertaa affektiivisesti,
yleensä neutraalisti. Jokainen opettajan ja opiskelijan välinen vuoro ilmaisee erimieli-
syyttä. Vaikka opettajat tekevät ehdotuksia konfliktin ratkaisemiseksi, ei yksimielisyyttä
synny. Affektiivisesta tilanteesta on vaikea löytää irtaantumiskeinoa. Kumpikin osapuoli
vaatii oman tahtonsa toteuttamista. Opettajan kontrollointikeinoja ovat oman mielipiteen
toistaminen, myönnytyksistä pidättäytyminen, ohjeiden ja määräysten antaminen ja kes-
kustelun lopettaminen. Opiskelijat käyttävät valtaa huutamalla yhteen ääneen mielipitei-
tään ja toistamalle käsitystään heille annettujen lupausten sisällöstä. Lopputulos on, että
opiskelijat lukevat tenttiin opettajan ilmoittaman määrän tenttikirjallisuutta. Myytti Opet-
taja on aina oikeassa toteutuu.

5.4.3 Kooste

Arvot ja niistä muotoutuva maailmankuva heijastuvat puhujan kielenkäyttöön. Kommuni-
kaation onnistuminen vaatii vaivannäköä sekä puhujalta että kuulijalta. Kouluinstituutiol-
la on omat kirjoittamattomat diskurssisääntönsä, jotka omaksutaan jo alaluokilla. Opettaja
säätelee aiheiden käsittelyä ja puheenvuorojen jakamista ja pituutta. Diskurssikäytännön
mukaan opiskelijan on yleensä pyydettävä lupa oppitunnilla puhumiseen. Oppitunti on
sosiaalinen tapahtuma, jonka jännitteitä lievennetään erilaisilla kohteliaisuusstrategioilla.
Opettaja suojelee opiskelijan kasvoja pehmentämällä tarkistuskysymyksensä vuorovaiku-
tuskysymyksellä ja kohteliaisuuskonditionaalilla. Käskemisessä vältetään imperatiivia ja
suositaan deklaratiivimuotoista lausumaa, joka usein lievennetään voitas-puhekuviolla.
Käyttämällä tuttujen keskeistä arkipuhetta tai murretta opettaja kaventaa asiantuntijan ja
opiskelijan statuseroa.

Kohteliaisuusstrategioihin kuuluu myös kuulijan tarpeiden huomioon ottaminen ja
lupausten antaminen. Opetuspuheessa lupaukset koskevat yleensä asian kertaamista.
Aineistossani harvemmin käytettyjä kohteliaisuusmuotoja ovat kohteliaisuusfraasit, huu-
mori, myönteinen palaute ja kannustaminen. Huumorin käyttö on opettajan persoonalli-
nen tapa. Leikillistä puhetta suosiva opettaja käyttää sitä läpi oppitunnin. Ironia on leikin
ja toden välimaastoon sijoittuvaa. Leikillinen puhe ilmenee esimerkiksi päinvastaiskie-
lenä ja liioittelevana prosodiana. Huumori saattaa yhdistää, ja myös erottaa, statuksiltaan
erilaisia ryhmiä.

Diskurssisääntöjen rikkomista, siis kohteliaisuuden käänteistä puolta, esiintyy amma-
tillisessa opetusdiskurssissa. Tavallisin sääntöjen rikkominen on rinnakkaispuhe opetta-
jan kanssa. Oppitunnin videointikaan ei estä rinnakkaispuhetta. Opettajien suhtautuminen
aikuisten tai nuorten opiskelijoiden tunnilla luvatta puhumiseen vaihtelee. Yleensä siihen
reagoidaan vasta, kun puhe yltyy voimakkaaksi eikä opettajan ääni enää kuulu. Opettaja
esittää ensin eksplisiittisen pyynnön puherauhan saamiseksi, mutta jos se ei auta, hän lau-
suu varoituksen imperatiivilla. Jotkut opettajat hyväksyvät myös opiskelijan oma-aloittei-
sen puheenvuoron ottamisen, jos päällekkäispuhetta ei synny.

Opettaja ja opiskelija ovat valtasuhteissaan eriarvoisia. Opiskelijan rooliin kuuluu
opettajan käskyjen ja ohjeiden noudattaminen. Opiskelijalta vaaditaan itseluottamusta ja
rohkeutta haastaa opettajan tiedollinen tai vuorovaikutuksellinen auktoriteetti. Opetusdis-
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kurssissa on tilanteita, joissa joku opiskelijoista tai koko ryhmä yhden aloitteesta haastaa
opettajan. Tutkimusaineistossani on kolme opettajan haastamistilannetta. Kahdessa tapa-
uksessa opiskelija haastaa opettajan asiatuntijatiedosta. Etiikan tunnilla opiskelija tuo
esiin tietonsa potilaan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevasta laista, kun opettaja puhuu
vain eettisistä käsitteistä. Opiskelija tekee aloitteensa affektiivisesti. Opettaja myöntää
opiskelijan väitteen oikeaksi. Vastauksen sävy ei ole affektiivinen, ja keskustelu aiheesta
päättyy nopeasti.

Toisessa tapauksessa on kyse erilaisista arvoista: Opettaja puhuu materiaalisten arvo-
jen tärkeydestä kuntoutuspalvelujen järjestämisessä. Opiskelijoiden mielestä ihminen voi
itse vaikuttaa kuntoonsa, eikä hänen pidä odottaa yhteiskunnan kustantamia palveluita.
Opettaja myöntää asian, mutta esittää pessimistisen näkemyksen yksilön mahdollisuu-
desta vaikuttaa elämäänsä. Väittely päättyy tyypillisesti opettajan viimeiseen sanaan ja
opiskelijoiden vaikenemiseen.

Kolmannessa haastamistapauksessa kahdella opettajalla ja opiskelijaryhmällä on eri-
lainen tulkinta sovitusta tenttiin lukemisen määrästä. Opiskelijoiden mielestä opettaja on
luvannut pienimuotoisen tentin saman päivän toisen kokeen vuoksi. Kyseessä on kielelli-
sen ilmaisun erilainen tulkinta, johon vaikuttaa luonnollisesti erilaiset odotukset ja käsi-
tykset asiasta. Opiskelijoiden perusteluissa esiintyy opettajan puhe intertekstuaalisina jak-
soina: ei tarvi paljon lukkee ja pienimuotoinen tentti. Opiskelijat ovat tulkinneet negaa-
tion ei paljon tarkoittavan samaa kuin vähän. Opettajan mielessä on tietty sivumäärä,
jonka hän itse päättää. Väittely jatkuu läpi oppitunnin, ja avoin konflikti estää keskittymi-
sen oppitunnin tehtäviin. Sovitteluratkaisuehdotuksia tehdessään opettajat käyttävät koh-
teliaisuusstrategioita oman kantansa esittämisessä. Opiskelijat eivät anna periksi vaan
esittävät affektiivisesti latautuneita yksilö- ja kuorovaatimuksia. Tilanteessa on sekä opet-
tajien että opiskelijoiden tunteet ja arvovalta pelissä. Kiista päättyy opettajan institutio-
naaliseen ilmoitukseen, että tenttejä tulee aina olemaan päällekkäin ja tenttiin luetaan
opettajan ilmoittama määrä.



6 Ex cathedra -puhujat

Luvuissa 4 ja 5 erittelin ja kuvasin saarna- ja opetusdiskurssin interpersoonaisia piirteitä,
joiden analyysin perusteella yritän nyt luonnehtia saarnaajan ja opettajan toimintatyyppe-
jä ja vuorovaikutusrooleja. Toimintatyypillä tarkoitan puhujan käyttämien interpersoo-
naisten piirteiden perusteella määriteltävää kuulijaan suuntautuvaa käyttäytymistä. Mää-
rittely perustuu vuorovaikutukselliseen näkökulmaan, ei sisällölliseen. Luokittelun lähtö-
kohtana on laadullinen määrittely eli interpersoonaisten piirteiden funktio kontekstissa.

Vuorovaikutustilanteessa puhuja ottaa itselleen ja samalla antaa kuulijalle erilaisia roo-
leja325, jotka yhdessä toimintatyypin kanssa kuvaavat diskurssiin osallistuvien henki-
lösuhteiden keskeisiä sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia merkityksiä. Tarkastelussa otan
huomioon myös interpersoonaisten piirteiden kvantitatiivisia jakaumia, joiden perus-
teella vertaan saarnaajien ja opettajien keskenäisiä jakaumia (kuviot 7–10). Lisäksi esitän,
missä suhteessa puhuja käyttää tutkittuja interpersoonaisia piirteitä omassa puheessaan
(kuviot 11–14). Määrälliset tulokset eivät ole tilastollisesti edustavia.

6.1 Saarnadiskurssin toimintatyypit ja vuorovaikutusroolit

Miksei me suomalaisetkin [=papit] voitaisi korottaa katsettamme, ilmaista elei-
tämme ja tehostaa sanomaa äänenkäytöllä.

Saarna viestintätilanteena on haastava ja vaativa tehtävä.326 Pappiin kohdistuvat henkilö-
kohtaiset327, sosiaaliset328 ja yhteisölliset paineet. Hengellinen yhteisö on vuosisatojen
aikana muovannut saarnagenren tyyliä ja sisältöä ja kohdistanut vaatimuksia saarnaajan

325. Lisensiaatintyössäni (Leiber 2000) kuvasin jokaisen saarnaajan viestijäprofiilin, jonka määrittelin vuoro-
vaikutusroolien perusteella. Tässä tutkimuksessa syvennän toimintatyypin analyysia ja määrittelen sen
avulla vuorovaikutusroolin. Viestijäkuvan eli profiilin rajaan tästä tutkimuksesta pois. 

326. Luvun alku perustuu tausta-aineistoni saarnaseminaarilaisten esseisiin Minä saarnaajana. 
327. Jumalanpalvelus on sunnuntaina työviikon jälkeen. Papit pitävät saarnan valmistelua kovana työnä. Joku

sanoo kirjoittavansa sen edellisenä iltana, toinen käyttää valmisteluun koko viikon. ”Saarna ei synny hel-
posti. Kiukuttaa kun sanotaan, että sinulta se käy ja synnytän kuitenkin tuskalla.”

328. Ihmisillä on monenlaisia odotuksia saarnaa ja papin persoonaa kohtaan. Saarnassa pidetään sielunhoitoa
oppia tärkeämpänä. Papin pitää olla aito ja uskottava sekä puhua ymmärrettävästi. (Viinikainen 2000: 65;
Mäkelä 2000: 130.) 
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persoonaan. Saarnaa ei voi selittää pelkästään kielenilmiöistä käsin. Sen tulkintaan kuu-
luu itsestään selvänä koko laaja konteksti, johon saarnaaja yksilönä ja yhteisön jäsenenä
kuuluu. Saarnatekstit eivät synny irrallaan ympäröivästä yhteiskunnasta. Maailman tapah-
tumat vaikuttavat myös saarnateksteihin.329 Kuulijan huomioon ottaminen on kehittänyt
saarnadiskurssia kontekstuaaliseen suuntaan perinteisestä opillisesta. Pappi ei voi myös-
kään sivuuttaa kuulijoiden häneen ja saarnaan kohdistamia odotuksia (ks. papin roolista
luku 3.2). Myös pappi itse kohdistaa itseensä vaatimuksia kehittyäkseen saarnaajana.
Näistä syistä pappi toivoo saavansa palautetta saarnastaan.330

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että saarnat eivät ole vuorovaikutuspiirteiltään
samanlaisia. Analyysin perusteella erotan viisi vuorovaikutuksen toimintatyyppiä: asia-
keskeisen monologin, kertovan monologin, julistavan monologin ja kehottavan
monologin sekä saarnadialogin.331 Luokittelu ei ole selvärajainen, tiukka määrittely,
sillä saarnat ovat luonnollisesti yksilöllisestikin erilaisia. Vuorovaikutuspiirteiden käy-
tössä toimintatyypit voivat muistuttaa toisiaan, mutta poikkeavat jossakin olennaisessa
piirteessä, minkä perusteella määrittely on mahdollinen. Toimintatyyppien tarkastelun tar-
koitus on tehdä havainnolliseksi erilaisia vuorovaikutuspiirteitä painottava kontakti kuuli-
jaan. Seuraavaksi tarkastelen näitä toimintatyyppejä rajaavia vuorovaikutteisia tunnuspiir-
teitä.

Asiakeskeinen monologi332 on asioiden selostamiseen keskittyvä saarnan toiminta-
tyyppi, jonka vuorovaikutteisena tunnuspiirteenä on interpersoonaisten piirteiden niukka
käyttö. Vuorovaikutteisuus on tavallaan sivuosassa, asiat pääosassa. Aineistossani on yksi
tämän toimintatyypin saarna (PAP 1). Se on kestoltaan lyhyt, ja sen lauseet ovat raken-
teeltaan yksinkertaisia ja kirjakielisiä.333 Asiakeskeisessä monologissa henkilöviittauk-
sia, kysymyksiä ja kehotuksia on vain viitisen prosenttia käytön yhteismäärästä (liitetau-
lukko 2 ja kuviot 7 ja 9). Saarnaajan omien interpersoonaisten piirteiden vertailussa toi-
minnan suhde on aivan sama (kuviot 11 ja 12).

PAP 1:n asiakeskeinen monologi on jouluaamun saarna. Aihe ja sisältö ovat siis kuuli-
joille tuttuja. Johdantojakson saarnaaja aloittaa kuulijalle läheisestä teemasta, joulutunnel-
masta. Pääosassa hän selostaa Jeesuksen syntymäaikaan liittyviä historiallisia tapahtu-
mia: Rooman valtakunnan suuruutta, paimenten aliarvostettua työtä, Marian ja Joosefin

329. Saarnaseminaarin osallistuja sanoo: Valmistelussa otan huomioon ajankohtaiset lehdet, uutiset, TV, päivän
tapahtumat. 

330. Itsearvioinnissa saarnaajat kuvaavat vahvuuksinaan seuraavia ominaisuuksia: esiintymistaito; taito käyttää
sanaa ja puhetta viestimenä, taito pitää ajatus koossa; tyydyttävä kerrontataito, Raamatun tuntemus ja
omakohtainen usko. Heikkoutena monet ilmaisivat rutinoitumisen, urautumisen miten löytää tuoreutta ja
uusia näkökulmia, ajanpuute, ei syvällinen, muutoksen tavoittelusta voi seurata väkinäisyyttä, erikoisuuden
ja vaihtelun tavoittelua; saarnojen synkkyys; sanoa se mitä haluaa ja aikoo; yritän päästä liian helpolla,
turhan käsitteellinen kieli. Saarnaajat kuvaavat itseään muun muassa sanoilla: sanaselittäjä, ailahteleva,
herkkä. Eräs pappi kuvaa ujouttaan tyylini on puhua katse suunnattuna alaspäin, moni kuvaa ristiriitaista
tunnetta mieluista mutta mahdotonta kun la-su yönä ahdistaa; olen ehkä aika rohkeakin puhuja, tekstiuskol-
lisuus kärsii; olen huutaja, herkkä sielu, masentuvainen.

331. Monologi ja dialogi tarkoittavat tässä interpersoonaisten piirteiden perusteella määriteltyjä toimintatyyp-
pejä. Leiwon ym. (1987c: 89) tutkimuksessa monologi määritellään opettajan puheyksiköksi.

332. Lisensiaatintyössäni käytin tästä toimintatyypistä nimitystä asiantuntijamonologi. Uudelleen nimeämisen
perusteena on asiakeskeisyyden korostaminen, ei asiantuntijuuden. Asiakeskeisyys on tässä määritelty vuo-
rovaikutuksen kannalta, ei tyylin kannalta. Saarnaajan kielenkäytössä on kuvailevan tyylin ilmaisuja, esim.
joulun valo on ujoa. 

333. Saarnan kesto on 7 min 38 s. Saneiden määrä on 612 ja lausumien 63. Lausumien rajat on helposti määritel-
tävissä kuten kirjoitetussa kielessä.
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matkaa Betlehemiin ja Jeesuksen syntymää. Kielellisenä tyylikeinona saarnaaja käyttää
toistuvaa antiteesia, esimerkiksi Pyhä Jumala/ maailmankaikkeuden mahtavin valta/
pukeutuu mielellään nöyryyteen ja hiljaisuuteen.

Saarnan johdannossa saarnaaja tekee asiakeskeisen toimintatyypin ainoan vuorovaiku-
tusaloitteen esittämällä kahden kysymyksen sarjan (mikä sinun mielestäsi tekee joulujuh-
lasta täydellisen? miten voi saavuttaa parhaan mahdollisen joulutunnelman?). Toisen
kysymyksen pappi kohdistaa yksikön 2. persoonassa kuulijalle, toinen on geneerinen. Sii-
hen saarnaaja vastaa omalla mielipiteellään ja jatkaa havainnoillaan joulukiireen vaiku-
tuksesta ihmiseen. Käsityksensä hän esittää minä-muodossa. Saarnaaja kommentoi jou-
lunviettoon liittyviä stressaavia asioita (paniikin omainen ja stressaava valmistelu, per-
heenäidin ja-isän piinaviikot) ja ehdottaa epäsuorasti muutosta (olisiko mahdollista/ alkaa
vähitellen karsia tämän juhlan ulkoisia/ ja vähemmän tärkeitä lisukkeita/ ja keskittyä
olennaiseen).

Harvoissa henkilöviittauksissaan PAP 1 käyttää joko minä- tai me-muotoa (kuvio 7).
Monikon 1. persoonaa saarnaaja käyttää sekä institutionaalisessa (meillä on tuossa tau-
lussa esillä) että inklusiivisessa (me tutkiskelemme sisimmässämme) merkityksessä.
Saarnaaja ei aseta kuulijaa vastaajaksi eikä kehotusten täyttäjäksi. Saarnaajan vuorovai-
kutusrooli on selostaja, osittain kuvailijakin, joulukirkossa olijan rooli on kuulija. Joulu-
kirkkoon – sekä fyysisenä että psyykkisenä ympäristönä – liitetään yleensä erityinen tun-
nelmallisuus, jota saarnaajakin tavoittelee saarnansa leksikaalisilla valinnoilla (päivien
hämäryys, iltojen sininen kuulaus, kaartuva tähtitaivas, palavan kynttilän kevyt parfyymi,
joulun valo on ujoa). Joulu on kirkkoinstituution suurin juhla, jossa vaalitaan kaikkea Jee-
suksen syntymäjuhlaan perinteisesti kuuluvaa. Saarnassa se on kertomus Jeesuksen synty-
mäajankohdan elämänmuodosta.

Kertova monologi on narratiivinen saarna, joka on vain yhdellä aineistoni papilla
(PAP 3). Narratiivisen saarnan kielellisinä tunnuspiirteinä ovat puhujapersoonan runsas
esiintuonti ja ennen kaikkea sen häivytys334 (kuvio 7). On selvää, että kun pappi saarna-
tuolista sanoo minä, se herättää kuulijan huomion. Kirkon diskurssijärjestyksessä ei ole
tavallista saarnata minä-muodossa. Kirkko opastaa papin virkaan aikovaa teologia seuraa-
vasti: Pappi ei ole yksityishenkilö, joka kertoisi omia mielipiteitään (Opas kirkon virkaan
opiskeleville 1997: 11). Kertomuksilla välitetään tunnekokemuksia. Vaikuttavan kerto-
muksen koskettavuus syntyy siitä, että kertoja aktivoi kuulijan omia vastaavia kokemuk-
sia, ikään kuin tämä itse kertoisi tarinan. Väkevät kertomukset tempaavat kuulijan
mukaansa ja auttavat häntä käsittelemään tunteitaan ja ymmärtämään omaa elämäänsä
paremmin. (Ks. myös Talib 2002: 63.)

Kertovassa monologissa minä viittaa sekä saarnaajan omaan persoonaan että narratii-
viseen kertojaan (ks. narratiivinen minä luku 5.1), jonka suulla saarnaaja esittää koke-
muksensa (olen kokenut tällaista/ kun olen sellainen viimetingan ihminen). Saarnan ker-
ronnassa intertekstuaalisuus on hyvin sekoittunutta. Usein viittauksesta on vaikea tulkita,
onko viittauksen kohde todella saarnaajan persoona vai fiktiivinen henkilö. Sillä ei toi-
saalta ole tulkinnassa merkitystä, koska narratiivisen minän tehtävänä on luoda kuulijalle
samastumisen mahdollisuus, ei korostaa saarnaajaa minäpuhujana. Puhujapersoonan häi-
vyttämisen frekvenssi on PAP 3:lla tutkimusaineistoni suurin (kuvio 7). Kertova saarnaaja
häivyttää lähes puolet minä-viittauksistaan (kuvio 11).

334. Puhujalla on 12 minän esiintuontia ja 19 epäsuoraa ilmausta eli minän häivytystä (liitetaulukko 2).
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Narratiivisen saarnan genre on kertomus. Sen rakenne on sekventiaalinen: viisi toi-
siinsa nivoutuvaa lyhyttä kertomusta, joista jokainen puhuu eri äänellä.335 Aloituksessa
puhuu viimetingan ihminen minä-muodossa. Toinen kertomus alkaa Raamatun kohtaan
viittaavasta virren sitaatista että kannattaa tulla ajoissa ja jatkuu yhteydellä kuulijan elä-
mään, kerrontamuoto on me. Kolmas kertomus selittää evankeliumitekstiä viinitarhaan
työntekijöitä etsivästä isännästä. Koherenssi ensimmäiseen kertomukseen syntyy vertauk-
sessa viimetingan ihmisestä. Neljäs kertomus alkaa sitaatilla vanhasta synnintunnustusru-
kouksesta, jossa viitataan kolmeen Raamatun henkilöön: Pietariin, Maria-Magdaleenaan
ja ristinryöväriin, joiden tarinat saarnaaja yhdistää kokonaisuudeksi käyttämällä koherent-
tia sanastoa ja samaa metaforista kieltä kuin edellä olevissa tarinoissa, kolmannella tun-
nilla, iltapäivän ihmisiä, viime tingassa, kahdennellatoista hetkellä. Viidennen eli päätös-
tarinan rakenteena on kaksi kysymys-vastausparia, josta ensimmäisessä saarnaaja Pieta-
rin suulla esittää kuulijan kysymyksen (entä me/ kysyi silloin Pietari/ me olemme luopu-
neet kaikesta ja seuranneet sinua/ mitä me saamme) ja vastaa Jeesuksen kysymyksellä ja
vastauksella (mitä saa jokainen joka tämän valtakunnan osallisuuteen käy? - - perii ian-
kaikkisen elämän). Saarnaaja toistaa me-muodossa kysymyksen ja vastaa kohdistaen Jee-
suksen sanat inklusiivisesti kaikille (saamme iankaikkisen elämän).

Saarnan kertovassa monologissa sävy on epämuodollinen. Se poikkeaa ”kirjoite-
tusta-puhutusta” saarnasta pelkästään puhuttuna. Intertekstuaalisuus palvelee kertovassa
monologissa vuorovaikutustehtävää. Saarnaaja esittää kuulijan kysymyksiä kertomuksen
henkilön, fokalisoijan suulla. Saarnassa on vain yksi kehotus kuulijalle: institutionaalinen
loppurukousilmoitus rukoilkaamme. Fokalisoijan suulla PAP 3 esittää kaksi imperatiivia:
ristinryövärin pyynnön Jeesukselle (muista minua kun tulet valtakuntaasi) ja Jeesuksen
rohkaisevat sanat (älä pelkää sillä minä olen sinut nimeltä kutsunut). Ensimmäisellä saar-
naaja tarjoaa kuulijalle armon pyytäjän ja toisella armon vastaanottajan roolin.

Kertovan monologin saarnaaja PAP 3 on vuorovaikutusrooliltaan kokemusten jakaja.
Hänen puheroolejaan ovat muun muassa narratiivinen kertojaminä, viimetingan ihminen
ja pappi. Kuulijalle saarnaaja varaa roolin myötäeläjänä, samastujana ja omien kokemus-
ten peilaajana. Kertomukset saattavat tuoda mieleen omia kokemuksia ja niihin sisältyviä
tunteita. Kertovan monologin saarnaaja häivyttää papin institutionaalista roolia. Hän ei
käytä minä saarnaaja – sinä kuulija tai te kuulijat -vastakkaisasetelmaa, vaan ottaa kuuli-
jan mukaan toimintaan inklusiivisella me-muodolla (kuvio 7). Saarnaajan viittaukset kuu-
lijaan yksikön tai monikon toisella persoonalla ovat fokalisoijan puheessa (liitetaulukko
2). Ainoaan direktiiviseen varoitukseenkin hän lukee itsensä mukaan (meidän ei pitäisi
luottaa siihen että kyllä sitä ehtii vielä vanhuudessakin parannuksen tehdä).

Kertova saarnaaja rakentaa tarinoidensa intertekstuaalisuuden useissa tasoissa. Hän
yhdistää kaksi erilaista tyyliä: nykyajan puhekielisen kerronnan ja Raamatun kertomuk-
set. Saarnaaja kaventaa välimatkaa kuulijaan epämuodollisella puhekielellä.336 Hän
muuttaa Raamatun tekstin arkipuheeksi. Interpersoonaisuuden tasot muuttuvat selkeära-
jaisesta upotettuun: suora, epäsuora ja vapaa esitys vaihtelevat.337 (-- ja oikeastaan ainoa

335. Kertomuksen esiintyminen sarjana on tavallista myös arkipuheessa (Sachs 1992: 3–8).
336. Saarna pidetään iltajumalanpalveluksessa ja se esitetään lukupulpetista kuorista. Taustatiedoista käy ilmi,

että muista saarnaajista poiketen pappi ei ole kirjoittanut saarnaansa kokonaan, vaan puhuu tukisanalistan
avulla.

337. Lainattujen lausumien esityslajeissa frekvenssit ovat seuraavat: suora kerronta 7, epäsuora 13 ja sekaesitys
6.
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mitä hän teki [= ristinryöväri]/ ja senkin hyvin spontaanisti/ oli että hän moitti sitä toista
ristinryöväriä siinä että sinäkin olet saman tuomion osallinen ja sinä pilkkaat--) Kerto-
jan ääni sekoittuu välillä lainattuun tekstiin. Pragmaattisia elementtejä saarnaaja käyttää
enemmän kuin kukaan toinen aineistoni papeista (liitetaulukko 7), suosikkipartikkeli on
suostutteleva kyllä. Yleensä saarnaajat esittävät Raamatun tapahtumat lieventämättömillä
deklaratiiveilla, mutta kertovan monologin saarnaaja poikkeaa tässä suhteessa muista
saarnaajista. Diskurssityylillään saarnaaja määrittelee itsensä ja kuulijan samanlaisiksi
ihmisiksi. Hän välttää teologian asiantuntijan roolia ja lieventää Raamatun tekstin tulkin-
tansa modaalisin ilmauksin (ilmeisesti on kysymys Maria Magdaleenasta; voisi ajatella
että Pietari oli tämä sellainen joka--). Kyseessä ei ole epävarmuus vaan kuulijaan vaikut-
taminen. Kertovan monologin perimmäinen tarkoitus on saada kuulija kokemaan kerto-
mus omassa kontekstissaan ja oivaltamaan omat ratkaisunsa. Saarnaaja julistaa lopuksi
instituution sanoman: saamme iankaikkisen elämän.

Julistava monologi on saarna, jonka merkittävä vuorovaikutuksellinen tunnuspiirre on
runsas viittaaminen jumalalliseen 3. persoonaan. Julistavat saarnaajat (PAP 2, PAP 6, PAP
9) käyttävät lähes puolet Jumala-viittauksista338 (kuvio 7, liitetaulukko 2). Pappi määrit-
tää Jumalan saarnansa subjektiksi, toimijaksi. Jumala armahtaa ja pelastaa, lohduttaa ja
suojelee, kutsuu luokseen ja antaa anteeksi. Kolmiyhteistä Jumalaa nimetään perinteisten
nimitysten (Jumala, taivaallinen Isä, Herra, Jeesus, Vapahtaja, Kristus) lisäksi monilla
metaforisilla nimityksillä, esimerkiksi armon ja voiman tuoja, seurakunnan kilpi ja suoja.
Syntagmoista välittyy kuulijalle alisteinen hallintasuhde Jumalan valtakunta, Jumalan
lapsi, Jumalan käsi, taivaallisen Isämme ikuiset käsivarret. Jumalallisen persoonan toista-
minen on tyypillistä julistavassa monologissa, esimerkiksi Jeesus on oleva merkki/ Hän
on sitä todella/ Hänestä väitellään/ Häneen on otettava kantaa. Julistamisessa korostuu
vuorovaikutus julistajan, kuulijan ja kolmiyhteisen Jumalan välillä. Lausumassa Messias//
Jumalan/ lupaama Pelastaja/ ja Vapahtaja/ tulee kansansa keskelle saarnaaja välittää
kuulijalle lupauksen Jumalan antaman lupauksen toteutumisesta.

Julistavan monologin genre on tekstuaalinen. Saarnaajat pitäytyvät päiväntekstissä ja
selittävät sitä Raamatulla. Heidän argumentaationsa perustuu oppi-isän Lutherin mallin
mukaan jumalansanaan. Saarnaajat tuovat eksplisiittisesti esiin ihmisen pelastuksen mah-
dollisuuden tai mahdottomuuden. Sitä ei jätetä kuulijan ratkaistavaksi. Pelastussanoma
esitetään vaihtoehdottomana, esimerkiksi ilman tätä nimeä Jeesus/ emme voi pelastua/
eikä syntien anteeksisaaminen/ ole mahdollinen (PAP 6) tai siihen valtakuntaan EI
mennä muutoin kuin Hänen kauttaan (PAP 9). Toinen mahdollisuus korostaa saada-ver-
billä lupaa uskoa ja pelastua (PAP 2: sinä saat pyytää/ Jeesuksen/ Marialta syliisi/ sydä-
meesi sinä saat uskon Jeesuksen valtakuntaan/ saat omistaa syntien anteeksiantamuksen/
Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä). PAP 2 käyttää lähes puolet kaikista saada-verbeistä
(liitetaulukko 3). Lupa pelastuksesta koskee kuitenkin vain kutsun saaneita.

Julistajien saarnassa interpersoonaisista piirteistä esiintyvät tiheimmin kuulijan esiin-
tuonti sekä yhteyden esiintuonti: kaikista sinä-viittauksista julistajat käyttävät 38 % ja
me-viittauksista 40 % (kuvio 7). Keskenään julistavat saarnaajat ovat henkilöviittauksis-
saan erilaisia. PAP 2 puhuttelee kuulijaa sinäksi, jonka rooliksi rakentuu armon luvan tar-
vitsija ja saaja. PAP 6 painottaa julistuksessaan yhteistä perspektiiviä kuulijan kanssa: hän

338. PAP 7:llä on toiseksi eniten viittauksia jumalalliseen 3. persoonaan, mutta en lue häntä julistavan monolo-
gin käyttäjiin, koska hänen muut vuorovaikutuspiirteensä vievät hänet lähemmäksi ohjailevaa monologia.
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käyttää henkilöviittauksissa pääasiassa me-muotoa339, jonka funktio voi olla joko institu-
tionaalinen (uuden vuoden alkaessa meidän on kuitenkin samalla todettava että lukuisat
huolet pelot ja uhat varjostavat tulevaisuutta) tai inklusiivinen (Hän on yksin meidän
pelastajamme). Myös PAP 9 viittaa kuulijaan yhteisöllisellä me-muodolla (me laulamme
oman Hoosiannamme). Hänen julistuksensa erityispiirre verrattuna kahteen muuhun
julistajaan on kuulijan puhutteleminen fokalisoijan välityksellä. Hänen saarnassaan lähes
kaikki sinä- ja kaikki te-viittaukset esiintyvät sitaattilausumissa (kuvio 11 ja liitetaulukko
2).

Julistavat saarnaajat (PAP 2 ja PAP 9) tekevät kuulijalle vain muutamia omantunnon-
kysymyksiä, joiden tarkoituksena on saada kuulija pohtimaan henkilökohtaista suhdettaan
uskoon (onko sinulla lupaus/ että kuolema ei tule ennen kuin olet nähnyt Jeesuksen?).
Vaikka kysymyksiä on määrällisesti vähän, niiden interpersoonainen merkitys on paino-
kas, koska niiden perusteella julistava saarnaaja antaa neuvonsa tai lausuu tuomionsa.
Kysymyksiin olettamiensa vastausten perusteella julistaja tekee myös ideologisen kahtia-
jaon: niihin, jotka ovat kutsuttuja ja niihin, jotka tuomitaan.

Kehotusten käytössä julistavat saarnaajat poikkeavat toisistaan. PAP 9 käyttää eniten
kehotuksia kaikkien saarnaajien kehotusten kokonaismäärästä (kuvio 9, liitetaulukko 5).
Hänen kehotuksistaan suurin osa on suoria lainauksia virsistä tai Raamatun teksteistä,
joilla saarnaaja ilmaisee ilon ja riemun teemaa adventtisaarnassaan. Kehotukset sisältävät
myös Jeesuksen neuvoja (ottakaa minun ikeeni hartioillenne ja katsokaa minua minä olen
sydämeltäni lempeä ja nöyrä). PAP 9 siteeraa kahdessa kohdassa saarnaansa samaa Hoo-
siannan pyyntöä anna minulle apusi anna menestys. Myös PAP 6 siteeraa kehotuksissaan
sekä maallikoita että Raamatun henkilöitä. Auktoriteettipuhujien välityksellä hän kehot-
taa kuulijaa tekemään parannuksen (henkilökohtaista parannuksen tekemistä älkää rak-
kaat kristityt unohtako/ toisti usein eräs vanha sananpalvelija). PAP 2:lla on saarnassaan
vain kaksi kehottavaa lausumaa, joissa kehotus kirkkoon tulemisesta toistuu kaksi kertaa.
Julistavien saarnojen vieras puhe erottuu selvästi, koska saarnaaja käyttää yleensä suoraa
esitystä, jossa kerrontalausuma osoittaa, kuka puhuu.

Julistavien monologien kielenkäyttöä hallitsee uskonnollinen sanasto; saarnaajien
kieltä voisi kansanomaisesti kutsua ”kaanaankieleksi”. Koska julistava saarnagenre on
tekstuaalinen, se sisältää runsaasti Raamatun sanastosta. Arkaaiset ja metaforiset ilmaisut
voivat lainautua myös kuulijalle kohdennettuihin kehotuksiin (tule temppeliin) ja lupauk-
siin (kärsimisellään ja kuolemallaan Hän on ostanut meidät vapaiksi pimeyden tuhovoi-
mien orjuudesta jotta me voisimme elää uskossa Herralle Hänen seuraajanaan Hänen
valtakunnassaan). PAP 2:n ja PAP 6:n leksikaaliset valinnat kuuluvat lestadiolaisen herä-
tysliikkeen kieleen, esimerkiksi Jumalan lapsi, matkaystävä, synnit anteeksi Jeesuksen
nimessä ja sovintoveressä. Myös tietyntyyppistä prosodiaa, niin sanottua pappisnuottia,
esiintyy uskonnollisen kielen yhteydessä. PAP 2:lla ja PAP 6:lla on samanlaisena toistuva
nouseva-laskeva sävelkulku. PAP 9 käyttää yllättävällä tavalla saarnansa narraatiossa340

nykyajan ilmaisuja, syntyi vahva/ messiaaninen tapahtuma/ joka vei mukanaan Galilean
maaseudun ihmiset/// yhtä hyvin kuin nukkumalähiöt/ ja kehien sisäpuolen väen. Saar-
naajan intentio lienee tehdä teksti kuulijalle läheiseksi viemällä hänet ”tekstin sisään”.

339. PAP 6 käyttää kaikista me-viittauksista suurimman osan eli 19 % (liitetaulukko 2).
340. Saarnatekstin aiheena on Jeesus ratsastaa Jerusalemiin.
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Fairclough (1997: 100) kutsuu tällaista aikatasot yhdistävää intertekstuaalisuutta vertikaa-
liseksi.

Julistavan monologin institutionaalinen tehtävä on sama kuin muidenkin saarnojen:
kehottaa kuulijaa muuttamaan elämänsä suuntaa, tekemään parannus ja vaeltamaan
uskonyhteisön oppien mukaan, mutta julistajien keinot poikkeavat toisten toimintatyyp-
pien saarnaajista. Saarnaajan vuorovaikutusrooleja ovat ennen kaikkea luvan antaja ja
pelastuksen ja tuomion julistaja. Kuulija on armon tai tuomion vastaanottaja sekä luvan
tarvitsija. Suora (kirkkosaarna PAP 6) tai epäsuora (radiosaarna PAP 2, TV-saarna PAP 9)
yhteys kuulijaan ei näytä vaikuttavan julistavan monologin vuorovaikutukseen.

Ohjaileva monologi on temaattinen saarna, jonka vuorovaikutuksellinen merkitys on
neuvojen ja ohjeiden tarjoamisessa kuulijalle. Ohjailevassa monologissa (PAP 4 ja PAP 7)
kehotusten käyttö poikkeaa muista saarnoista sekä määrällisesti että laadullisesti. PAP 4
käyttää saarnaajista kolmanneksi eniten kehotuksia ja PAP 7 toiseksi eniten (kuvio 9 ja
liitetaulukko 5). Molemmilla saarnaajilla on oma tyylinsä tehdä neuvonsa relevantiksi.
PAP 4 on valinnut suoran strategian, jossa hän puhuttelee TV-katsojaa tuttavallisesti
sinäksi.341 Suora puhuttelu sinä on konventionaalinen epämuodollisuuden osoitus, jota
käytetään modernissa mainonnassa (Fairclough 1997: 115). PAP 7 käyttää enemmän
monikon 2. persoonaa kuin yksikön toista. Kun puhefunktio ilmaistaan imperatiivilla,
kuulijan ei tarvitse miettiä, mitä pitäisi tehdä. Hän saa suorat ohjeet, miten on toimittava,
jotta elämä saisi uuden suunnan (älä vie vanhoja/ painolasteja uudelle vuosisadalle/ anna
Jumalan uudistaa elämäsi) tai parisuhde pysyy kunnossa (antakaa toisillenne anteeksi).
PAP 4:n lausumista 10 % on kehottavia (kuvio 12). Kuulijaan kohdistuva impositio on
voimakas, kun saarnaaja esittää neuvon toisensa jälkeen.

Saarnaajan institutionaaliseen rooliin kuuluu sielunhoidollisen tuen antaminen.
Häneltä odotetaan neuvoja ja lohdutusta (Räsänen 1995, 1996ab). Ohjailevan monologin
saarnaajan vuorovaikutusrooli on neuvonantaja ja kuulijan rooli neuvojen tarvitsija ja
vastaanottaja. Institutionaalisen diskurssin tutkimusten mukaan (ks. esim. Drew – Heri-
tage 1997: 388; Vehviläinen 2001: 44) pyytämättä annettua neuvoa edeltää huolen kerto-
minen. Saarnassa näyttää olevan samoin, mutta kertojana on saarnaaja, joka ilmaisee kuu-
lijan oletetun huolen. Neuvoa vaativia huolia on PAP 4:n saarnassa kuulijan Jumala-yhte-
yden puuttuminen ja syntitaakan painolasti sekä PAP 7:n saarnassa avioliiton ongelmat
(jokainen tietää miten heikkoa tekoa ihminen on/ - - kun teille tulee vaikeuksia/ käykää/
rukouksessa/ Hänen luokseen). Näihin huoliin ohjailevat saarnaajat tarjoavat neuvonsa.
Neuvomista voi pitää institutionaalisena tehtävänä, mutta myös vallankäyttönä.

PAP 4:n toinen kuulijaan vaikuttamisen keino on retorisesti tehokkaat, lyhyet argu-
mentit, jotka suostuttelevat saarnaajan suositteleman teon hyvällä seurauksella, toisin
sanoen huolen häviämisellä. Esimerkiksi kun noudattaa papin ohjetta käy ripillä, synti-
taakka häviää (rippi on mahdollisuus/ virheitten ja rakkauden velan nollasaldoon; rippi
on hyvin tehokas väline/ hyvän omantunnon saamiseksi; se johtaa/ sopimiseen niitten
kanssa joita olemme loukanneet). Neuvon noudattaminen on kuulijan kannalta edullista.

Ohjailevia saarnaajia yhdistää sinä- ja te-persoonan runsas käyttö (kuvio 7). Henkilö-
kohtaisella kohdentamisella sinä-persoonaan PAP 4 antaa suorien kehotusten ja neuvojen
ohella argumentit kuulijan Jumala-yhteyden rakentamiseksi kirkon sakramenttien (kas-
teen, ehtoollisen ja ripin) avulla. Tekstuaalisina jäsentämiskeinoina hän käyttää lausuman

341. PAP 4:llä on 26 sinä-viittausta, 12 inklusiivista me-viittausta (liitetaulukko 2).
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alkuisia konnektoreita ensinnäkin, toiseksi ja kolmanneksi (ensinnäkin/ jos sinut on kas-
tettu/ olet liitetty Jumalan elämään). Tyypillinen argumentointikeino on kuulijan oletetun
väitteen kumoaminen. Kielellisenä ilmaisuna on kieltolausuma ja sitä seuraava vaan-kor-
jaustodiste (tämä on Jumalan kaksinkertainen rakkaus/ ja siitä käytetään nimitystä armo//
ei armo ole jotakin epämääräistä hyväntahtoisuutta/ vaan sillä on konkreettinen/ histori-
allinen/ tietoperusta). PAP 7 selittää te-persoonassa avioparien valintojen Jumala-yhteyttä
(kun varasitte kirkon/ ja olitte papin kanssa/ sopineet tilaisuudesta/ silloin siihen samassa
te kutsuitte/ Jeesuksen/ mukaan/ häihin). Hän argumentoi avioliiton puolesta viittaamalla
yhteiskunnallisiin ja kirkon traditionaalisiin arvoihin (meidän yhteiskuntamme tukee avio-
liittoa monin tavoin/ aina on ymmärretty/ että perhe on yhteiskunnan perussolu/ myös
yhteiskunta/ kirkon ohella pitää yllä – elin/ikäisestä/ avioliitosta).

PAP 4:n ja PAP 7:n vuorovaikutusroolit poikkeavat kahdessa suhteessa: PAP 7 kysyy
aidoilla kysymyksillä kuulijan Jumala-suhdetta, PAP 4 ei (kuvio 9). Lisäksi PAP 7 käyttää
runsaasti viittauksia jumalalliseen 3. persoonaan (liitetaulukko 2). Näissä interpersoonai-
sissa piirteissä PAP 7 muistuttaa julistajia. Ohjaileva monologi muistuttaa julistavaa
monologia, ja julistavan saarnaajan PAP 9:n ja ohjailevan saarnaajan PAP 7:n voisi juma-
lallisen 3. persoonan ja kehotusten runsaan käytön perusteella luokitella kumpaan ryh-
mään tahansa. Erona on kuulijapersoonan käyttö: PAP 7 tekee aitoja kuulijalle osoitettuja
kysymyksiä ja kehotuksilla antaa ohjeita kuulijalle saarnan teemaan liittyvässä parisuh-
teen hoidossa. PAP 9:n tekstuaalisen saarnan kehotukset ovat Raamatun sitaatteja, jotka
sisältyvät Raamatun tapahtumien selitykseen. Niillä on luonnollisesti välillinen vuorovai-
kutuksellinen merkitys, mutta ei samalla tavalla ohjaileva kuin suoraan kuulijan elämän
ongelmiin annetulla ohjeella.

Saarnadialogi on saarnan toimintatyyppi, jossa interpersoonaisten piirteiden monen-
laisella laadullisella ja määrällisellä käytöllä muunnetaan yksinpuhelua dialogiseen suun-
taan. Sillä on samoja piirteitä kuin edellä kuvatussa julistavassa ja ohjailevassa monolo-
gissa, mutta toisaalta merkittäviä erityispiirteitä, jotka tekevät siitä monologia dialogisem-
man. Monologi on yksisuuntainen viesti puhujalta kuulijalle, dialogi kaksisuuntainen
puhujalta kuulijalle ja kuulijalta puhujalle. Saarnadialogissa (PAP 5, PAP 8, PAP 10) kei-
not ovat toiset kuin tavallisessa dialogissa, jossa molemmat osapuolet ilmaisevat ajatuk-
sensa. Saarnaajankin tarkoitus on kuunnella kuulijan tarpeita ja pyrkiä keskusteluyhtey-
teen hänen kanssaan. Saarnassa dialogia kehitellään monitasoisilla interpersoonaisilla ja
tekstuaalisilla linkeillä. Saarnaajan strategiana on kuulijan puhuttelut, omantunnonkysy-
mykset ja samastumismahdollisuuksien tarjoaminen. Hän vetoaa kuulijan mielenkiintoon
yllättävillä väitteillä, tekee vastakkainasetteluja, todistelee, kyseenalaistaa, esittää kuuli-
jan kysymyksiä ja kumoaa vastaväitteitä.

Saarnadialogi ei ole yhtenäinen vuorovaikutuksellinen toimintamalli, vaan yksilölli-
sesti siinä korostuvat yhteisten piirteiden lisäksi erityiset piirteet. Kysymystä pidetään
dialogin keskeisenä tekijänä. Saarnadialogin kysymysten määrä ja laatu poikkeavat
monologeista. Dialogissa saarnaaja rakentaa kysymyksillä yhteyttä kuulijaan. Kolme dia-
logisaarnaajaa käyttää 65 prosenttia kaikista kysymyksistä (kuvio 9, liitetaulukko 4).
Kuulijalle osoitetuista aidoista kysymyksistä yli puolet esitetään dialogisaarnoissa. Jokai-
nen kolmesta saarnadialogin papista tehostaa kuulijaan vaikuttamista sarjakysymyksillä.
Saarnadialogissa kysymykset sijoittuvat saarnan eri osiin: johdantoon, kertovaan ja pää-
osaan sekä lopetukseen. Kysymysten funktiot vaihtelevat diskurssinjäsentimestä oman-
tunnonkysymyksiin. Kysymyksillä ylläpidetään kuulijan mielenkiintoa ja kuljetetaan tee-
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maa eteenpäin. Kysymys-vastausstrategia on yksi keino muuttaa monologia dialogin
suuntaan. Kuulijan on helpompi ottaa kantaa esitettyihin väitteisiin, kun saarnaaja vaatii
kannanottoa tai vastausta kysymykseensä.

Saarnadialogissa ei kuulijalle esitetä suoria kehotuksia (kuvio 9), koska direktiivisinä
ne saattaisivat uhata kuulijan kasvoja eikä kuulijalla ole mahdollisuutta vastata kuten
todellisessa dialogissa. Saarnadialogin kehotukset ovat joko fokalisoijan puheessa tai lop-
purukousilmoituksessa. Kehotusten käytössä saarnadialogi eroaa ohjailevasta monolo-
gista, jossa saarnaaja ohjaa kuulijaa suorilla kehotuksilla saarnaajan suosittelemaan toi-
mintaan. Ohjaileva saarnaaja tuo eksplisiittisesti esiin neuvojen noudattamisesta kuuli-
jalle koituvan hyödyn. Saarnadialogissa ohjaaminen on peitellympää. Saarnaajan kysy-
mykset ohjaavat kuulijaa dialogiin oman sisäisen äänen kanssa.

Saarnadialogin teemat käsittelevät eksistentiaalisia peruskysymyksiä: kuolemaa, kärsi-
mystä ja ihmisen itsekkyyttä, oman edun tavoittelua.342 Ambivalenssi oman hyvän ja
toisten hyvän välillä on aina läsnä globaalistuvassa maailmassa. Saarnaaja pohtii vastauk-
sia, voi ehkä antaa instituution perinteisen vastauksen tai myöntää voimattomuutensa
käsittämättömän asian edessä kuten tavallinen ihminen.

Dialogi on ihmisten välinen keskusteluyhteys. Myös saarnadialogissa kuulija yritetään
saada keskustelukumppaniksi. Hänen mielenkiintonsa herättämiseksi ja ylläpitämiseksi
käytetään erilaisia keinoja. Uskonnollista kieltä on usein vaikea ymmärtää, jos sillä kuva-
taan nykyihmiselle vieraita ja etäisiä asioita. Saarnadialogin papit yhdistävät saarnansa
teeman nykyajan elämänmenoon, mikä näkyy ajanmukaisessa sanastossa, jopa rohkeita
ilmaisuja käytetään saarnadiskurssin tradition huomioon ottaen. PAP 5 puhuu muun
muassa Jeesus-liikkeen markkinatutkimuksesta, yhteisen kukkaronvartijasta, bodaami-
sesta, itujen syömisestä, oravanpyörästä. PAP 8 käyttää vertausta loton oikeista nume-
roista ja kertoo amerikkalaisen näyttelijän Tom Hanksin uudesta elokuvasta. PAP 10 ver-
taa uskoa seikkailuun ja nimittää kuulijaa tavalliseksi mattimeikäläiseksi. Puhuja raken-
taa vuorovaikutusrooliaan nykykuulijan kanssa tasavertaisesta asemasta. Hän tuntee työ-
elämän oravanpyörät, unelman lottovoitosta tai on elokuvan katsoja kuin kuka tahansa
matti- tai maijameikäläinen. Rituaalikieli on luonnollistunut tiettyyn saarnakonventioon.
Saarnadialogissa sitä ei käytetä, koska siitä ei ole dialogin herättäjäksi.

Edellä kuvatut piirteet yhdistävät saarnadialogia käyttäviä pappeja, mutta heitä voi
kuvata myös erottavien piirteiden näkökulmasta. PAP 5 on kuulijakeskeinen vaikuttaja.
Henkilöviittauksissaan hän vaihtelee näkökulmaa (kuvio 11). Välillä se on yhteinen kuu-
lijan kanssa: inklusiivinen me on hänen puheessaan käytetyin persoona, jokainen meistä
tietää/ sinäkin// kuinka paljon oma elämämme pyörii itsemme ympärillä/ oman/ tuon
oman minän ympärillä/ tarkkailemme itseämme/ hoidamme itseämme/ kysymme. Kun
saarnaaja osoittaa rohkaisun sanoja kuulijalle, hän puhuttelee tuttavallisesti sinä-muo-
dolla,343 silloin löydät itsesi/ itseluottamuksesi. Puhuja suosii myös geneeristä 3. persoo-
naa ja yksipersoonaisia verbejä, kun tällaisena alkukesän päivänä menee pellolle ja yrit-
tää katsoa/ mitä oraan alla on/ mitä silloin löytää?

PAP 8:n vuorovaikutusroolia saarnadialogin käyttäjänä voisi luonnehtia vuorovaikut-
teiseksi keskusteluttajaksi, joka etsii saarnansa teemoille (kuolema, yksinäisyys, kiusauk-

342. Radiosaarnoissa käsitellään enemmän arkielämän ja vähemmän raamatuntekstin kysymyksiä. Nieminen
(1999: 324–336) toteaa väitöskirjassaan, että viestintähomileettisesta näkökulmasta katsottuna radiohartau-
det lähenivät vuodesta 1932 vuoteen 1997 kuulijaa huomattavasti.

343. PAP 5:llä on me-viittauksia 20, sinä-viittauksia 12, geneeristä 3. persoonaa 15 (kuvio 11, liitetaulukko 2).
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sen voittaminen) kuulijan elämästä mieltä askarruttavia keskustelun, jopa väittelyn
aiheita. Hänen käyttämissään interpersoonaisissa piirteissä kysymysten runsas määrä on
yhteistä PAP 5:n kanssa, mutta heitä erottaa se, että PAP 8 tekee kysymyksensä useimmi-
ten fokalisoijan välityksellä. PAP 8:n saarnan intertekstuaalisuus on monikerroksista. Hän
keskusteluttaa kertomuksen henkilöitä ja lainaa Raamatusta dialogia, jota muuntaa kes-
kustelukielen suuntaan. Saarnaajalle minä ja sinä ovat narratiivisen dialogin puhuja- ja
kuulijarooleja, joihin kirkkovieras tai TV-katsoja voivat samastua. Tässä hän muistuttaa
kertovan monologin saarnaajaa, mutta eroaa hänestä keskusteluttajana, joka esittää asiat
dialogina toisin kuin kertova saarnaaja minä-persoonassa. PAP 8 viittaa myös kuulijaper-
soonaan, mikä kokemusten jakajalla, PAP 3:lla on vähäistä (kuvio 7).

PAP 10:n vuorovaikutusrooli on yhteishenkinen vaikuttaja. Hän eroaa PAP 5:stä inklu-
siivisen persoonan käytön runsaudessa. Myös hänen tapansa käydä dialogia kuulijan
kanssa perustuu kysymyksiin. Hän ei kohdista niitä pelkästään kuulijalle, vaan esittää ne
inklusiivisessa tai institutionaalisessa me-muodossa (liitetaulukko 2). Kysymykset hän
jättää yleensä kuulijan vastattavaksi. Hän ei aseta itseään auktoriteettiohjailijaksi ja kuuli-
jaa neuvojen vastaanottajaksi, vaan ottaa roolin yhdenvertaisena ihmisenä, saarnaajana,
joka kohdistaa sanansa yhteisesti ihmisille.

Kirkko instituutiona pitää tehtävänään jumalansanan julistamista. Saarnaaja hoitaa
institutionaalista saarnavirkaa. Kirkon diskurssijärjestys säätelee papin toimintaa anta-
malla messukaavan ja päiväntekstit. Lisäksi yhteisön konventionaalinen saarnaperinne
muokkaa saarnoja samanlaiseen suuntaan. Institutionaalisuus näkyy jokaisessa tässä
luvussa kuvatussa saarnan toimintatyypissä muun muassa armon julistamisessa ja neuvo-
jen ja ohjeiden tarjoamisessa. Yhteistä saarnoille on myös intertekstuaalisuus, joka ilme-
nee monitasoisena selkeärajaisesta sekamuotoihin. Tekstuaalisessa genressä, jonka tapa
(mode) on muodollista kirjoitettua puhetta, intertekstuaalisuus on sekventiaalista tai upo-
tettua. Lainatun ja saarnaajan puheen rajat ovat yleensä helposti havaittavat. Temaattisen
tai narratiivisen genren intertekstuaalisuus on vaikea tulkita, koska yksikin lausuma voi
olla moniääninen. Tulkinnassa ei voi aina olla varma, onko kyse saarnaajan puheesta vai
lainatusta, koska puhuja käyttää sekaesitystä, jossa lainatun ja oman puheen rajat hämär-
tyvät ja lainattu teksti voi vaikuttaa saarnaajan ”omaan ääneen”.

Saarnoissa näkyy pyrkimys kuulijayhteyteen. Eri toimintatyypeissä keinot ovat erilai-
sia tai painottuvat eri interpersoonaisiin piirteisiin. Asiakeskeisessä monologissa kuulijaa
puhutellaan vain vähän. Vuorovaikutus ei ole kysymysten ja kehotusten varassa, vaan
joulukertomuksen ja sen tunnelman. Kirkkovieras on kuulijan ja kokijan roolissa. Ohjai-
leva saarnaaja ottaa suoran kontaktin kuulijaansa. Puhuttelut ovat sinä- tai te-persoonassa.
Kehotukset ja varoitukset esitetään lieventämättömillä imperatiiveilla. Kuulijan rooliksi
rakentuu neuvojen vastaanottaja ja mahdollinen toteuttaja. Kokemusten jakaja luo narra-
tiivisen kertojan avulla kuulijalle samastumisen mahdollisuuksia. Kuulija on eläytyjä ja
oman elämänsä peilaaja. Saarnadialogin kuulijakeskeiset tai me-henkiset vaikuttajat
rakentavat dialogiyhteyttä kuulijaan monitasoisilla kysymyksillä, joilla kuulija asetetaan
elämän peruskysymysten pohtijaksi. Yhteistä kaikille toimintatyypeille ja saarnaajille on
institutionaalisen tehtävän toimittaminen, armon julistaminen sanankuulijalle.
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6.2 Opetusdiskurssin toimintatyypit ja vuorovaikutusroolit

Tässä luvussa tarkastelen opetusdiskurssia vuorovaikutuksellisena toimintatyyppinä ja
opettajia vuorovaikutuksen osallistujina. Tutkimusaineistoni opettajat käyttävät pääasias-
sa opettajajohtoista menetelmää. Opettajat eivät pohdi tausta-aineiston reflektoivissa
esseissä opetusmenetelmän valintaa eikä vähäistä vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa,
joten siitä päätellen opettajien pitävän luonnollisena yksinpuhumista.344

Interpersoonaisten piirteiden perusteella nimeän opetusdiskurssista neljä toimintatyyp-
piä: luentomonologin, ohjailevan monologin, luentodialogin ja opetusdialogin. Opet-
tajan vuorovaikutusrooleja ovat muun muassa tiedonvälittäjä, tiedontarkastaja, ohjailija ja
ohjaaja. Seuraavaksi kuvaan tarkemmin näiden tunnuspiirteitä.

Luentomonologi345 on opettajan oppituntipuhe, johon ei liity opiskelijoiden puheen-
vuoroja. Aineistossani on yksi luentomonologi (OPE 2 M). Interpersoonaisista piirteistä
henkilöviittaaminen (liitetaulukko 9), kysyminen ja käskeminen on niukkaa (kuvio 8, lii-
tetaulukko 11 ja 12). Henkilöviittaamisessa luennoitsija OPE 2 M käyttää eniten me-muo-
toa, jonka merkitys ei ole inklusiivinen, vaan useimmiten yleistävä eli me-passiivi asiaesi-
merkin yhteydessä (ja sitte ko suunnitellaan toista projektia/ niin me voijaan edellisestä
suunnitelmasta kahtoo että - -). Minä-muodolla luennoitsija viittaa itseensä asiantuntijana
(resursseilla tarkoitan lähinnä henkilöitä) tai opetuksen rutiinitehtävien toimijana (mää
kopioitutan tuossa toimiston puolella tämän). Kysymyksiä ei juuri ole ja nekin harvat
ovat diskurssinjäsentimiä, eivät opiskelijoille kohdistettuja (no mitä etuja/ tämmösestä/
toimintojen yhdensuuntaistamisesta tai projektoimisesta on?// niin ensinnäkin - -). Luen-
noitsijan kehotukset ovat metapuheen ilmoituksia seuraavasta käsiteltävästä asiasta
(mutta pietään täsä vähä pikkutauko ja/ niin lähetään vaikka käymään sielä kahavilla).
Lyhyet metapuhejaksot sijoittuvat alku- ja loppurutiineihin.

OPE 2 M suosii kielenkäytössään passiivimuotoisia tai geneerisiä väitelausumia (ko on
määritelty mikä pitää olla tehtynä/ niin täytyy miettiä/ mitä tämä kokonaisuus pitää sisäl-
lään). Lausumat ovat yleensä lieventämättömiä. OPE 2 M käyttää lähes kolmasosan
deonttisen välttämättömyyden ilmaisuista (liitetaulukko 10). Pitää-kielellä hän korostaa
asemaansa tiedonhaltijana. Hänen tavoitteenaan näyttää olevan, että kuulijat oppivat joh-
tamaan projektia opettajan osoittamalla ideaalilla tavalla (elikkä projekti pitää rakentaa
sellaiseksi että - -; niin pitää pyrkiä siihen että pysytään niissä rajoissa - -; elikkä aina
pitää muistaa - -). Täydennyskoulutuksen opiskelijoilla on todennäköisesti pitkä työko-
kemus, mutta sitä opettaja ei hyödynnä.

Opettajan strategiset valinnat ohjaavat oppitunnin toimintaa. Opetusmenetelmät vai-
kuttavat myös vuorovaikutusrooleihin, joita opettajalle ja oppijoille syntyy. Luentomono-
logia käyttävän opettajan vuorovaikutusrooli on asiantuntija-tiedonvälittäjä, behavioristi-
sella käsitteellä tiedonsiirtäjä, joka puhuu asiat yksin eikä tee vuorovaikutusaloitteita

344. Opettajien itsearvioinneissa päähuomio on videoinnin vaikutuksen arvioinnissa: puhuja jännittää tavallista
enemmän, ja opiskelijat ovat hiljaisia, osallistuvat ”normaalia” vähemmän tunnin kulkuun. Oppitunnin toi-
mintaa ja opetusmenetelmän vaikutusta ei pohdi yksikään opettaja itsearvioinnissaan. Sen sijaan äänenlaa-
tua ja mahdollisten maneerien, esiintymisasennon ja luokassa liikkumisen merkitystä pohtivat monet opet-
tajista. Oman olemuksen katselemista videonauhalta ja oman äänen kuuntelemista pidetään epämiellyttä-
vänä, mutta loppuarvioksi jää kuitenkin positiivinen oppimiskokemus hyödyllinen palaute omasta esiinty-
misestä.

345. Nimitin tätä asiantuntijamonologiksi lisensiaatintutkimuksessani (Leiber 2000: 140). Muutoksen perus-
teena on painotus toimintatyyppiin eli luennon pitämiseen monologina.
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opiskelijoille. Luentonsa alussa OPE 2 M mainitseekin pitävänsä ”tylsää teoriapäivää”.
Opiskelijan rooli on kuulija ja tiedon vastaanottaja, joka voi osallistua vain ajatuksissaan
opettajan esittämään asiaan.

Ohjaileva monologi (OPE 1 N, OPE 6 N) on pääasiassa opettajan metapuhetta, jossa
opettaja ohjaa ja neuvoo opiskelijoita ryhmätyöhön, tehtävien tekemiseen tai itsenäiseen
opiskeluun. Interpersoonaisissa piirteissä korostuu runsas henkilöviittaaminen: OPE 6 N
käyttää minä-viittauksia toiseksi eniten koko opetuspuheaineistossa ja OPE 1 N kolman-
neksi eniten (kuvio 8, liitetaulukko 9). Opettajaminä on sekä tiedollisessa (että mun mie-
lestä se on ihan hyvä) että toiminnallisessa roolissa (määpäs näytän toimintaohjeet ihan
kalvolla). OPE 1 N käyttää sinä-persoonaa toiseksi eniten koko opetusdiskurssiaineis-
tossa ja te-persoonaa kolmanneksi eniten (kuvio 8). Opettajakohtaisessa henkilöviittaami-
sessa vastaanottajaan viittaamista on lähes puolet (kuvio 13). OPE 6 N ei puhuttele opis-
kelijoita sinä-muodossa lainkaan, vaan osoittaa sanansa koko ryhmälle te-persoonassa,
jonka käyttö on suurin eli kolmasosa kaikkien opettajien käyttämästä määrästä. Opettaja-
kohtaisessa henkilöviittausten vertailussa myös OPE 6 N:llä on vastaanottajaan viittaa-
mista lähes puolet (kuvio 13). Opiskelijaan viittaavat sinä- ja te-persoonat liittyvät ohjai-
levaan toimintaan eli kehottamiseen ja kysymysten esittämiseen.

Ohjailevan monologin merkittävin kielellinen tunnuspiirre on direktiivinen toiminta.
OPE 1 N ja OPE 6 N käyttävät lähes puolet (45 %) kaikkien kehotusten määrästä (kuvio
10, liitetaulukko 12). Opettajakohtaisessa vertailussa kehottavia lausumia on OPE 1 N:llä
15 % ja OPE 6 N:llä 18 % (kuvio 14). Kehotuksilla opettajat ohjailevat opiskelijoita
muun muassa muodostamaan pienryhmiä, lukemaan opittavaksi tarkoitettua aineistoa,
valmistamaan kertausmateriaalia, työskentelemään yhdessä ja opiskelemaan itsenäisesti.
Tyypillistä ohjeidenannossa on tunnusmerkittömän väitelausuman käyttö impositiota lie-
ventävässä funktiossa (OPE 1 N: niin te/ te haette/ haette sieltä tällaisia faktoja; OPE 6
N: te voitte laittaa sinne/ vaikka sinne sisäsivulle). (OPE 1 N:llä monikon 2. persoonasta
on kehottavassa funktiossa yli puolet. Imperatiivilla kehotetaan harvemmin (liitetaulukko
12), ja sen käyttö rajoittuu välittömän toiminnan vaatimiseen (luepa sää) tai opiskelijan
kysymyksen jälkeiseen opettajan selvennysvastaukseen (kirjoittakaa sinne itelle). OPE 1
N suosii passiivin puhekielistä me-muotoa yhteistoimintakehotuksissaan (tehhään se
täysversio) (OPE 1 N).

Ohjailuun liittyvät kysymykset ovat vuorovaikutus- ja epäröintikysymyksiä (OPE 6 N:
ee ymmärsinkö mää nyt oikein). Opettaja tiedustelee kyllä–ei -kysymyksin opiskelijan
mielipidettä annetun tehtävän vaikeudesta tai ymmärtämisestä. (OPE 1 N: nii tuntuuks ett
tehtävä on selvä). Vastausmahdollisuus on useimmiten minimivastaus, mutta usein sitä-
kään ei tule. OPE 1 N:n kysymyksistä kaksi kolmasosaa on tällaisia tiedustelukysymyk-
siä. Kysymyksillä ei siis viritetä keskustelua opittavasta asiasta. OPE 1 N:n oppituntiin
sisältyy lyhyt kertausjakso edellisellä tunnilla opetetusta, mikä selittää tarkistuskysymys-
ten suuren määrän (yksi kolmasosa kysymyksistä).

Ohjailevassa monologissa opettajan rooleja ovat kehottaja ja neuvoja, joka antaa
ohjeet, mitä ja miten seuraavaksi tehdään. Vuorovaikutusrooliksi opettajalle rakentuu
ohjailija, joka kehotuksillaan yrittää vaikuttaa opiskelijan työprosessin alkamiseen ja itse
tekemisen kulkuun, harvemmin oppimisen sisältöihin tai laatuun. Yleensä ohjaileva opet-
taja ottaa huomioon opiskelijan kasvojen suojelun kiertämällä suoran käskemisen ja käyt-
tämällä negatiivisen kohteliaisuuden keinoja (saatko käännettyä - -; katotaanpa ryhmän
muodostus; ja siinä ryhmässä kokoatte/ ja sitte niistä tehhään). Suora strategia otetaan
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käyttöön, mikäli halutaan välitöntä toimintaa (nii tuota luepa se sininen/ että mitä siinä
lukee). Positiivisella palautteella ja kannustamisella opettaja haluaa edistää yhteistyön
sujumista. OPE 1 N antaa positiivista palautetta ja kannustusta eksplisiittisesti (tehän
ootte tottunu ryhmätöitä tekemään// - - ootte tottunu nostamaan niitä asioita). Opettaja 6
N on neuvotteleva ohjailija. Hänen tyypillinen kehottamistyylinsä on diskurssifunktiol-
taan ohjaileva väitelause, jota hän lieventää modaaliverbillä, konditionaalilla ja pragmaat-
tisilla elementeillä (voisitte oikeastaan tutustua siihen nytte selailla sitä läpi).

Ohjailu saattaa sisältää myös autoritaarisia asenteita ja moitteita. OPE 1 N huomauttaa
opiskelijoille muistiinpanojen tekemättä jättämisestä tunnin alussa ja keskivaiheilla, no
tuota/ nyt vois/ voi vaan ystävällisesti ilmoittaa/ että voitte ruveta tekkeen muistiinpanoja/
ettei käy niinku viime tunnilla ettei ole mitään. OPE 6 N:n oppitunnilla opiskelijat ovat eri
mieltä tenttiin lukemisen määrästä ja haastavat opettajan asiasta. Opettaja selittää asiaa
omasta näkökulmastaan ja yrittää löytää yhteisen ratkaisun, mutta lopulta hän kuitenkin
turvautuu auktoriteettiratkaisuun eli sanelee instituution normit, mutta tuota/ mitä enem-
män te opiskelette/ niin sitä ha- sitä// järkevämmin teiän pitää aikaa käyttää/ että tenttejä
tulee aina olemaan päällekkäin.

Ohjaileva monologi voi olla kestoltaan lyhyt346 tai se voi kestää koko oppitunnin.
Yleensä opettaja antaa työtapaa muuttaessaan opiskelijoille toimintaohjeet. Ohjailupuhe
kohdistuu opiskelijaan, ja siinä voi olla myös vuorovaikutusaloitteita, esimerkiksi opiske-
lijalle suunnattuja kysymyksiä, mutta ne eivät ole dialogia rakentavassa merkityksessä,
vaan edellyttävät vain minimivastausta, joka sekin jää usein saamatta.

Luentodialogi on opettajakeskeinen opetustapahtuma, johon sisältyy opetuspuheen
lisäksi opiskelijoiden lyhyitä puheenvuoroja. Luentodialogitunnilla voidaan opettaa uutta,
kerrata jo opetettua tai tarkastaa tehtäviä.347 Luentodialogi on opetusaineesta riippumatta
vuorovaikutukseltaan hyvin yhtenäinen opetustapahtuma. Luokittelen kuusi tutkimusai-
neistoni eri alojen opettajaa (OPE 3 M, OPE 4 M, OPE 5 N, OPE 7 M, OPE 9 N ja OPE
10 M) tähän interpersoonaiseen toimintatyyppiin. Tiukan rajan vetäminen eri toiminta-
tyyppien välille on tosin mahdotonta. Vuorovaikutus on monitasoinen ilmiö, ja sitä voi-
daan tarkastella erilaisista lähtökohdista ja painottaa eri näkökulmia. Esimerkiksi OPE 3
M ja OPE 10 M voitaisiin perustellusti sijoittaa luentomonologin toimintatyyppiin pelk-
kien kvantitatiivisten kriteerien perusteella. Kumpikin käyttää OPE 2:n lailla vain vajaa 5
prosenttia kaikista käytetyistä interpersoonaisista henkilöviittauksista ja niistäkin osan
geneerisessä merkityksessä (liitetaulukko 8). Heillä siis painottuu määrällisesti monologi-
nen toimintatyyppi toisiin luentodialogin opettajiin verrattuna. Toisaalta luentomonolo-
gista OPE 3 M:n ja OPE 10 M:n toimintatyyppi eroaa kuitenkin siinä, että he tarjoavat
vuorovaikutteisia mahdollisuuksia opiskelijalle, mitä monologin pitäjä ei tee. Luonneh-
din seuraavaksi luentodialogin piirteitä tarkemmin.

Luentodialogille voi siis määritellä interpersoonaisten piirteiden analyysin perusteella
yhdistäviä tekijöitä. Toisaalta luentodialogit voivat olla erilaisia, koska niiden vuorovai-
kutuspiirteet vaihtelevat samallakin opettajalla muun muassa sen mukaan, mitä opetusme-
netelmää hän käyttää ja kuinka pitkään opettaa samalla menetelmällä.348 Luentomonolo-
gista luentodialogin erottaa muuan muassa opettajan opiskelijoille tarjoamat puheenvuo-

346. OPE 1 N:n ryhmätehtävien ohjeidenantoepisodi kestää 10 minuuttia, mutta myös opetustapahtuman muihin
episodeihin (vanhan kertaus ja uusi asia) sisältyy ohjailevaa monologia.

347. Käsitteeni luentodialogi näyttää sisältävän samoja piirteitä kuin Leiwon tutkimusryhmän (1987c: 155)
termi opetuskeskustelu.
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romahdollisuudet ja niiden käyttö. Ohjailevasta monologista sen erottaa erilainen vuoro-
vaikutuksellinen tavoite. Luentodialogin tavoite on saada oppija oppimaan uusi asia tai
todeta opetetun osaaminen. Ohjailevan monologin tavoite saada opiskelija tekemään teh-
tävä halutulla tavalla. Yhdistävinä piirteinä edellisiin toimintatyyppeihin on opettajakes-
keisyys eli opettajan pitkät puheosuudet.

Opettajakeskeisyys näkyy muun muassa opettajan puheen suurena määränä. Luento-
dialogissa opettajat käyttävät 91 % saneista, opiskelijat vain 9 % (liitetaulukko 8). Jokai-
nen opettaja käyttää keskimäärin 1849 sanetta oppitunnin aikana, kun taas opiskelija-
ryhmä 36 sanetta.349 Opiskelijapuheenvuoroja käyttää yleensä vain muutama opiskelija
keskimäärin 16–20 opiskelijan ryhmästä, joten todellisuudessa opiskelijakohtainen sane-
määrä on vain 4–6. Leiwon (ym. 1987b: 168) tutkimuksen mukaan ala-asteen opettajien
sanemäärä oli 85 % ja oppilaiden 15 % oppitunnin saneista, minkä tutkijat katsoivat ”dra-
maattisella” tavalla korostavan oppilaiden pieniä mahdollisuuksia aktiiviseen opetukseen
osallistumiseen. Yläasteella opettajan ilmausten määrä kasvoi 86 %:iin. Tämä tutkimus
osoittaa ammatillisesta opetuksesta 15 vuotta myöhemmin, että luentodialogin opettajat
käyttävät 88 % lausumista, opiskelijat 12 %.350 Opetuksen todellisuuden ja opetussuunni-
telmien sekä opetuksen teoriatutkimuksen välillä on edelleen paha ristiriita. Opettajan
dominoivuus ei ole muuttunut miksikään, vaikka opetussuunnitelmissa korostetaan kon-
struktivistista tiedon- ja oppimiskäsitystä oppijan aktiivisuudesta oman tietoperustansa
konstruoijana ja opettajan roolia ohjaajana. Normaalina oppituntina koulukulttuurissa
pidetään opetuspuhetta.

Luentodialogissa opettaja puhuu suurimman osan ajasta, mutta hän ei jätä opiskelijalle
kohdistuvia vuorovaikutusaloitteita tekemättä kuten luentomonologisti. Luentodialogissa
kuulijaan viitataan sekä sinä- että te-persoonassa (kuvio 8).351 Koko ryhmän puhuttelu
monikon toisessa persoonassa on suositumpaa eli yli kaksi kolmasosaa kuulijaan viittauk-
sista. Te-persoonassa kysymyksistä esitetään lähes kolmannes ja kehotuksista viiden-
nes.352 Kysymyksiä opettaja voi tehdä ilman persoonaan viittaamista (mitä se sakkaroosi
sitten on) tai persoonaan kohdistettuna (no oisko teillä nyt tästä/ kysyttävää) tai häivytet-
tynä (oisko tässä vaiheessa kommentteja). Samoin ohjaileva diskurssifunktio on joko
suora (nyt myös esittäkää kysymyksiä) tai epäsuora (voi laittaa ne/ harjoitustehtävät tuo-
hon). Monet opettajat viittaavat opiskelijoihin epäsuorasti myös kvanttoripronominilla
(tietääkö joku).

Kuulijaan viittauksista sinä-persoonassa on vajaa neljännes (23 %). Niistä OPE 7 M
käyttää kaksi kolmasosaa. Hän tuntee opiskelijaryhmänsä ja puhuttelee opiskelijoita
nimellä ja sinä-persoonassa (osaatko/ Marika/ selittää/ miksi se on näin). Sinän käytön
frekvenssi vaihtelee opettajakohtaisesti (liitetaulukko 9). Viittauksista yli puolet (54 %)
esiintyy kysymyksissä ja kehottavissa viidennes (21 %). Opiskelijoita saatetaan puhutella
myös 3. persoonassa, niin Mari menee tuonne noin (osoittaa puhuteltua sormella).

348. Luentodialogin opetustapahtumien kesto vaihtelee 15–45 minuuttiin. Tehtävientarkastusjakso tai opetetun
asian kertaaminen on OPE 4:llä, OPE 5:llä, OPE 7:llä. 

349. Opettajan lausuman keskipituus on 8,7 sanetta, opiskelijan lausuman 3,2 sanetta.
350. Luukan (1996: 51) mukaan yliopiston seminaaridiskurssissa professori käyttää lähes puolet puheajasta.
351. Opetusdialogin kuuden opettajan sinä-viittauksia yhteensä 28 ja te-viittauksia 93 (liitetaulukko 8).
352. Koko opetusdiskurssiaineistossa te-persoonasta on lähes viidennes (19,4 %) kysymyksissä ja yli kolmannes

(34 %) kehotuksissa. 
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Luentodialogin opettajille on tyypillistä puhua opetettava asia me-näkökulmasta353

(OPE 4 M: jos me halutaan/ jollakin tavalla optimoija tietokannan kokoa// nii jos me tie-
detään nyt sitte sarakkeitten lukumäärä --/ niin mehän pystytään jo laskeen/ tietyllä
tavalla se se tietokannan fyysinen koko myös). Opetettavan asian käytännön sovellukses-
sakin me on toimijana (OPE 3 M: nyt siinä lukossa on niin// tämmönen kännykkään// ver-
rattava laitteisto/ ja me voidaan maksaa se maksupäätteellä// ja sitte se/ vastaanottaja
hyväksyy sen/ meijän maksun). OPE 10 M poikkeaa muista luentodialogin opettajista
henkilöviittaamisessa: hän käyttää vuorovaikutuspiirteistä vain vajaa 2 prosenttia (kuvio
8). Hän viittaa kuulijaryhmään vain muutaman kerran. Kaikki hänen suosituksensa ovat
geneerisessä 3. persoonassa (kuitu edistää/ sitä ruuansulatusta / kannattaa käyttää mah-
dollisimman paljon) tai passiivissa (ja suositetaan nestemäisiä/ rypsiöljyjä/ ja muutakin
ja vältetään kovia rasvoja).

Kysymykset ovat keskeisiä dialogin rakentajia, mutta kaikki kysymykset eivät saa
aikaan aitoa dialogia. Leiwon ym. (1987b: 155) mukaan aidon opetuskeskustelun kysy-
mysten tavoitteeksi ei riitä faktojen keruu. Keskustelun tilanteen ja kontekstin mukaan
kysymysten diskursiivinen tavoite on löytää propositio, joka vie keskustelua sisällölli-
sesti eteenpäin ja jatkaa vuorovaikutusta. Keskustelua eivät vie eteenpäin nimeämis- ja
luokittelukysymykset.354 Luentodialogissa tarkistuskysymyksiä on 39 % ja aitoja 42 pro-
senttia (liitetaulukko 11). Nämä luvut eivät anna oikeaa kuvaa, ellei oteta lisäksi huomi-
oon, että aidoista kysymyksistä kolmasosa on vuorovaikutuskysymyksiä, jotka liittyvät
tarkistuskysymykseen pehmentäen sen impositiota (osaatko selittää miksi laitoit ässän).

Opettajien koko tarkistuskysymysmäärästä luentodialogissa käytetään kaksi kolmas-
osaa, josta OPE 7 käyttää yli puolet (53 %).355 Kysymysten määrään voi vaikuttaa opetu-
sepisodi: tehtävien tarkastuksessa saatetaan käyttää paljon tarkistuskysymyksiä kuten
OPE 7 M, mutta toisaalta määrä vaihtelee opettajakohtaisesti (kuvio 10). OPE 4 M käyt-
tää tehtävien tarkastuksessa vain 12 % tarkistuskysymyksistä. Luentoa uudesta asiasta
pitävä opettaja OPE 3 M käyttää lähes yhtä paljon eli 10 %, mutta OPE 10 M vain vajaan
2 %.

Tarkistuskysymyksillä luentodialogin opettaja tarkastaa opetetun asian osaamista,
usein niin sanottua sirpaletietoa: nimeämistä (mitä ne on kieliopillisesti ; mitkä on taulu-
jen nimet// jotka muodostaa sen tietokannan), määrittelyitä (mikä on keskitin) ja peruste-
lua (miksi siihen tuli nyt drive eikä ässää). Vuorovaikutuskysymyksillä opettaja lieventää
tarkistuskysymysten impositiota. Ne ovat kysymyssarjassa ensimmäisen position kysy-
myksenä (hoksaatko/ miksi se tulee tuo do). Luentodialogi on nimensä mukaan luentoa,
johon opettaja antaa opiskelijalle mahdollisuuden osallistua osoittamaan niitä tietoja, joita
opettaja pitää relevantteina. Kysymys ei ole asioiden pohtimisesta. Dialogia rakentavat
kysymykset puuttuvat lähes täysin. Muutamassa luentodialogissa on syntymässä opiskeli-
joiden aloitteesta aitoa dialogia (ks. luku 5.4.1 Opiskelija haastaa opettajan), mutta opet-
taja ei onnistu johtamaan sitä vuorovaikutusta ylläpitävään suuntaan. Hypoteeseja tes-
taava, demokraattinen keskustelu on opettajillekin vieras.

353. Luentodialogin opettajat käyttävät 64 % me-viittauksista.
354. Leiwon ym (1987a: 75) tutkimuksessa kysymykset on jaettu kuulustelu- ja opetuskysymyksiin sekä aitoihin

kysymyksiin. Kuulustelu- ja opetuskysymykset on sisällöllisesti jaettu vielä alatyyppeihin, mm. nimeämis-,
luokittelu- ja kuvaamiskysymyksiin.

355. OPE 7 M käyttää 40 % kaikista tarkistuskysymyksistä (liitetaulukko 11).
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Luentodialogissa opettajalla on monia vuorovaikutusrooleja. Tarkastusepisodissa hän
on tiedon tarkastaja ja voisi sanoa vielä ”tiedon toistaja”. Nimeämisen jälkeen opettaja
odottaa ”oikeaa vastausta”, hyväksyy tai hylkää sen. Hyväksymänsä vastauksen opettaja
useimmiten toistaa (Opiskelija: kuus ; OPE 4 M: siinä on kuus). Opiskelijan vastauksen
toistaminen on opetusdiskurssin erikoisuus. Arkikeskustelussa saattaisi kuulostaa oudolta,
jos kysyjä kaiken aikaa toistaisi juuri kuulemansa vastaukset. Opettajan toiston voi tul-
kita kolmikantadialogin (kysymys, vastaus, arviointi) perusteella opettajan arvioinniksi,
jolla hän hyväksyy vastauksen (OPE 7 M: missä se asuu/ Sanna? ; Opiskelija: pienessä
kylässä ; OPE: pienessä kylässä). Toisaalta opettajan toimintaa ”kaiuttimena” voisi kriti-
soida sillä perusteella, että se vie opiskelijalta mahdollisuuden kehittyä arvioimaan äänen-
käyttönsä riittävyyttä. Aineistoni jokainen tarkistuskysymyksiä esittävä opettaja toistaa
opiskelijan vastauksia joissakin määrin, useat lähes säännöllisesti.

Opiskelijoiden vastaamisen määrä vaihtelee eri opettajien tunneilla. Englannin tun-
nilla opiskelijat vastaavat OPE 7 M:n tarkistuskysymyksiin 90-prosenttisesti, mutta se on
positiivinen ääripää. Koko aineiston vastaamattajättämisprosentti on 24. Opetusdiskurs-
siin on luonnollistunut muusta sosiaalisesta kanssakäymisestä poikkeava käsitys, että vas-
taamatta jättäminen ei olisi epäkohteliasta. Opettajallahan on tapana vastata tarkistusky-
symykseensä lopulta itse. Myös sellaiset aidot kysymykset kuten onko kysyttävää,
ymmärsittekö jäävät usein vastausta vaille. Luentodialogin kielipelin ”säännöistä” pitäisi
käydä osapuolten välinen yhteiskeskustelu, mitä asialle voisi tehdä.356 OPE 7 M:n luo-
kassa vallitsi avoin ja positiivinen ilmapiiri, mikä vaikutti varmasti vuorovaikutukseen
edullisesti. Siitä huolimatta vastaukset olivat kuten muussakin opetuspuheessa lyhyitä.
OPE 7 M:n opiskelijoiden vastauksia kaikkiin kysymyksiin on yhteensä 100, joista puo-
let 1–2 sanan vastauksia. Myös vastauksen arviointi on useimmiten sanan tai parin kom-
mentti ( joo, nii just, hyvä), joskus vähän pitempikin se oli kyllä ihan oikia vastaus, se oli
hyvin vastattu. Kannustava palaute on aineistossani harvinaista, mutta pari opettajaa kan-
nustaa sekä yhtä opiskelijaa että ryhmää.

Väärin vastaaminen on kasvoja uhkaava tilanne opetusdiskurssissa. Imposition lieven-
tämiseksi opettajat eivät yleensä kommentoi väärää vastausta, vaan kysyvät edelleen onko
jollakin joku muu -tyylillä. OPE 7 M tuntee ryhmänsä opiskelijat hyvin ja uskaltaa sen
vuoksi kommentoida vääriä vastauksia suoraan (ei kai mä just pääsin sanomasta että ku
yksikkö livv/ ei ässää), välillä humoristisesti (oh dear kielikorva petti) välillä määräävästi
(ässä pois). Kommentteihin saattaa tulla vastaus (opiskelija: välillä se on semmosta) ja se
herättää naurua opiskelijaryhmässä. Tutussa ryhmässä ilmapiiri on avoin ja opiskelijat
uskaltavat vastata väärin, mutta oudossa ryhmässä sivullinenkin aistii aran ja vaivautu-
neen tunnelman kuten OPE 4 M:n ryhmässä, jolla oli vasta toinen oppitunti.

Luentodialogiin sisältyy direktiivistä toimintaa opettajien metapuhejaksoissa ja opetus-
jaksossa. Alku- ja lopetusepisodit eivät poikkea muiden toimintatyyppien opettajien
puheesta. Opettajat viittaavat tapansa mukaan lyhyesti tai laveammin agendaan, mikä on
suunnitelma ja missä järjestyksessä edetään (käytiin läpi keliakia/ ja laktoosi-intoleranssi/
/ nyt on vuorossa puolestaan diabetes). Yhteinen piirre luentodialogin opettajille on keho-

356. Olen opettajakoulutuksen viestinnän opettajana tutkinut opettajaopiskelijoiden kokemusta vastaamatta jät-
tämisestä. Useimmiten opiskelijat tarjosivat selitykseksi epämiellyttävää, noloa, hankalaa, ikävää mutta
minkäs teet. Opiskelijat sanovat syyksi jännittämisen huomionkohteeksi joutuessaan ja väärän vastauksen
aiheuttaman nolostumisen. Luukan (1996: 73) mukaan myös yliopisto-opiskelijat pitävät emotionaalisia
seikkoja yhtenä syynä keskustelemattomuuteen, pakon puuttumisen ohella.
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tusten lieventäminen epäsuoraksi, nyt piirtämään sitte hienoja kuvia että (OPE 3 M). Suo-
ratkin kehotukset lievennetään usein liitepartikkeleilla (OPE 5 N: elikkä nouskaahan nyt
ylös ja pistetäänpä leikiksi). OPE 7 M käyttää toisista poiketen runsaasti myös suoraa
strategiaa kehotuksissa ja kielloissa (älkää pyyhkikö pois).357 Vanhan tai uuden asian ope-
tusjaksoissa opettajat antavat asiantuntijasuosituksia, joiden merkitystä voi pitää direktii-
visenä. Ohjailevaa sävyä saatetaan korostaa deonttisen pakon verbeillä358 (OPE 9 N:
tavallaan lähetään miettiin sitä kuntoutusta nin/ meijän pittää lähteä joka kerta siitä hen-
kilöstä itsestään). Ohje voidaan ilmaista myös epäsuorasti passiivilla (OPE 3 M: eikkä
aina/ aina tehhään muistiinpanoja).

Opettajan ja opiskelijan vuorovaikutusroolit vaihtelevat opetusepisodin ja opetusmene-
telmän mukaan.359 Metadiskurssin eri vaiheissa tunnin alkurutiineissa, toiminnan vaihtu-
essa ja loppurutiineissa opettaja on ohjeen antaja, kehottaja, jopa käskijä, mitä tunnilla
käsitellään, mitä tehtäviä tehdään, mitä kokeissa kysytään, mitä ja miten tulee opiskella
jne. Opiskelija on opettajan ohjeiden vastaanottaja ja toteuttaja. Luentodialogin opettaja
voi olla myös kokemusten jakaja, joka havainnollistaa opetustaan työelämäkokemuksil-
laan. Jotkut opettajat yrittävät houkutella opiskelijoita kertomaan omista kokemuksis-
taan, mutta yleensä keskustelua ei synny.

On tärkeää pohtia, miksi opetusdiskurssissa opetettavasta asiasta ei useinkaan synny
keskustelua. Kokemukseni mukaan jo oppimisympäristöllä ja osallistujien sijoittumisella
tilaan on suuri merkitys vuorovaikutuksen viriämiseen. Luentodialogitilanteissa on
yleensä vuorovaikutusta estävä perinteinen kouluasetelma: Opettaja istuu opettajanpöy-
dän ääressä katederilla tai kävelee luokan edessä edestakaisin, jopa katsomatta luokkaan.
Opiskelijat istuvat riveissä katsellen toistensa selkää tai opettajaa. Tällaisessa asetel-
massa on varmaa, että koulu yhteisöön luonnollistunut opetusdiskurssi "tapahtuu" perin-
teisten sääntöjen mukaan. Kun otetaan vielä huomioon koulun institutionaaliset käytän-
nöt: tiedon ja kokeiden korostaminen, opettajan yksinpuhumisen perinne ja järjestyksen
valvojan rooli, dialogille ei ole edellytyksiä.

Opetusdialogi (OPE 8) on opettajajohtoinen oppimistapahtuma, jossa opiskelijat poh-
tivat opiskeltavaa asiaa tietojensa ja oman kokemuksensa näkökulmasta. Aineistoni ope-
tusdialogi käydään etiikan tunnilla hoitoalan oppilaitoksessa. Opiskelijat ovat etukäteen
valmistelleet pienryhmissä opettajan antamista aiheista puheenvuoron, jonka jokaisen
pienryhmän edustaja käyttää tunnilla ja josta opettajan johdolla keskustellaan. Toisin
sanoen opiskelijoiden pitkät puheenvuorot ovat valmisteltuja, lyhyemmät vuorot ovat
spontaaneja tilanteesta tai opettajan kysymyksistä herääviä. Seuraavassa tarkastelen ope-
tusdialogin vuorovaikutteisia piirteitä tarkemmin.

Opetusdialogin interpersoonaisista piirteistä korostuu kysymyksen merkitys (kuvio
10). OPE 8 N:llä on kysymyksiä opetuspuheen kokonaismäärästä toiseksi eniten eli vajaa
viidennes kaikista kysymyksistä.360 Opettajakohtaisessa vertailussa kysymysten määrä on

357. OPE 7 M käyttää imperatiiveja 26 % kehotusten määrästä. Imperatiivin yhteismäärä kaikkien opettajien
kehotuksissa on 15 % ja lausumien määrästä 1 % (liitetaulukko 12).

358. Luentodialogin opettajat käyttävät 42 % deonttisen pakon verbeistä (liitetaulukko 10).
359. Psykologiset ja pedagogiset käsitykset oppimisesta ja opettamisesta ovat selvittäneet opettajan ja opiskeli-

jan roolien kehittymistä tavoiteltavien tulosten ja erilaisen oppimisperustan lähtökohdista. Opettajan amma-
tissa kehittymisen on todettu etenevän vaiheittain. Metaforien avulla opettajan toimintaa kuvataan mallina,
esittelijänä, yhteistyön tekijänä ja tiedon ohjaajana. Roolit syntyvät siitä, miten opiskelija nähdään. Vastaa-
vat oppijan roolit ovat jäljittelijä, tiedon vastaanottaja, tulkitsija ja tiedon rakentaja. (Olson – Bruner 1998:
18.)
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40 % opettajan lausumista (kuvio 14).Vuorovaikutuskysymyksiä on 60 % OPE 8 N:n
koko kysymysmäärästä ja lähes neljännes kaikista opettajien tekemistä aidoista kysymyk-
sistä (liitetaulukko 11). Tarkistuskysymyksiin liittyy neljännes vuorovaikutuskysymyk-
sistä, jotka eivät siis ole ”itsenäisiä”, vaan vuoronvaihtoon ennakoivia tai rohkaisevia
kysymyksiä (tuleeko teillä mieleen mikä se on). OPE 8 N suosii sarjakysymyksiä (30 %),
joissa sarja rakentuu usein monipolviseksi, esimerkiksi yhdistelmästä vuorovaikutuskysy-
mys, upotettu tarkistuskysymys, vuorovaikutuskysymys ja vastattavaksi tarkoitettu tarkis-
tuskysymys (keksittekö sen nimen että mikä siinä ois kyseessä että/ pääsee tämmösessä
tapahtumassa// - - millä te selittäisitte sitä mitä siinä on päässy tapahtumaan).

Opetusdialogin kysymykset käsittelevät pienryhmätehtävien mukaan teemoja muun
muassa potilaan itsemääräämisoikeudesta, eutanasiasta, abortista, kauneusleikkauksista,
hoitajien turvallisuudesta ja työpaikkakiusaamisesta. Läheskään kaikista teemoista (kau-
neusleikkaukset, eutanasia ja uskonnolliset ryhmät) ei synny keskustelua, ainoastaan ryh-
mäpuheenvuoro ja opettajan kommentoiva täydennys. Vaikea sanoa, onko virike teemassa
vai kysymyksissä silloin, kun aiheesta syntyy keskustelu. Opiskelijan aloitteesta (niin
mulle tuli mieleen että tuossa on aggressiivinen potilas) virisi vilkas dialogi väkivaltai-
sen potilaan hoitamisesta. Opettaja jatkaa opiskelijan aloitteen jälkeen kysymyksellä ja
kuvitteellisella kehotuksella (ajatteletteko te sillä tavalla että/ hoitajan on pakko mennä//
jos/ jos sanotaan että tuolla nyt on aggressiivinen potilas/ menepä sinne kattomaan/ ja se
se siellä touhuaa niin tuota). Opiskelijat käyttävät keskustelussa yhteensä kymmenen
puheenvuoroa, joiden sanemäärä on yhteensä 330. Opettajan sanemäärä tämän keskuste-
lun aikana on vain kymmenesosa (32). Opettaja ei esitä vuoroissaan lisäkysymyksiä. Hän
kommentoi opiskelijoiden perusteluita välillä lyhyesti (joo) tai laajemmin (elikkä/ loppu-
jen lopuksi nääkin olis aika varmasti tilannekohtaisia tapauksia ja silloin niinku täytyy/
ei/ei voi niinku kukaan antaa semmosii yksityiskohtaisia ohjeita etukäteen).

Opetusdialogia ohjaava opettaja käyttää myös tarkistuskysymyksiä, joiden määrä on
viidennes kaikista opettajan kysymyksistä (liitetaulukko 11). Tarkistuskysymysten esittä-
misessä OPE 8 N ei poikkea muiden toimintatyyppien opettajista. Hän hakee kysymyk-
sellä mielessään olevaa vastausta, jonka etsiminen saattaa aiheuttaa tyypillisen ”tenttaa-
misen”, ennen kuin opiskelijat antavat ”oikean” vastauksen. Useimmiten kyse on tietystä
opittavaan asiaan liittyvästä käsitteestä, joka on opettajalle itsestään selvä, mutta ei opis-
kelijoille (ks. esimerkki 211).

Muista edellä esitetyistä toimintatyypeistä poiketen opetusdialogissa opiskelijat käyttä-
vät valmisteltujen puheenvuorojen lisäksi oma-aloitteisia teemaan liittyviä keskustelupu-
heenvuoroja. Opiskelijoiden puheenvuorot ovat myös pidempiä kuin muissa toimintatyy-
peissä. Opetusdialogissa opettajan lausumia on 118 ja opiskelijoiden 78. Opettajan sane-
määrä on 1982, opiskelijoiden yhteissanemäärä 1117. Keskimääräinen lausumapituus
opettajalla on 16,7 sanetta ja opiskelijalla 14,5. Esimerkiksi luentodialogin tehtävien tar-
kastuksessa eniten kysymyksiä käyttävän OPE 7 M:n tunnilla opiskelijoiden 100 lausu-
masta puolet on 1–2 sanan vastauksia opettajan tarkistuskysymykseen.361

Opetusdialogin yhteydessä ohjaajaopettaja antaa myönteistä palautetta sekä tietylle
opiskelijoille (tuo oli/ hyvä kommentti ; tärkee pointti sekin ; joo eli tuo on ihan hyvä) että

360. Opetusdialogia ohjaavan opettajan kysymyksistä yli 70 prosenttia on suljettuja kyllä-ei -kysymyksiä (liite-
taulukko 11).

361. Opiskelijoiden sanemäärä on 322, lausumia 100, joten vastauksen keskipituus on 3,2 sanetta (liitetaulukko
8).
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ryhmälle (se on ihan hyvä että huomasitte --). Palautteella on varmasti innostava merkitys
opiskelijan vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Suomalaisessa kouludiskurssissa ei luo-
kassa käytävään keskusteluun osallistuminen ole itsestäänselvyys, vielä vähemmän pit-
kien puheenvuorojen käyttäminen.

Opetusdialogissa ei käytetä lainkaan suoria kehotuksia ja lievennettyjäkin on vähän
(kuvio 10, liitetaulukko 12). Agendan ilmoitukset ja jakson yhteistoimintakehotukset
OPE 8 N ilmoittaa kuten muiden toimintatyyppien opettajat passiivin preesensillä (käy-
ään näitä kaikkia läpi tässä/ ja ja jatketaan nyt sillä tavalla että tavallaan katotaan millä
tavalla just nämä ryhmät on eettisesti ongelmaisia). Niistä opiskelijan toimintaan kohdis-
tetut ovat deklaratiivimuotoisia ja deonttisella mahdollisuudella lievennettyjä (sitä varten
voisitte vähä/ vähä kattoo että/ että mistä oisitte kiinnostuneita). Pienryhmän vuorojen
vaihtoon OPE 8 N kehottaa pääasiassa kohteliaisuuskysymyksillä (onko teillä muuta/
tähän? // jos ei oo niin/ otetaanko seuraava). Koska opiskelijat eivät vastaa näihin kysy-
myksiin, opettaja vastaa itse.

Henkilöviittauksissa opetusdialogin ohjaava opettaja suosii te- ja me-persoonaa (liite-
taulukko 9, kuvio 13). Opettaja ei tunne opiskelijoita, joten hän osoittaa kysymyksensä
te-persoonassa koko ryhmälle. Me-muoto ilmaisee useimmiten institutionaalisen järjes-
tyksen eli siirtymisen agendan kohdasta toiseen tai yhteistoimintaa toimintajakson aikana.

Opetusdialogissa opettajan vuorovaikutusrooli on ohjaaja, joka filosofian asiantunti-
jana selvittää opiskelijoille muun muassa etiikan käsitteitä (mää oon enemmän keskittynyt
pohtimaan filosofina näitä käsitteiden välisiä eroja). Minän esilletuonti merkitsee asian-
tuntijapuhujaa.362 Opettajan asiantuntijapuhe eroaa selvästi tutkimusaineistoni muiden
opettajien puheesta varmuusasteen lieventämisessä. OPE 8 N lieventää usein sekä itseään
koskevat (ehkä tähän vois varmaan laittaa semmosen tuota/ että jos/- - sanotaanko sitä
nyt kanteluks tai mikskä) että opiskelijaa koskevat (niinku tässä nyt ehkä kannattaa muis-
taa semmonen ero/ että--) ja myös asiaa koskevat väitteensä modaali-ilmauksin (var-
masti se on pitkälle sitä ammattiin kasvamista; elikkä nääkin olis aika varmasti tilanne-
kohtaisia tapauksia). Opetusdialogi muistuttaa tässä nimeämistäni dialogeista eniten aitoa
dialogia, jonka tarkoituksena on bahtinilaisittain tulkittuna käsitysten todenmukainen
koetteleminen ja totuuden etsiminen. Bahtinille (1991: 123) totuus syntyy erilaisten tietoi-
suuksien kosketuspisteessä. Kun OPE 8 N antaa opiskelijoille tilaa esittää omia näkemyk-
siään, hän auttaa opiskelijoita kehittämään omaa ainutlaatuista ääntään.363 ”Vain kanssa-
käymisessä, ihmisen vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa jäsentyy myös ”ihminen ihmi-
sessä”, niin toisille kuin itselleen” (Bahtin 1991: 358).

6.3 Kooste

Saarnadiskurssin toimintatyypit. Interpersoonaisten piirteiden perusteella voidaan saar-
noissa erottaa viisi vuorovaikutteista toimintatyyppiä: asiakeskeinen, kertova, julistava ja
kehottava monologi sekä saarnadialogi. Luokittelu ei ole tiukka, koska piirteiden erilai-

362. OPE 8 N:n minän esiintuonnista 83 % on tiedollisessa roolissa (liitetaulukko 9).
363. ”Ihmisessä on aina jotain sellaista, minkä vain hän itse voi löytää itsetietoisuutensa vapaassa aktissa ja

sanassaan - -” (Bahtin 1991: 93). 
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nen painotus vaikuttaa syntyvään toimintatyyppiin. Tyypittelyn tarkoituksena on havain-
nollistaa puhujan ja kuulijan välistä vuorovaikutussuhdetta ja osoittaa, että erilainen toi-
mintatyyppi rakentaa erilaisia vuorovaikutusrooleja.

Asiakeskeisessä monologissa painottuu asian selostaminen, vuorovaikutteiset piirteet
jäävät vähiin. Harvoissa henkilöviittauksissa saarnaaja käyttää yleensä inklusiivista tai
institutionaalista me-persoonaa. Kuulijaan hän ei juurikaan viittaa eikä vaivaa häntä kysy-
myksin eikä kehotuksin. Asiakeskeisen monologin vastakohtana voi pitää kertovaa mono-
logia, jolle on tyypillistä runsas interpersoonaisten piirteiden käyttö. Kertovassa monolo-
gissa narratiivinen minä kertoo kokemuksensa, johon kuulija voi peilata omaa elä-
määnsä. Kieli on tuttavallista puhekieltä, jossa saarnaaja lieventää jopa Raamatun tekstin
vuorovaikutteisessa merkityksessä. Saarnaajan rooli on kokemusten jakaja, kuulijan
samaistuja.

Julistavan monologin keskeinen tunnuspiirre on kolmiyhteisen Jumalan auktoriteetti:
Jumala on toiminnan subjekti ja argumentaation ydin. Tekstuaalinen saarna esittää pelas-
tussanoman lieventämättömin deklaratiivein. Julistajat viittaavat kuulijaan tiheästi joko
sinä- tai te-muodolla, jolla hänelle julistetaan pelastuksen sanomaa. Kuulijan rooli on
armon vastaan ottaja ja syntien anteeksisaaja. Harvojen kysymysten määrä on pieni,
mutta niiden merkitys on suuri, koska saarnaaja tekee ideologisen kahtiajaon kutsun saa-
neiden ja ei-kutsuttujen välillä.

Ohjailevan monologin vuorovaikutuksellinen merkitys on kysymyksissä ja kehotuk-
sissa. Suoralla strategialla pappi antaa ohjeensa ja neuvonsa kuulijalle, jonka tehtäväksi
jää harkinta, seuraako niitä vai ei. Ohjeet koskevat Jumala-yhteyteen pääsemistä ja arki-
elämän syntien anteeksisaamista. Saarnadialogissa monipuolinen interpersoonaisten piir-
teiden käyttö tekee saarnasta dialogista. Aidoilla kysymyksillä saarnaaja panee kuuli-
jansa pohtimaan elämän peruskysymyksiä. Saarnaajien intertekstuaalinen kieli muuntaa
Raamatun tekstiä nykykuulijalle ymmärrettävään muotoon. Saarnadialogin saarnaajat
ovat keskenään erilaisia. Siinä missä toinen on kuulijakeskeinen vaikuttaja, toinen on
kysymyksiä esittävä keskusteluttaja.

Kaikille saarnan toimintatyypeille on yhteistä saarnaviran institutionaalisen tehtävän
hoitaminen eli armon ja pelastuksen sanoman julistaminen kuulijalle.

Opetusdiskurssin toimintatyypit. Opettajalla on luokassa ehdoton situationaalinen
valta. Hänellä on institutionaalisen tehtävänsä perusteella asiantuntijavalta säädellä oppi-
tunnin sisältöä ja vuorovaikutusta. Aineenhallinnan ja pedagogiikan asiantuntijuus kie-
toutuvat niissä toisiinsa. Yhteisölähtöinen opetussuunnitelma määrää opetukselle tavoit-
teet ja sisällöt. Niiden toteutuminen riippuu jokaisesta opettajasta. Vuorovaikutus on
yhteisö- ja yksilömuuttujien kompleksinen, dynaaminen kokonaisuus, johon vaikuttavat
kunkin osallistujan persoonalliset ominaisuudet, opettaja-opiskelijasuhteet, opetusmene-
telmät, oppiaine, ajankohta, tila jne. Arvojen, asenteiden ja tunteiden merkitystä ei voi lii-
kaa painottaa.

Opetusdiskurssin interpersoonaisten piirteiden perusteella voidaan erottaa neljä toi-
mintatyyppiä: luentomonologi, ohjaileva monologi, luentodialogi ja opetusdialogi. Toi-
mintatyyppi selittää niitä merkityksiä, joita opettajan ja opiskelijan välisessä vuorovaiku-
tuksessa syntyy ja jotka osaltaan säilyttävät vanhaa ja ehkä rakentavat uuttakin diskurssia.
Toimintatyyppien rajoja voi pitää häilyvinä. Interpersoonaisten piirteiden selitys koko
kontekstissa ei aina ole ongelmatonta, ja kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen painotus vai-
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kuttavat tulkintaan. Tyypittely voi kuitenkin mielestäni auttaa hahmottamaan, mistä inter-
persoonaiset merkitykset syntyvät ja miten niitä kontekstissa tulkitaan.

Luentomonologissa ei ole opiskelijan puheenvuoroja eikä opettaja niitä yleensä edes
tarjoa. Asiantuntijaopettajan luennolle on varmasti käyttöä ammatillisessa opetuksessa,
mutta jos opiskelijat joutuvat kuuntelemaan kahdeksan tuntia päivässä kaikissa oppiai-
neissa yhden ihmisen puhetta, voi oppimisen kyseenalaistaa. Pedagoginen asiantuntija
osaa valita sisällöstä luennoitavaksi sopivat aihepiirit ja perustella valintansa. Parhaim-
millaan luennoitsija voi olla osaaja, joka välittää osaamisensa uudelle tekijäpolvelle.
Pahimmillaan luennoitsija voi olla ”näin on aina tehty, saa kelvata nytkin” -tyyppi, joka
hoitaa vain puhumisen.

Ohjaileva monologi on opettajan metapuhetta ennen yhteistoiminnallisen tehtävän tai
muulla tavalla toteutettavan ryhmätyön alkua. Ohjailupuhe on nimensä mukaan direktii-
vistä toimintaa, jonka tunnuspiirteenä korostuu runsas henkilöviittaaminen. Ohjailija viit-
taa sekä itseensä mallin näyttäjänä että kuulijaan jäljittelijänä. Ohjailun tarkoituksena on
saada opiskelija toimimaan opettajan tarkoittamalla tavalla. Kielellisesti ohjaaminen, neu-
vominen tai kehottaminen toteutuu usein negatiivisen kohteliaisuuden strategioilla epä-
suorasti. Imperatiivilla käskeminen on harvinaista. Ohjailu saattaa sisältää myös negatii-
visia asenteita. Opettajan rooli on ohjailija, joskus jopa käskijä. Opiskelijan rooli on
ohjeiden toteuttaja. Ohjailevaa puhetta esiintyy myös muissa toimintatyypeissä, mutta sen
tunnuspiirteet ovat monipuolisemmat kuin ohjailevan monologin.

Luentodialogi on aineistossani yleisin vuorovaikutuksen toimintatyypeistä. Sen episo-
disessa rakenteessa on monia eri malleja ja sisällön käsittelyssä erilaisia työtapoja. Vuoro-
vaikutuksen yhteisiä piirteitä on opettajan pitkät ja opiskelijoiden hyvin lyhyet puheen-
vuorot. Opiskelijoita puhutellaan ryhmänä te-muodossa. Asiat esitetään yleensä me-näkö-
kulmasta. Luentodialogin opettajien kysymyksistä puolet on tarkistuskysymyksiä, joten
aidolle dialogille ei juurikaan tarjota mahdollisuutta. Aidoista kysymyksistäkin kolmas-
osa liittyy tarkistuskysymykseen impositiota lieventävässä merkityksessä. Opettajat ovat
kysymysten käytön määrässä ja laadussa erilaisia, mutta yhdistävä tekijä on dialogia
rakentavien kysymysten puuttuminen lähes kokonaan. Luentodialogin ohjailutoimin-
nassa opettajat käyttävät erilaisia kielennyksiä: ellipsejä, lievennettyjä imperatiiveja,
deonttisen pakon tai mahdollisuuden sisältäviä deklaratiiveja tai erilaisia suostuttelevia
strategioita. Opettajan ja opiskelijan vuorovaikutusrooli määräytyy opetusmenetelmästä.
Opettaja voi olla kokemusten jakaja, neuvoja, luennoitsija, tiedon tarkastaja jne., opiskeli-
jan rooli vastaavasti neuvon saaja, kuulija, tiedon toimittaja.

Opetusdialogia edustaa aineistossani yksi oppitunti. Se on opettajajohtoinen keskus-
telu, johon opiskelijat osallistuvat, toiset enemmän, toiset vähemmän tai ei ollenkaan.
Opettaja säätelee teeman käsittelyä ja ryhmäpuheenvuoroja, spontaaneissa tilanteissa
puheenvuoroja käytetään vapaasti. Interpersoonaisista piirteistä korostuu kysymyksen
merkitys sekä määrällisenä että laadullisena tekijänä. Opettaja käyttää viidenneksen kai-
kista opettajien kysymyksistä. Sarjakysymyksissä vaihtelevat vuorovaikutuskysymykset,
upotetut tarkistuskysymykset ja deklaratiivimuotoiset kysymykset. Opiskelijat käyttävät
paitsi opettajan määräämät ryhmäpuheenvuorot myös oma-aloitteisia pitkiäkin vuoroja.
Opettajan asiantuntijapuhe eroaa kaikista muista toimintatyyppeistä: propositioon ja vuo-
rovaikutukseen liittyvää varmuusastetta lievennetään usein. Kehotuksia ei ole, lukuun
ottamatta muutamaa agendaan liittyvää direktiivistä deklaratiivia. Opettaja puhuttelee
ryhmää joukkona te-muodossa, mikä tuo dialogiin muodollisen sävyn.



7 Saarna- ja opetusdiskurssin yhtäläisyyksiä ja eroja

Tarkastelen tässä luvussa rinnakkain kahden institutionaalisen diskurssin, saarnan ja ope-
tuspuheen vuorovaikutteisia piirteitä. Lisäksi vertaan saarnan ja opetuspuheen luvussa 6
kuvattuja toimintatyyppejä ja vuorovaikutusrooleja toisiinsa.

Saarna- ja opetusdiskurssia yhdistää institutionaalisuus. Kirkko ja koulu ovat tärkeitä
yhteiskunnallisia vallankäyttäjiä ja yhteiskunnan varoilla ylläpidettäviä laitoksia. Kum-
mallakin on pitkä traditio kansan opettamisessa, kirkolla koulua pidempi. Pappi edustaa
hengellistä auktoriteettia, opettaja tiedollista. Kumpikin puhuu ex cathedra, ”oppituo-
lista” viran ja instituution suomin oikeuksin. Papille virka annetaan kirkkoinstituution jär-
jestämässä pappisvihkimyksessä. Opettajalla virkavalaa ei nykyisin enää ole.

Saarnan fyysinen konteksti poikkeaa opetustyön ympäristöstä. Kirkkotila, saarnatuoli,
uskonnolliset symbolit ja urkumusiikki synnyttävät jo sinänsä erilaisia merkityksiä ihmis-
ten mielessä. Luokkahuone poikkeaa kirkosta kuin arki pyhäpäivästä. Tavallisessa luok-
kahuoneessa opiskelijoiden työpöytärivit ”tuijottavat” kohti luokan etuosaan sijoitettua
opettajanpöytää, jonka alta katederi on uusissa koulurakennuksissa ”kadonnut”. Yhteistä
kirkkosalille ja luokalle tilana on se, että ne suuntaavat yleisön katseen kohti ex cathedra
-puhujaa ja toisten kuulijoiden selkää. Siis tavallaan jo tilalla on merkitys vuorovaikutuk-
sen kannalta. Saarnaaja käyttää albaa tai papin pukua. Nykyopettaja voi pukeutua
makunsa mukaan ja poiketa radikaalistikin tavanomaisesta tyylistä. Kirkkoherralle ei
ehkä suvaittaisi lävistystä tai rastatukkaa, ainakin ne voisivat synnyttää julkisen väittelyn.

Opettaja pitää oppitunteja joka päivä, pappi pitää pääjumalanpalvelussaarnan kerran
viikossa. Papin työhön kuuluu tietysti muutakin julkista puhumista kuin saarnaaminen.
Opettaja tietää, saattaa jopa tuntea, yleisönsä kuten pappikin pienessä seurakunnassa,
mutta isoissa on toisin: sunnuntaina kirkonpenkissä istuvat jäävät saarnaajalle tuntematto-
maksi. Luokkahuoneessa kuulijalla on mahdollisuus osallistua vuorovaikutukseen, perin-
teisessä jumalanpalvelussa kuulija ei voi osallistua saarnaan muuten kuin mielessään.
Opettaja voi liikkua vapaasti kuulijoidensa keskellä. Papin paikka on saarnatuolissa tai
lukupulpetissa. Kontekstitekijät ovat siis monessa suhteessa hyvin erilaiset.

Yhteistä papille ja opettajalle on puhetehtävän suunnittelu ja valmistelu, mutta prosessi
tuottaa erilaisen lopputuloksen. Papin tuotoksena on yleensä sanatarkasti kirjoitettu
saarna, joka ei yleensä poikkea yhteisön saarnaohjeista. Opettaja ei kirjoita esitystään,
mutta hänellä on usein opetuskalvoja, monisteita ja muuta opiskelijoille tarkoitettua mate-
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riaalia, joista hän puhuu tai joita lukee ääneen. Saarnansa pappi puhuu yleensä ”kirjakie-
lellä”, opettaja vapaalla paikallismurteen värittämällä puhekielellä. Saarna noudattaa
yleensä kirjakielen normeja: virke- ja lauserajat ovat normien mukaisesti selkeät. Poikke-
uksen tekee tässä aineistossa narratiivisen saarnan puhekielinen lauserakenne ja tyyli.
Tekstin kirjoittaminen etukäteen antaa papille aikaa harkita sanottavansa, mutta toisaalta
rajoittaa puhetilanteessa spontaania kuulijoista tai tilanteesta lähtevää ilmaisua. Chafen
(1987: 94–104) mukaan kirjoitetussa kielessä on laajempi, mutta konservatiivisempi
sanasto kuin keskustelukielessä. Lisäksi lauseet ovat paremmin suunniteltuja kuin
puheessa, joka on innovatiivisempaa. Opetusdiskurssin lausumarajat ovat epäselvempiä.
Kesken jääviä aloituksia ja suuntaa muuttavia lausumia on paljon. Lausuman rajan voi
tunnistaa useimmiten elikkä-rajaajasta, joskus niin tai no.

Pragmaattisia elementtejä käytetään opetusdiskurssissa yli kaksinkertainen määrä ver-
rattuna saarnadiskurssiin. Opettajat käyttävät yleensä pikapuhemuotoja mä ja sä sekä
puhekielistä passiivia (me) käydään, mutta kirjakielinen muoto käymme ei ole vielä tyys-
tin hävinnyt. Saarnaajat käyttävät kirjakielen normien mukaista yksikön ja monikon
ensimmäistä persoonaa. Aineistoni saarnoissa ei ole yhtään mä-muotoa.

Pappien ja opettajien persoonaviittauksissa on sekä yhtäläisyyksiä että eroja. (Vrt.
kuvioita 7 ja 8.) Saarnassa yksikön 1. persoona on polyfoninen. Vain neljännes viittaa
saarnaajan omaan persoonaan (kuvio 3). Intertekstuaalisuus auttaa argumentoinnissa:
fokalisoijan minä on useimmiten Jumala, jonka suulla saarnaaja julistaa (kuvio 7). Saar-
nat ovat monikerroksisesti intertekstuaalisia. Myös saarnaajan oma puhe saa sävynsä lai-
natuista teksteistä. Opetuspuheessa minä viittaa yleensä opettajan omaan persoonaan joko
tiedollisena tai toiminnallisena roolina. Yhteistä saarnalle ja opetuspuheelle on kertomuk-
silla havainnollistaminen. Opetuspuheen intertekstuaalisuus voi olla sekventiaalista tai
upotettua. Kertomukset saattavat olla omia tai narratiivisen minän kokemuksia, joissa
yksikön 1. persoona ja sen häivytys esiintyvät tiheästi. Kertomusten tehtävä on opetuksel-
linen.

Sekä saarnassa että opetuspuheessa osoitetaan pyrkimystä kuulijayhteyteen. Kontakti
kuulijaan otetaan suoraan viittaamalla vuorovaikutuspersoonilla sinä tai te kuulijaan,
mutta käyttö on erilainen. Opettaja käyttää sinä-muotoa vain siinä tapauksessa, että hän
viittaa samassa tilanteessa olevaan tiettyyn kuulijaan. Saarnaajan tuttavallinen näkö-
kulma sinä-persoonassa tarkoittaa aina tuntemattoman yleisön ketä kuulijaa tahansa. Ope-
tuspuheen yleisin kuulijaan viittaamisen tapa on koko ryhmän puhuttelu monikon toisessa
persoonassa. Opetuspuheessa kuulijan persoonan häivyttäminen on erittäin yleistä (kuvio
8), saarnassa häivytystä ei ole.

Inklusiivisella me-muodolla saarnaaja ja opettaja suojaavat kuulijansa kasvoja. Sillä
pyritään sosiaalisen suhteen symmetriaan. Sekä saarna- että opetusdiskurssissa sen käyttö
on yleistä (kuvio 7 ja 8). Hengellisessä mielessä saarnaaja voi korostaa yhdenvertaisuutta
Jumalan edessä sanomalla me. Molemmilla me-viittauksen merkitys saattaa olla myös
institutionaalinen: me-persoonassa puhutaan viran rutiinitehtävistä, joihin kuulija halutaan
mukaan. Monikon 1. persoona esiintyy useimmiten opettajan metapuheessa. Saarnaajilla
metapuhetta ei juurikaan ole, paitsi narratiivisessa saarnassa.364 Opetusdiskurssissa
me-persoonaa esiintyy enemmän kuin saarnadiskurssissa, mutta se ei ole läheskään aina

364. Niemisen (1999: 325) mukaan metakielisellä funktiolla on saarnassa selvennys- ja tähdennysmahdollisuus.
Sen käyttö on vuosituhannen loppua kohden lisääntynyt aamuhartauksissa.
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ryhmää rakentavassa käytössä, vaan passiivin kaltaisena geneerisenä muotona käytännön
esimerkeissä.

Retorisia puhutteluita käytetään sekä kirkossa että koulussa vähän. Käyttö painottuu
tähdentäviin tai suostutteleviin asiayhteyksiin. Puheen kohteliaisuusmuodosta on kyse,
kun pappi sanoo rakas ystävä tuntemattomalle kuulijakunnalle. Opettaja saattaa sanoa tut-
tavallisesti tytöt tai pojat aikuisille opiskelijoille. Käytössä on eroa, sillä koulussa myös
opettaja voi sanoa rakas ystävä, mutta pappi tuskin puhuttelee aikuiskuulijoitaan tytöt ja
pojat. Kuulijan nimeäminen on tyypillistä sekä saarna- että opetusdiskurssissa. Saarnassa
viittaaminen saattaa koskettaa henkilökohtaisemmin, jos kuulijaan viitataan uskonsuhtee-
seen liittävällä tai ulkopuolelle jättävällä nimityksellä, esimerkiksi joka ei ole saanut kut-
sua. Opettaja käyttää geneerisiä nimityksiä ryhmä, ryhmäläinen tai kvanttoria kaikki,
moni, joku. Tausta-aineistoni mukaan opettajien kollegakeskustelussa luokittelu on
samantyyppistä kuin papeilla uskovainen vastaan ei-uskovainen, koulussa terävät vas-
taan hitaasti oppivat tai hiljaiset vastaan showporukka. Sekä saarnaaja että opettaja käyt-
tävät kvanttoreita jokainen, kaikki ja ei kukaan, kun haluavat erityisesti painottaa yksilön
vastuuta ryhmässä. Saarnasta puuttuu luonnollisesti henkilönimillä puhuttelu, jota opet-
taja voi käyttää, mikäli tuntee opiskelijansa.

Seuraavaksi vertaan saarnan ja opetuspuheen toimintatyyppejä ja vuorovaikutusrooleja
toisiinsa. Vertailun havainnollistamiseksi kokosin interpersoonaisissa piirteissä toisiaan
muistuttavat toimintatyypit ja vuorovaikutusroolit samaan taulukoon (taulukko 6). Taulu-
kossa mainitsen ensin saarnaajan sitten opettajan toimintatyypit ja vuorovaikutusroolit.

Taulukko 6. Saarna- ja opetusdiskurssin toimintatyypit ja vuorovaikutusroolit.

Saarnan asiakeskeistä monologia ja opetuspuheen luentomonologia yhdistää asiakes-
keisyys, mikä näkyy tiettyjen interpersoonaisten piirteiden niukkana käyttönä. Henkilö-
viittauksia, kysymyksiä ja kehotuksia on vähän. Harvoissa puhujan esiintuonneissa PAP 1
ja OPE 2 M viittaavat itseensä tiedollisessa roolissa. Kuulijaan viittaamisessa persoona on
yleensä yhteisöllinen me. OPE 2 M käyttää me-persoonaa useimmiten passiivin tavoin
yleistävässä merkityksessä. Muutenkin hänen näkökulmansa on epäsuora geneerinen 3.
persoona tai passiivi. Monologitoimintatyyppien selostaja ja tiedon välittäjä antavat kuu-
lijalleen vastaanottaja-kuulijan roolin. Passiivisuuden tai aktiivisuuden ratkaisee kuulijan
mielenkiinto. Joulukirkon laatuun sopii, että saarnaaja tarjoaa tilaisuuden joulutunnelman
kokemiseen ilman kysymyksiä ja kehotuksia. Luentoa kuuntelevilla opiskelijoilla sen
sijaan voisi olla omia kokemuksia kerrottavana, jos niitä kysyttäisiin.

Toimintatyyppi Vuorovaikutusrooli Puhuja
1. asiakeskeinen monologi / luen-
tomonologi

asiantuntija-selostaja
tiedon välittäjä

PAP 1
OPE 2 M

2. julistava monologi
3. ohjaileva monologi

julistaja
neuvon antaja
ohjailija

PAP 2, PAP 6, PAP 9
PAP 4, PAP 7
OPE 1 N, OPE 6 N

4. kertova monologi kokemusten jakaja PAP 3
5. saarnadialogi / luentodialogi
6. opetusdialogi

vaikuttaja, keskustelija
tiedon tarkastaja, ohjailija
ohjaaja

PAP 5, PAP 8, PAP 10
OPE 3 M, OPE 4 M, OPE 5 N,
OPE 7 M, OPE 9 N, OPE 10 M
OPE 8
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Saarnan julistavalle monologille ei ole vastaavaa toimintatyyppiä opetuspuheessa.
Julistavassa monologissa usko, Jumalan armo ja pelastus ovat tärkeintä, mihin liittyy
papin intentio saada kuulija luottamaan sanaan. Julistamisessa keskeistä on
Jumala-yhteys, mikä näkyy runsaana viittauksena kolmiyhteiseen Jumalaan. Julistavilla
saarnaajilla on yhdistäviä interpersoonaisia piirteitä varsinkin ohjailevien opettajien
kanssa. 365 Julistavaa monologia (PAP 2 ja 6) yhdistää henkilöviittausten kuulijakeskei-
syys ja yhteisöllisyys ohjailevaan saarnamonologiin (PAP 4 ja PAP 7) ja opetuspuheen
ohjailevaan monologiin (OPE 1 N ja OPE 6 N). Näiden toimintatyyppien papit ja opetta-
jat käyttävät suuren osan vastaanottajaan viittauksista eli julistavan ja ohjailevan monolo-
gin papit 56 % saarnan sinä-viittauksista ja ohjailevan monologin opettajat 69 % opetus-
puheen sinä- ja te-viittauksista.

Saarnan ja opetuspuheen ohjailevassa monologissa kysymyksiä ja kehotuksia käyte-
tään ohjaamaan kuulija institutionaaliseen tavoitteeseen, saarnassa elämän suunnan muut-
tamiseen ja opetuspuheessa tehtävien tekemiseen. Ohjailevat saarnaajat eivät kaihda suo-
raa strategiaa vaan voivat antaa ohjeensa, neuvonsa ja varoituksensa lieventämättömällä
imperatiivilla. Lukuun ottamatta ohjailevaa toimintatyyppiä saarna- ja opetusdiskurssissa
vältetään suoraa käskyä. Suora kuulijaa kehottava strategia näyttää ohjailevan monologin
TV-saarnaajan tietoiselta valinnalta, koska hän esittää kaikki kehotuksensa imperatii-
vissa. Opettajat karttavat yleensä opiskelijalle kohdistettua imperatiivia, mutta sitä saate-
taan käyttää välittömän toiminnan kehotuksissa. Yleensä opettajat ilmaisevat ohjeensa
mieluummin epäsuorasti deklaratiivilla. Kummassakin diskurssissa neuvoja tai ohjailija
antaa kuulijalle neuvojen tarvitsijan tai ohjattavan roolin. Koulussa ohjeiden noudattami-
nen on odotuksenmukaista. Kirkkovieraalle jää harkintavalta, seuraako saarnaajan neu-
voja vai ei. Vain välittömiä ilmoituksia seisomaan nousemisesta ja uskontunnustuksen
ääneen lausumisesta odotetaan noudatettavan.

Saarnan kertovalle monologille ei ole opetuspuheessa vastaavaa toimintatyyppiä,
mutta kertovia episodeja voi oppituntiinkin sisältyä. Koko tunti ei etene kerronnan
varassa eikä kerronnassa käytetä narratiivista minää kuten saarnassa. Opettaja käyttää
kerronnassa yleensä me-passiivia. Saarnan ja opetuspuheen kertomuksille on yhteistä
opetus eli ”virheistä oppii”. Kertomuksen kuuntelijalle jää omaan harkintaan, mihin ker-
tomuksen henkilöön samastuu tai kenen kohtalo synnyttää myötäelämistä. Toisaalta saar-
naaja osoittaa selvästi, kuka teki väärin, esimerkiksi Jeesusta parjaava ristinryöväri. Opet-
taja painottaa kertomuksensa lopussa, miten ohjeet unohtaneelle ammattilaiselle käy.
Kumpaakin uhkaa rangaistus, pahan palkan: taivaspaikan tai työpaikan menetys.

Saarnadialogi, luentodialogi sekä opetusdialogi ovat toimintatyypiltään dialogiin
pyrkiviä. Niiden yksittäisissä vuorovaikutuspiirteissä on yhtäläisyyksiä, vaikka monissa
piirteissä ne ovat erilaisia. Kysymysten käyttö on kaikille edellä mainituille dialogeille
keskeistä sekä laadullisena että määrällisenä interpersoonaisena piirteenä. Saarnassa
pappi käyttää kysymystä tehdäkseen kuulijalle vastaamisen mahdolliseksi tai saadakseen
kuulijan pohtimaan vastausta mielessään. Saarnadialogin papit (PAP 5, PAP 8, PAP 10)
tekevät 65 % saarnojen kysymyksistä (kuvio 9). Niistä on aitoja, kuulijalle vastattavaksi
tarkoitettuja puolet. Kysymysten tehtävä on herättää kuulija pohtimaan eksistentiaalisia
ongelmia, joita saarnaaja kysymysten taustoituksessa nostaa esiin.

365. Lisensiaatintutkimuksessani rinnastin saarnan julistavan monologin ja opetuspuheen kehottavan monolo-
gin. (Leiber 2000: 158). 
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Dialogisaarnaajien tapaan opetusdialogin opettaja OPE 8 N esittää paljon kysymyksiä,
lähes viidenneksen kaikista opettajien kysymyksistä. Hänen kysymyksensä poikkeavat
luentodialogiopettajien (OPE 3 M, OPE 4 M, OPE 5 N, OPE 7 M, OPE 9 N ja OPE 10
M) kysymyksistä siinä, että hänen kysymystensä tarkoituksena on saada opiskelijat pohti-
maan tietoa. Luentodialogissa kysymysten tarkoitus on tarkistaa opettajan vaatimaa tie-
toa opiskelijoilta. Opetusdialogissa opiskelijat käyttävät oma-aloitteisia puheenvuoroja,
jotka poikkeavat luentodialogin opiskelijapuheenvuoroista pituudessa. Opetusdiskurssiin
luonnollistunutta opettaja kysyy - oppilas vastaa -tarkistuskielipeliä ei saarnoissa luonnol-
lisestikaan esiinny. Retorisen diskurssinjäsentimen käyttö sekä hämmästelyn ja epäröin-
nin lisämerkitykset kysymyksissä ovat yhteisiä papin ja opettajan puheelle. Diskurssin-
jäsentimellä pappi tai opettaja annostelee sanottavansa tekstuaalisesti. Saarnaajat käyttä-
vät hämmästely- ja epäröintikysymystä suostuttelun merkityksessä. Opetuspuheessa häm-
mästelykysymyksellä on joskus kielteinen merkitys ironisoida opiskelijan tietämättö-
myyttä.

Dialogisuuteen pyrkivälle saarnaajalle ja opettajalle ei ole tyypillistä käyttää kehotuk-
sia (kuvio 9 ja 10 sekä 12 ja 14). Saarnoissa harvat kehotukset lausuu useimmiten fokali-
soija. Opetuspuheessa kehotusten käyttö vaihtelee opetusmenetelmän mukaan. Molem-
missa suositeltavaan menettelyyn ohjataan usein piilotetummilla strategioilla kuin suo-
ralla kehottamisella.

Edellä esitettyjen piirteiden lisäksi saarnaajia ja opettajia yhdistää yleisön edessä esiin-
tyminen, mikä asettaa omat vaatimuksensa. Monet sellaiset seikat, jotka eivät yksilöiden
välisessä viestinnässä olisi kovin merkityksellisiä, voivat yhteisöviestinnässä nousta vies-
tin vastaanottamisen kannalta merkittävään asemaan. Tällaisia ovat muun muassa puheen
selkeys, prosodia ja ekstralingvistiset piirteet. Kummankaan koulutuksessa ei esiintymis-
taitoa arvosteta, jos kriteerinä pidetään koulutukseen sisältyvää tuntimäärää. Koulutuksen
puute näkyy luonnollisesti työssä virheinä ja epävarmuutena. Ele- ja ilmekieli on poikke-
uksia lukuun ottamatta niukkaa tai olematonta, mikä saattaa vaikuttaa kuulijaan etäännyt-
tävästi. Puheen tauotus, painotus ja sävelkulku ovat yleensä melko yksitotisia, joten pit-
kään jatkuvana puhe on monotonista. Osa opettajista puhuu tauottamatta ja nopeasti, joten
puheen selkeys kärsii. Saarnat ovat muuttuneet keskustelevimmiksi sisällöltään, mutta
papin ulkoisessa olemuksessa ja sävykielessä korkeakirkollisuus on säilynyt. Opettajat
puhuvat opiskelijoille lähes arkikielen tapaan, mutta pitkät yksinpuhelut voivat olla ras-
kaita seurata.

Instituutio on ihmisten yhteisö. Sillä on omat sisäiset diskurssisääntönsä ja vuorovai-
kutuskulttuurinsa, joka säätelee yhteyttä ihmisiin. Sekä saarnaajan että opettajan työhön
liittyy eettisyys: vastuu toisen ihmisen arvojen kunnioittamisesta, oikean ja väärän, hyvän
ja pahan erottamisesta, rehellisyys itselle ja asialle. Saarnassa tuodaan eksplisiittisesti
esiin kristillisen uskon arvot ja niitä tarjotaan myös kuulijalle. Jos arvot ovat ristiriidassa
kuulijan elämänarvojen kanssa, saarnaaja voi loukata kuulijaa – tietoisesti tai tietämät-
tään. Opetuspuheessa arvojen pohdinta ei ehkä ole yhtä eksplisiittistä kuin saarnassa,
mutta se voi silti vaikuttaa opettajan valinnoissa ja kielenkäytössä.

Kohteliaisuusstrategiat ovat keino ottaa toinen ihminen huomioon vuorovaikutustilan-
teessa. Saarna- ja opetusdiskurssille on tyypillistä pitää etäisyyttä kuulijaan eli käyttää
negatiivista kohteliaisuutta. Käytetyimmät kohteliaisuuskeinot kielellisissä valinnoissa
ovat suoran käskemisen välttäminen, kuulijaa koskevien väitteiden lieventäminen ja koh-
teliaisuuskonditionaalin käyttö. Sekä pappi että opettaja esittävät asiansa mieluummin
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mahdollisuuden modaalilla kuin deonttisen pakon verbillä. Inklusiivinen me ja tuttavalli-
nen puhe ovat positiivisen kohteliaisuuden keinoja, joita molemmat käyttävät. Muutamien
opettajien puheessa on jonkin verran huumoria, jopa kiusoittelua. Tutkimusaineistoni
saarnoissa ei naurualoitteita tehdä, mutta ainakin piispa Huovinen (2001) näyttää suhtau-
tuvan myönteisesti huumoriin, koska antaa saarnaajalle seuraavan ohjeen: ”Vitsit on
parempi aloittaa tunnustellen kuin paisutellen. Viitteellinen vitsi herättää älyn, mutta voi
jäädä epäselväksi kuulijalle.”

Sekä kirkko- että kouludiskurssissa institutionaalisuutta rakennetaan ja ylläpidetään
rituaalisuudella ja rutiineilla. Saarna ja opetuspuhe etenevät agendan mukaan vaihe vai-
heelta tuttua kaavaa. Pieninkin muutos, ilmaisullisissa tai asiaa koskevissa rutiineissa,
saattaisi yllättää kuulijan – myönteisesti tai kielteisesti. Saarna ja opetuspuhe edustavat
tietyllä tavalla vastakohtia: saarnassa usko ja emootiot ovat vahvana läsnä, opetusdiskurs-
sissa järki ja tieto. Kuitenkin oppitunnin ilmapiirissä vaikuttavat aivan samalla tavalla
emootiot kuin kirkossa, ja saarnan kuulijalla järjen kysymykset.
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Kuvio 7. Saarnadiskurssin henkilöviittaukset.

Kuvio 8. Opetusdiskurssin henkilöviittaukset.
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Kuvio 9. Saarnadiskurssi toimintana.

Kuvio 10. Opetusdiskurssi toimintana.
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Kuvio 11. Saarnaajakohtaiset henkilöviittaukset.
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Kuvio 12. Saarnaajakohtaiset puhefunktiot.

kysymyksiä
6 %

kehotuksia
5 %

väitteitä
89 %

kysymyksiä
1 %

kehotuksia
3 %

väitteitä
96 %

kysymyksiä
4 %

kehotuksia
3 %

väitteitä
93 %

kysymyksiä
3 %

kehotuksia
10 %

väitteitä
87 %

kysymyksiä
11 %

kehotuksia
5 %

väitteitä
84 %

kysymyksiä
2 %

kehotuksia
6 %

väitteitä
92 %

kysymyksiä
8 %

kehotuksia
14 %

väitteitä
78 %

kysymyksiä
25 %

kehotuksia
4 %

väitteitä
71 %

kysymyksiä
5 %

kehotuksia
27 %

väitteitä
68 %

kysymyksiä
13 %

kehotuksia
1 %

väitteitä
86 %

PAP 1 PAP 2

PAP 3 PAP 4

PAP 5 PAP 6

PAP 7 PAP 8

PAP 9 PAP 10



273
Kuvio 13. Opettajakohtaiset henkilöviittaukset.
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Kuvio 14. Opettajakohtaiset puhefunktiot.
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8 Kirkko, koulu ja vuorovaikutus

Tutkimukseni tarkoitus on kuvata, millä kielellisillä keinoilla vuorovaikutusta ilmaistaan
saarna- ja opetusdiskurssissa sekä miten institutionaalisuus niihin rakentuu ja miten sitä
ylläpidetään. Tutkimukseni on komparatiivinen, koska vertaan kahta ex cathedra -puhu-
misen tyyppiä toisiinsa. Edellisissä luvuissa analysoin ja kuvaan, mitä aineistoni osoittaa
pappien ja opettajien keinoista rakentaa vuorovaikutteisia merkityksiä kuulijoillensa. En
toista enää systemaattisesti kaikkia tuloksia tässä luvussa, koska olen koonnut niistä tär-
keimmät jokaisen luvun loppuun ja lisäksi luvussa 7 vertaan tulosten perusteella saarna-
ja opetusdiskurssin eroja ja yhtäläisyyksiä. Tässä luvussa kokoan ensin tarkasteluun saar-
na- ja opetusdiskurssin institutionaaliset merkitykset. Luvussa 8.2 pohdin, mitä haasteita
tutkimustulokset tarjoavat saarnan vuorovaikutuksen kehittämiseen. Luvussa 8.3 tarkaste-
len luokkahuoneen vuorovaikutuskeinojen kehittämistä. Lopuksi luvussa 8.4 arvioin tut-
kimukseni menetelmiä, aineistoa ja tuloksia.

8.1 Instituution jäljet saarna- ja opetusdiskurssissa

Kirkko ja koulu ovat diskurssiyhteisöjä, joilla on hoidettavanaan yhteiskunnallinen tehtä-
vä. Ne ovat osa yhteiskunnan sosiaalista rakennetta, jonka yksi ulottuvuus on diskurssi-
järjestys. Diskursiivisesta käytännöstä, kuten esimerkiksi saarnasta ja oppitunnista, ilme-
nevät instituution tyypilliset toimintamallit.

Saarna on jumalanpalveluksen keskiössä. Saarnaajan tehtävä on tulkita pyhien kirjoi-
tusten sanoma nykypäivään ja kuulijan elämään sovellettuna. Suomalainen saarnakäy-
täntö ei ole muuttunut radikaalisti vuosisatojen aikana. Nykysaarnan keskeisenä piirteenä
pidetään pyrkimystä dialogisuuteen kuulijan kanssa. Saarnaajan valitsemalla genrellä on
merkitys kuulijakontaktiin. Tekstuaalinen saarnamuoto on raamattukeskeistä selitystä,
jossa saarnaaja tukeutuu instituution tulkintaan. Temaattisessa genressä on mahdollisuus
lähestyä aihetta kuulijan näkökulmasta, mutta sitä saarnaajat pitävät vaikeana, koska
”tieltä eksymisen” vaara on suuri. Instituution selitykset ovat kaikille yhteisiä, siis turval-
lisia; omista tulkinnoista on vastuussa sekä yhteisölle että kuulijalle.
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Koulutuksen rakenteita on uudistettu perusteellisesti useita kertoja ammatillisen ope-
tuksen yli sadan vuoden historian aikana. Valtiovallan määrittämät muutokset ovat koske-
neet koulutuksen pituutta, laajuutta, sisältöjä, opettajankoulutusta, pätevyyksiä jne. Luok-
kahuoneen diskursiivisiin käytäntöihin muutoksilla ei juurikaan ole ollut vaikutusta.
Oppimisen ja opetuksen tutkimus on tuonut uutta tietoa opetusmenetelmällisistä mahdol-
lisuuksista, mutta opettajakeskeinen menetelmä on tämän aineiston opettajien – ja koke-
mukseni mukaan yleensäkin – suosituin opetustapa. Kysymys ei ole ainoastaan yksilön
halusta turvautua perinteiseen menetelmään, vaan myös koulukulttuuri pitäytyy vanhoissa
kaavoissa.

Cathedra, julkisen opettamisen paikka, on sekä papin että opettajan viran ”oppituoli”,
josta viranhaltijalla on oikeus ja velvollisuus puhua instituution sanoma. Instituutio rajoit-
taa monin tavoin yksilön mahdollisuuksia toimia diskursiivisesti. Papin on saarnattava
määrätystä päiväntekstistä. Nykypäivään soveltaminenkaan ei ole täysin saarnaajan har-
kinnassa, sillä kirkkoyhteisön normit ja ohjeet rajoittavat, mistä voi puhua, mistä ei ja
minkälaista kieltä käyttää. Myös opetuspuheeseen vaikuttavat yhteisölliset konventiot ja
käytänteet: opetussuunnitelma, opettajankoulutus, oppimis- ja tiedonkäsitykset, opetus-
menetelmät ja koulun traditiot. Siis kirkkoinstituutio muovaa saarnaa ja kouluinstituutio
opetuspuhetta ja päinvastoin: saarnassa ylläpidetään ja uudelleen rakennetaan kirkkoinsti-
tuutiota ja opetuspuheessa kouluinstituutiota.366 Myös kuulijakunta on sitoutunut konven-
tionaaliseen käytäntöön ja tietää, mitä odottaa saarnalta tai opetuspuheelta – yllätyksiä
tulee harvoin.

Pappi ja opettaja ovat sosiaalisten rakenteiden diskurssiyhteisöjen sosiaalisia subjek-
teja, joille on määrätty tietyt asiantuntijatehtävät. Saarnassa puhuu teologian asiantuntija,
ammatillisessa opetuksessa oman erikoisalansa, esimerkiksi tekniikan, hoitotieteen, ravit-
semustieteen jne. ekspertti. Saarnaajalla on instituution tehtävä julistaa jumalansanaa.
Kirkon oppi on usko kolmiyhteiseen Jumalaan, syntien anteeksiantamiseen ja iankaikki-
seen elämään. Saarnaaja ylläpitää institutionaalista identiteettiään esittämällä uskoon liit-
tyvät propositiot lieventämättöminä. Sen sijaan vuorovaikutuksellisista syistä hän voi
niitä kyllä pehmentää. Opettajan tehtävä on ammattitiedon välittäminen opiskelijoille.
Väitteiden lieventäminen ei kuulu opettajankaan asiatuntijapuheeseen, jossa ”faktat” ovat
oppikirjamaisesti valmiina annettuja.

Institutionaalisuudelle on tyypillistä tehtäväsuuntautuneisuus ja asioiden hallinta, jotka
voivat ilmetä tietyissä muodoissa ja toiminnan rakenteissa. Jumalanpalveluksella on alku-
ja loppurutiinit, samoin oppitunnilla. Saarnalla on tietty paikka jumalanpalveluksen koko-
naisuudessa, ja se päättyy yhteisöllisesti sovitulla tavalla. Opetuspuheesta voidaan hel-
posti erottaa oppitunnin aloitus- ja lopetusjaksot. Myös opiskelijoiden toiminnasta näihin
liittyvät rutiinit tunnistaa. Asiantuntijapuheella on tietty kokonaisrakenne. Saarna noudat-
taa etukäteen kirjoitettuna tekstinä usein klassista retoriikan mallia, vaikka rakenne voi
jonkin verran vaihdella eri saarnagenressä. Oppitunnin kokonaisrakenteessa on erilaisia
toimintajaksoja, jotka muuttuvat käytettävän opetusmenetelmän mukaan. Opettaja viittaa
agendapuheessaan vähän väliä oppitunnin rakenteeseen ja näin kontrolloi ajankäyttöä ja
asiasisällön annostelua. Saarnaaja ei yleensä käytä metapuhetta eikä viittaa rakenteeseen.

366. Kriittisessä diskurssianalyysissa kielen suhde yhteiskuntaan nähdään dialektisena: diskurssi heijastaa
tapahtumaa, tilannetta, instituutiota ja sosiaalisia rakenteita ja toisaalta diskurssi luo niitä (Fairclough 2000:
64).
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Vuorovaikutuksen toinen osapuoli tuntee ja tietää tehtävänsä kokonaisrakenteessa ja
suuntaa toimintaansa sen mukaan.

Institutionaalisessa diskurssissa luodaan vuorovaikutusrooleja. Kun pappi tai opettaja
ottaa itselleen yleisen vuorovaikutusroolin minä, hän määrittää kuulijan vastapariksi sinä
tai te. Puhujan toimintatyypistä määräytyvät puhujan ja kuulijan roolit. Institutionaali-
sista tehtävistä syntyviä papin ja opettajan vuorovaikutusrooleja ovat ohjailija, ohjaaja,
neuvoja, kehottaja, määrääjä ja vaikuttaja. Nimitys riippuu käskemisen voimakkuudesta.
Ohjailija, neuvoja, kehottaja ja ohjaaja antavat neuvonsa joko suoraan tai epäsuorasti
kehottaen. Määrääjä käyttää statuksensa suomaa oikeutta ja antaa voimakkaan käskyn tai
tuomion. Vaikuttaja ei käytä käskemisvaltaansa eksplisiittisesti vaan valitsee implisiitti-
siä, kuulijaa suostuttelevia keinoja.

Saarnaajan institutionaalinen tehtävä on lain ja evankeliumin julistaminen. Useimmi-
ten hän julistaa evankeliumia, mikä näkyy vuorovaikutusroolista, armon välittäjästä. Kuu-
lija rooli on instituution näkökulmasta armon tarvitsija, syntinen ihmisen. Saarnaajat otta-
vat ilmeisesti huomioon kuulijoiden odotukset empaattisesta ja puolueettomasta papista.
Lain ja tuomion julistaminen on tutkimukseni saarnaajilla harvinaista. Opettajan institu-
tionaalinen rooli on tutkimukseni perusteella useimmiten tiedon välittäjä. Harvinaisempi
valinta on ryhmätyön ohjaaja, joka neuvoo opiskelijaa tiedon etsijäksi. Kokemusten jaka-
jan rooli on yhteinen kertomuksin havainnollistavalle papille ja opettajalle. Kuulija voi
peilata omia kokemuksiaan kertomuksen henkilöiden kokemuksiin eläytyjänä tai samais-
tujana. Saarna- ja opetusdiskurssille on tyypillistä muodostaa interpersoonaisia vastapa-
reja, esimerkiksi minä – sinä, minä – te, neuvon antaja – neuvon tarvitsija, ohjailija –
ohjeiden noudattaja, armon julistaja – armon pyytäjä. Näillä vuorovaikutuksellisilla vasta-
rooleilla tähdätään institutionaaliseen tavoitteeseen.

Institutionaalisessa suhteessa on kyse tiedollisesta ja diskursiivisesta vallankäytöstä.
Tutkimusten mukaan osallistujien asema institutionaalisessa vuorovaikutuksessa on epä-
symmetrinen verrattuna arkikeskusteluun, jossa keskustelijat ovat yleensä tasavertaisia.
Luonnollisesti arkikeskustelussakin toiset keskustelijat ovat aktiivisempia ottamaan vuo-
roja ja tuottamaan aiheita, mutta institutionaalisessa yhteydessä on kysymys suorasta suh-
teesta aseman ja roolin välillä sekä toisaalta diskursiivisten oikeuksien ja velvollisuuk-
sien välillä.367 Saarna- ja opetusdiskurssissa tieto ja diskurssiin pääsyoikeus sekä puheen
määrä ovat institutionaalisesti epäsymmetrisiä.

Kirkon diskursiivisen käytännön mukaan saarnassa puhuu vain instituution edustaja.
Hän ottaa kuulijansa – enemmän tai vähemmän – huomioon valitsemalla seurakuntalaista
koskettavia esimerkkejä ja esittämällä olettamiaan kuulijan kysymyksiä. Tyypillisellä
oppitunnilla opettaja puhuu suurimman osan ajasta, hän valitsee aiheet ja säätelee opiske-
lijoiden puheenvuoroja tekemällä kysymyksiä, joissa opiskelija ei juuri pääse pohdiskele-
maan tietoa, vaan tuottamaan opettajan haluamia vastauksia. Opettaja esittää olettamiaan
opiskelijan käsityksiä, vaikka useimmiten olisi mahdollista kysyä suoraan opiskelijoilta.
Huomattavaa on, että hierarkkinen asymmetrisyys vaikuttaa myös erimielisyystilanteissa,
joissa ei ole kysymys ammatillisesta tiedosta, vaan ihmisten välisistä suhteista tai erilai-
sesta elämänkatsomuksesta. Saarnaajalla ja opettajalla on valta ohjata diskurssia ja puhua
instituution puolesta.

367.  Ks. mm. Fairclough 1999: 41, Drew – Heritage 1997: 47–49.
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Yhteistyön ja vuorovaikutuksen takia instituution edustajan on hyödyllistä pyrkiä
tasoittamaan aseman luomaa asymmetriaa. Ammatillinen varovaisuus ja neutraalius ovat
tyypillisiä institutionaaliselle puheelle.368 Pappi ja opettaja käyttävät monenlaisia keinoja
pyrkiäkseen tasapainottamaan vuorovaikutusta. Ammatillinen varovaisuus ilmenee erilai-
sina kohteliaisuusstrategioina saarna- ja opetusdiskurssissa. Impositiota pyritään välttä-
mään käyttämällä erilaisia pehmennyskeinoja varsinkin kysymisessä ja käskemisessä.
Kysymysten impositiota lievennetään opetusdiskurssissa ennakoivilla vuoronvaihtokysy-
myksillä, jotka kysymyssarjoissa ensimmäisenä pehmentävät viimeisenä esitettävää tar-
kistuskysymystä. Institutionaalisen roolin neuvot ja ohjaus pyritään hoitamaan ilman suo-
raa imperatiivia. Jos sitä käytetään, se ilmaistaan saarnassa mieluummin fokalisoijan
suulla. Opettaja ilmaisee neuvonsa yleensä epäsuorasti, mutta jos hän käyttää imperatii-
via, hän lieventää sen pragmaattisin elementein. Kirkon tavoite on saada ”lauma paime-
nen luo”. Ohjailu esitetään useimmiten mahdollisuuden kuin pakon kielellä. Papin rooli
on luvan antaja uskoon ja armoon.

Ammatillista varovaisuutta syntyy institutionaalisessa diskurssissa myös siitä, että osa-
puolet eivät tunne toisiaan. Instituution edustaja pyrkii yleensä luomaan neutraalin suh-
teen kuulijaan. Tuttujen välisessä arkikeskustelussa hymyily, nauru ja huumori ovat itses-
tään selviä sosiaalisen yhteyden osoittimia. Niitä esiintyy myös institutionaalisessa kes-
kustelussa, mutta ammatillisen varovaisuuden lieventäminä. Kirkosta puuttuu nauru: tut-
kimusaineistoni saarnaajat eivät tee naurualoitteita. Pappien esitystapaan ei kuulu myös-
kään nonverbaali kieli. Ele- ja ilmekieli liittyy emootioihin, mutta saarnadiskurssin insti-
tutionaalisuus pitää tunnereaktiot neutraalina. Opetusdiskurssista nauru ei puutu koko-
naan. Jotkut opettajat tekevät naurualoitteita, ja joillakin tunneilla myös opiskelijat.
Yhdessä nauramista on vain yhden opettajan tunnilla. Yleensä opetusdiskurssin nauru
noudattaa institutionaalisuuden ”sääntöjä”: aloitteen tekee statukseltaan ylempi, hän nau-
raa useammin yksin kuin yhdessä opiskelijoiden kanssa, nauru on kestoltaan melko lyhyt.
Joidenkin opettajien puheessa on kiusoittelua kuin tuttavallisessa arkipuheessa. Institutio-
naalisessa kontekstissa tulkinta riippuu kiusoitellun yksilön tai ryhmän kokemuksesta.
Toinen voi pitää humoristisena sitä, mitä toinen loukkaavana.

Institutionaalinen yhteistyö on tavoitesuuntautunutta. Saarna- ja opetusdiskurssissa
tavoitteet ovat eksplisiittisesti esillä. Saarnaajan kuulijalle suuntaamien suorien ja epäsuo-
rien muistutusten ja kehotusten takana on uskonyhteisön arvojen valitseminen. Kuulija
pidetään kaiken aikaa tietoisena elämässä valitsevasta valintatilanteesta, jonka saarnaaja
eksplikoi esimerkiksi vastakohdilla synti vai pelastus, ristiriita vai rauha, syntinen vai
vanhurskas, elämä vai kuolema jne. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kouluttaa
osaavia ammattilaisia yhteiskunnan eri aloille. Jokaisessa aineessa on opetussuunnitelman
mukaiset oppisisällöt, joiden opettaminen määräajassa on opettajan tehtävä. Tavoitesuun-
tautuneisuus kirjoittautuu myös opettajan kieleen ajankäytön jatkuvana tähdentämisenä.

Institutionaalinen vuorovaikutus vaatii molemmilta osapuolilta henkilökohtaista sitou-
tumista vuorovaikutuksen pelisääntöihin. Institutionaalisuutta eksplikoidaan saarna- ja
opetuspuheessa ehkä eniten sosiaalisten identiteettien välityksellä. Vuorovaikutuksessa
pappi ja opettaja esittävät asiantuntijatietonsa, jonka ideationaalisiin merkityksiin kietou-
tuvat vuorovaikutusroolit väitteiden, kysymysten, kehotusten, muistutusten jne. esittä-
jinä. Epäsymmetrisesti jakautunutta valtaa pyritään tasoittamaan kohteliaisuusstrategi-

368. Ammatillisesta varovaisuudesta ks. Drew – Heritage 1997: 53–59.
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oilla. Vaikka tuloksena on vuorovaikutuksellista hyötyä, todelliseen valtasuhteeseen niillä
ei ole merkitystä. Suuri muutos vaatisi muutosta sosiaalisessa järjestyksessä, luopumista
konventionaalisesta käytännöstä. Onko vaikenevan osapuolen vetäytyminen, siis kir-
kossa käymättömyys tai luentopakon poistamisvaatimus, muutokseen viittaava merkki?
Papille ja opettajalle instituutio antaa mahdollisuuden vallankäyttöön, mutta tavan ratkai-
see viime kädessä ihminen itse.

8.2 Sydämeen, omaantuntoon ja järkeen

Otsikon sanat lainasin piispa Huovisen kirjasta Pappi? (2001). Ne kuvaavat mielestäni
hyvin saarnaajan vuorovaikutteista tavoitetta ottaa kuulija huomioon koko persoonana,
tunne-, tahto- ja järkiolentona. Pohdin seuraavaksi tutkimustulosteni vahvistamia käsityk-
siä saarnan vuorovaikutuksen kehittämiseksi.

Saarnadiskurssin kehittämisen suuri ongelma lienee vuorovaikutuksen yksisuuntai-
suus. Saarnaaja kysyy saamatta vastauksia ja palautettakin hän saa harvoin. Useimmat
esiintyjät palkitaan aplodeilla, mutta pappia ei. Saarnaa ei voitane syyttää kirkossa kävi-
jöiden vähäisestä määrästä, mutta päinvastaisesti asia saattaa toimia eli: jos maine karis-
maattisesta saarnaajasta leviää, kirkko täyttyy. Edellisestä voisi päätellä, että tarvetta
jumalansanan kuulemiseen on. Kirkkoyhteisössä on kokeiltu eri kuulijaryhmien tavoitta-
miseksi erikoisjumalanpalveluksia, joissa saarna voidaan jopa korvata draamalla tai
musiikilla. Kenties näin on tavoitettu perinteistä jumalanpalvelusta vierastavia ihmisiä.
Koska kirkon perustehtävä on kuitenkin sanan julistaminen, kehittämisen on kohdistut-
tava juuri sanaosaan. Tutkimukseni osoittaa, että saarnaaja voi vuorovaikutuskeinoja
vaihtelemalla saada saarnansa keskustelevammaksi.

Saarnaamiselle ei voi olla yhtä ideaalia tapaa tai muotoa, koska kompleksinen vuoro-
vaikutussuhde määräytyy aina lukuisien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Eri tilanteessa, eri
kuulijoille, eri aikana, eri asiasta jne. tarvitaan erilaisia ilmaisumuotoja. Tämän tutkimuk-
sen vuorovaikutuksen toimintatyypeistä voidaan nähdä niiden hyviä puolia ja vastaavasti
kehittämistarpeita. Asiaan keskittyvä monologi on ehkä paikallaan jouluaamuna, jolloin
ihmiset keskittyvät historiallisen ilosanoman vastaanottamisen tunnelmaan. Jossakin toi-
sessa yhteydessä niukasti kuulijan huomioon ottava saarna jäisi etäiseksi yksinpuheluksi.
Julistavan monologin vahvuus on vankasti argumentoitu luottamus ja usko Jumalaan. Eet-
tisesti arveluttavaa on rakentaa ideologinen vastakkainasettelu erilaisten kuulijoiden
välille. Ohjaileva monologi antaa neuvot ja suostuttelee kuulijaa koituvalla hyödyllä. Toi-
saalta kuulija voi ahdistua lukuisista elämänmuutosta vaativista imperatiiveista. Kertova
monologi lähestyy kuulijaa arkipuheen omaisella kielenkäytöllä ja antaa kuulijalle mah-
dollisuuden peilata omia kokemuksia kertomuksen teemaan. Saarnadialogista voi ottaa
mallia kuulijayhteyden rakentamisessa. Monipuolisin kysymyksin saarnaaja asettaa kuuli-
jan elämän arvojen pohtijaksi ja valintojen tekijäksi.

Kuulijaan suuntautuvaa kieltä voi aina kehittää. Saarnaajan on hyvä tiedostaa, mihin
hän sanoillaan tähtää ja minkälaisen vuorovaikutusroolin haluaa kuulijalleen antaa. Usko
syntyy uskonnollisessa yhteisössä, jolla on oma uskonnollinen kielensä erityissääntöi-
neen. Uskonnollisella kielellä on eri ulottuvuuksia: Teologinen maailmankatsomus
ilmaistaan kognitiivisella kielellä. Emotionaalinen kieli ilmaisee sisäisiä kokemuksia ja
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tunteita uskonnollisella syntaksilla. Agapistinen elämäntapa saa ilmaisunsa moraalisella
kielellä. Uskonyhteisön ulkopuolisen voi olla vaikea ymmärtää uskonnollista kieltä. Jos
kuulija odottaa sananjulistusta eikä ymmärrä saarnaajan käyttämää kieltä, hän voi pettyä
saarnaan. Saarnan kirjallinen kielimuoto ja saarnaperinteeseen kuuluvat raamatuntekstien
intertekstuaaliset kerrokset saattavat vaikeuttaa kuullun ymmärtämistä. Hartauden tunnel-
maa hakeva kuulija voi kokea rituaalikielen tutuksi uskoon kuuluvaksi elementiksi, jota
kirkko esteettisenä ympäristönä vielä täydentää.

Saarnan ulkoinen muoto on institutionaalistunut kaavamaiseksi muotiksi. Pappi edus-
taa hengellisen yhteisön auktoriteettia, jonka konventionaalisuutta ja seremoniallisuutta
korostaa konteksti: kirkko ympäristönä, saarnatuoli kuulijaa ylempänä, papinpuku tai alba
vallan tunnusmerkkinä. Edellisiin saattavat yhdistyä muut etäistä instituutiota rakentavat
merkitykset: eleettömyys ja ilmeettömyys, arkikielelle vieras painotus ja tauotus, jopa
pappisnuotti saattavat etäännyttää niitä vieroksuvan kuulijan.

Nonverbaali kieli on tärkeä osa sanoman välittymisessä. Institutionaalisuuden neutraa-
lius saattaa typistää sen olemattomaksi, ja saarna voi muuttua monotoniseksi yksinpuhe-
luksi. Abstraktista ja etäisestä asiasta on vaikea puhua ilmeikkäästi. Ehkä konkreettinen,
kuulijalle läheinen sisällön käsittelytapa voisi tuoda ilmettä myös papin esitykseen. Saar-
nan kirjoitettu muoto kahlitsee papin puhetta ja yleisön spontaania huomioon ottamista,
vaikka saarnaaja käyttäisi vuorovaikutuskeinoja. Voiko usko olla iloinen asia ja miten
saarnaaja voisi tulkita myös ilon tunteita? Tausta-aineistoni mukaan papit haluavat itse-
kin päästä pois kahlitsevasta eleettömyydestä ja synkkyyden tunnelmasta. Kehittymisen
mahdollisuus on suurempi, jos saarnaajalla on oma halu ja tarve kehittyä. Sisäinen oival-
lus on parempi kuin ulkopuolinen vaatimus. Voi kuitenkin kysyä, antaako instituutio
kehittymisen edellytykset ja onko perinne voimakkaampi kuin uudistumisen halu? Sydä-
melle puhutaan tunteiden kielellä. Eleettömyys ja pysähtyneisyys voidaan tulkita tunteet-
tomuudeksi.

Muotoa ei voi erottaa sisällöstä, koska ne kietoutuvat yhteen. Ei ole varmaa, vierasta-
vatko ihmiset enemmän saarnan muotoa ja siihen liittyvää ulkoista institutionaalisuutta
kuin sisältöä, joka ei kosketa. Kehittämistarkoituksessa voi kuitenkin kysyä, mitä saar-
nasta mahdollisesti puuttuu, onko saarna latistunut ympäripyöreäksi keskusteluksi.
Nykyihminen on tottunut mediassa suorasukaiseen asioista puhumiseen, ja aiheet ovat
usein kipeitä, kiusallisia, jopa hävettävinä pidettyjä asioita, jotka jakavat ihmisten mielipi-
teitä. Pitäisikö saarnassakin ottaa esiin niitä ongelmia, jotka todella ahdistavat ihmisiä ja
joissa he tarvitsevat lohdutusta ja neuvoja, todellisia umpikujia, joihin eivät edes kaikki
kirkon miehet ja naiset rohkene ottaa kantaa, mutta jotka ovat osa ihmisen raadollista
arkea? Ei ole mielekästä pohtia muotoa, jos sisältö ei kiinnosta.

Kirkkoinstituutio on ilmaissut päätuotteekseen yhteyden ihmisiin. Saarnan kehittämi-
nen ihmistä palvelevaksi, vuorovaikutteiseksi osaksi jumalanpalvelusta jää papin henkilö-
kohtaisen halun ja taidon varaan, ellei yhteisö tue tavoitteita. Esiintymiskoulutus kuuluu
itsestään selvänä puhetyöläiselle. Puhuja kehittyy taidoissaan itsearvioinnin ja säännölli-
sen palautteen avulla. Toisaalta saarnan vuorovaikutuksen kehittäminen on yhteistyötä
instituution ja seurakuntalaisten välillä. Olisiko aito dialogi saarnaajan ja kuulijoiden
välillä mahdollinen? Entä jos saarnan muodostaisi kahden tai useamman puhujan vuoro-
puhelu? Uutta on vaikea löytää, ellei uskalla irrottautua vanhasta. Lopuksi haluan kysyä,
olisiko viisaampaa saarnaajan mennä sinne missä ihmiset ovat? Näinhän Jeesuskin teki.
Ilosanoma ei katoa, vaikka saarna kehittyy kuulijan tavoittavaksi.
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8.3 Luottamus, vastuu ja vapaus

Informaatiotekniikan kehitys on avannut yhteyksiä, luonut tietoyhteiskunnan, jossa inter-
aktiivista osallistumista suositaan ja arvostetaan. Opettajan ja opiskelijoiden vuorovaiku-
tus noudattaa kuitenkin yleensä entistä kaavaa: opettaja puhuu, opiskelija kuuntelee. Ope-
tusdiskurssi on jähmettynyt muottiin: instituutio puhuu opiskelijat äänettömiksi. Tutki-
mukseni vahvistaa tosiasian, että ammatillinen opetusdiskurssi jatkaa samaa linjaa kuin
peruskoulussa on totuttu.369 Opettaja käyttää suurimman osan oppitunnin puheajasta,
opiskelijoilla on vain lyhyitä vastauspuheenvuoroja. Tulos ei tarkoita sitä, että kaikki
opettajat olisivat samanlaisia vuorovaikuttajia – muuta kuin puhemäärässä. Opettajat voi-
vat käyttää puheaikansa eri tavalla. Tässä tutkimuksessa erotan opettajille neljä vuorovai-
kutuksen toimintatyyppiä: luentomonologin ja ohjailevan monologin, luentodialogin ja
opetusdialogin. Ihannetavoite olisi mielestäni oppimisdialogi, joka luokkahuonevuorovai-
kutuksesta puuttuu – ainakin tästä aineistosta. Opettajan interaktionaalinen toiminta vai-
kuttaa siihen, mitä vuorovaikutusrooleja hän rakentaa itselleen ja opiskelijoilleen.

Opetuspuheen ex cathedra -menetelmä, opettajan monologi, on ammatillisessa opetuk-
sessa yleisin opetustapa. Se on vallankäyttöä, joka ilmenee topiikin, vuorosysteemin,
agendan jne. kontrolloinnissa sekä luento- ja ohjailumonologissa että luento- ja opetusdia-
logissa. Opiskelijan näkökulma jää vähälle huomiolle tai peräti huomiotta. Omana koulu-
aikana sisäistetty perinteisen opettajan rooli näyttää olevan tuttu ja turvallinen, sillä se ei
kyseenalaista opettajan valtaa. Vanha tapa on luonnollistunut yleiseksi opetuskäytännöksi,
eikä näkyvää uudistusta havaitse, vaikka opetus- ja oppimisteorioissa vuorovaikutteisuu-
den merkitystä korostetaan. Opetuskäytäntö elää omaa elämäänsä, opetuksen tutkimus
omaansa. Koulukulttuurissa opettaja on edelleen yksin työskentelevä, vaikka yhteisölli-
nen opettajuus voisi monipuolistaa luokkahuoneen käytäntöjä.

Opetusdiskurssin vuorovaikutuskäyttäytymisen muutoksen esteiksi voin tämän tutki-
muksen tulosten ja opettajankouluttajakokemukseni perusteella nimetä muutamia opetuk-
sen käytäntöön luonnollistuneita myyttejä: normaali oppitunti, tieto on valtaa, opettaja
on aina oikeassa ja siirrytään seuraavaan eli jatkuva kiire.

Kouluinstituutiossa arvostetaan perinnettä, myös opetusmenetelmissä. Normaaliksi
oppitunniksi mielletään opettajan ex cathedra -puhe. Esimerkiksi opettajaopiskelijat eivät
kyseenalaista opettajan puheen määrää kertaakaan itsearvioinneissaan, vaikka arvioita-
vana on oppitunnin vuorovaikutus ja menetelmänä vain opettajan esitys. Puhumista pide-
tään opettajan työnä; jos opettaja esittää asiansa selkeästi, hän tekee työnsä hyvin. Opetta-
misen näkökulmasta vanha tapa ei siis ole ongelma. Oppimista pidetään erillisenä opiske-
lijan tehtävänä. Uskallan kuitenkin väittää, että oppiminen ja vuorovaikutus kietoutuvat
yhteen. Jos kasvokkaistilanne ei anna lisäarvoa opetukseen ja oppimiseen, opetuksen
voisi siirtää tietoverkkoihin.

Opetuksen vuorovaikutuskäytäntöihin tarvitaan muutos. Opettajankoulutuksella sitä
voitaisiin edistää, mutta opettajankoulutuksessa on yleensä sama behavioristinen malli
kuin koulussa: opettaja on tiedonsiirtäjä, opiskelija passiivinen vastaanottaja. Pelkkä tieto
ei muuta oppitunnin vuorovaikutuskäytäntöä, jos opettajankouluttajien opetus- ja oppi-
miskäsitykset ja niihin pohjautuvat menetelmät näyttävät perinteistä mallia. Opettajaopis-
kelijalle ei synny mitään käsitystä kirjallisuuden tai luennoidun teorian perusteella, mitä

369. Leiwo ym. 1987; Salomaa 1997; Lindroos 1999.
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vuorovaikutteinen opetus luokassa voisi olla. Konstruktivistisen mallin hyväksynyt opet-
taja ei ole yhtään paremmassa asemassa kuin behavioristi yrittäessään saada aikaan oppi-
misdialogia, jos ei ymmärrä, miten valittu toiminta liittyy opiskelijan tiedon rakentami-
seen kyseisessä aineessa ja mikä opettajan rooli opetuksessa on. Konstruktivistiset työta-
vat jäävät usein vain opetuspuheen välissä suoritettaviksi aktiviteeteiksi. Opettajankoulut-
tajana huomasin, että opettajaopiskelijat eivät olleet haluttomia ”antamaan lattiaa” opis-
kelijoille, mutta syy perinteisten oppituntien pitämiseen oli se, että opettajat eivät tien-
neet, mitä konstruktivismi käytännössä tarkoittaisi heidän opettamassaan ammattiai-
neessa, esimerkiksi tekniikassa tai luonnontieteessä.

Koulumaailman toinen perusmyytti on vanha klisee Tieto on valtaa. Opettaja on tie-
tysti alansa erikoisasiantuntijana tiedollinen auktoriteetti opetustilanteessa. Se, miten hän
valtaansa käyttää, kirjoittautuu hänen kieleensä. Opettaja esittää asiantuntijatietonsa
yleensä lieventämättömillä väitteillä. Oppimisen kannalta voisi olla edullista, että asian-
tuntijakin muuntaisi propositioon liittyvää varmuusastetta. Deonttista pakkoa ilmaisevien
verbien tulee, pitää, täytyy runsas käyttö tekee opetuspuheesta autoritaarista eikä edistä
oppijan kriittistä, refleksiivistä suhtautumista ammattialaa koskeviin kysymyksiin. Var-
muusastetta modifioimalla opettaja saattaa auttaa opiskelijaa huomaamaan, etteivät asian-
tuntijankaan tiedot ole kyseenalaistamattomia. Tieteellistäkin tietoa on lupa epäillä –
ainakin opettamisen tarkoituksessa. Lievennyksellä voisi olla jopa vuorovaikutusta edis-
tävä merkitys: opiskelija rohkaistuu kysymään, kun opettaja lieventää ehdotonta oikeassa
olemistaan.

Kolmas myytti Opettaja on aina oikeassa elää sitkeästi koulumaailmassa. Opiskelijoi-
den käyttäytymisessä se näkyy muun muassa vaikenemisena: opettajan kysymykseen ei
uskalla vastata, kun tietää, että opettajalla on tietty, ”oikea” vastaus hallussaan. Opettaja
yrittää saada opiskelijalta vastausta kolmenlaisilla kysymyksillä: tarkistus- ja vuorovaiku-
tuskysymyksillä sekä aidoilla kysymyksillä. Tarkistuskysymyksillä opettaja kontrolloi
opiskelijan tietoja. Ne eivät johda keskusteluun eivätkä edistä proposition kausaalisuhtei-
den pohtimista. Vuorovaikutuskysymykset ovat diskurssissa tärkeitä kohteliaisuuden
osoittimia. Niillä opettaja yrittää lieventää tarkistuskysymysten impositiota ja saada opis-
kelijalta vastauksen. Aidot kysymykset koskevat yleensä agendaa, eivät opittavaa asiaa, ja
siksi oppimisdialogi ei ole mahdollinen. Suljetuilla kysymyksillä opettaja varmistaa val-
taansa johtaa asian käsittelyä haluttuun suuntaan. Perinteistä kysymystekniikkaa käyttä-
mällä opettaja rajoittaa opiskelijan vastauksen muutamaan sanaan eikä saa edes opetus-
keskustelua aikaan. Kysymisen taitoa pitäisi kehittää kohti aitoa oppimisdialogia, jossa
kysyjäksi voisi ohjata tiedon etsijän eli oppijan.

Opettaja on aina oikeassa -myytti näkyy myös luokkahuoneen ristiriitatilanteissa, jotka
paljastavat aktuaalisia tapoja osallistujien suhtautumisesta erimielisyyteen ja kyvystä
käsitellä sitä. Kiistoilla on tapana luonnollistua osaksi instituution käytäntöä eikä niiden
käsittelyyn kiinnitetä huomiota, koska ne ”kuuluvat asiaan”. Tutkimukseni tekee näky-
väksi, miten opettaja ja opiskelijaryhmä käyttäytyvät opetusdiskurssin konfliktitilan-
teessa. Kyseessä on valtasuhde, jossa kumpikin osapuoli yrittää saada toisen uskomaan
oman näkemyksensä oikeutusta. Väittelyn näkyväksi lopputulokseksi jää opettaja on
oikeassa, vaikka opiskelijat eivät ehkä niin ajattelekaan, vaan lopettavat väittelyn turhana.

Neljäs myytti on siirrytään seuraavaan eli kiire eteenpäin. Koulussa asetetaan lähi- ja
etätavoitteita. Niiden saavuttaminen on aikasidonnaista, mistä opetusdiskurssiin kirjoit-
tautuu merkitys alituisesta kiirehtimisestä. Oppitunnilla opettaja muistuttaa tämän tästä
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muun muassa seuraavaan asiaan siirtymisestä, asioiden läpikäymistä, aloittamisesta ja
lopettamisesta, tehtävien viimeisistä palautuspäivistä. Kiireen merkitykset näyttävät liitty-
vän opettajan tehtävän hoitoon. Opiskelijat eivät yleensä esitä kiirehtimistä, ehkä päinvas-
toin hidastamista. Diskurssissa kuuluu ilmeisesti opettajien huoli siitä, että ammatilli-
sessa koulutuksessa lähitunteja on vähennetty, vaikka opetettava asia lisääntyy. Sosiaa-
lis-ekonomisesta näkökulmasta katsottuna kysymys on kustannussäästöistä, mutta toi-
saalta säästäminen voi koitua kalliiksi yhteiskunnalle, jos oppimisesta tingitään: työnteki-
jän virheet tulevat kuitenkin yhteiskunnan maksettaviksi. Kiirehtiminen estää myös oppi-
misen kannalta tärkeimmän eli kriittisen keskustelutaidon oppimisen. Tutkimustulokseni
osoittavat, että opiskelijat ovat halukkaita keskustelemaan, jos siihen annetaan tilaisuus.
Kiiremyytin purkamiseksi kouluyhteisö voisi olla itsekriittinen ja pohtia, olisiko järke-
vämpää käyttää edes osa lähitunneista oppimisdialogiin asiantuntijaopettajan kanssa ja
ohjata opiskelijat hankkimaan perustieto kirjallisuudesta eikä kopioida tietoja kalvolta.

Ammatin oppimiseen ja opettamiseen tarvitaan luonnollisesti asiantuntijaopettajan tai-
totietoa. Opettajan kyvystä ja taidosta riippuu, miten hän pystyy sitomaan sen osaksi
ammattipedagogiikkaa ja opiskelijoiden oppimista. Omasta kokemuksesta tiedän, että osa
opettajista on yrityksen ja erehdyksen tai oman työnsä tutkimisen kautta päätynyt vuoro-
vaikutteisiin menetelmiin, mutta valtavirta on opettajamonologin kannattajia. Muutok-
seen ei nähdä tarvetta niin pitkään kuin ex cathedra -puhe on instituution yleinen käy-
täntö. Opettamisessa, oppimisessa ja vuorovaikutuksessa ei ole pelkkä joko – tai -ase-
telma: behaviorismia tai konstruktivismia. Asiantuntijan puhetta tarvitaan, mutta sille
olisi löydettävä aiheen, tavoitteen, tilanteen ja kohderyhmän mukainen kesto. Oppiminen
on epätodennäköistä, jos opiskelija kuuntelee kahdeksan tuntia päivässä jokaisella opinto-
jaksolla pelkkää opettajan puhetta. Erilaisia menetelmiä hyödyntävä opettaja antaa opis-
kelijoilleen mahdollisuuden oppia myös tulevassa ammatissa tarvittavaa asiantuntijapu-
hetta. Vuorovaikutteisen opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen on työlästä, koska ei voi
tuudittautua siihen uskoon, että kaikki menee opettajan suunnittelemalla tavalla. Vuoro-
vaikutuksen tässä ja nyt -tilanteessa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kaikki kaikkiin, joten
opettaja joutuu itsekin epävarmalle alustalle eli oppijaksi.

Oppiminen ja opettaminen ovat vuorovaikutteista yhteistyötä. Ihmissuhdetaidot ovat
yhteistyön perusta. Ammatillinen opettaja ottaa huomioon opiskelijoidensa kasvojen suo-
jelun. Negatiivisen kohteliaisuuden keinot ovat opetusdiskurssissa suosittuja. Epäsuora
strategia edistää asiantuntijan ja opiskelijan vuorovaikutusta, mutta toisaalta se on sosiaa-
lisesti muodollista ja etäännyttävää. Institutionaalisessa vuorovaikutuksessa negatiivinen
kohteliaisuus merkitsee asiantuntijaroolin ottamista. Nyky-yhteiskunnassa ei arvosteta
ammatillista elitismiä, vaan epämuodollisuutta, luonnollisuutta ja normaaliutta.370

Ammatillisessa opetusdiskurssissa näkyy merkkejä myös tästä suuntauksesta. Se ilmenee
arkipuhekielisyytenä, tuttavallisina puhutteluina, tunteiden näyttämisenä, leikinlaskuna,
jopa kiusoitteluna tai ironiana.

Opettajan luonnollinen diskurssityyli vaikuttaa varmasti edullisesti oppimisilmastoon.
Vuorovaikutuksen opettajana en voi liikaa korostaa tutustumisen merkitystä. Ammattiai-
neenkin opettajan pitäisi ottaa huomioon, että nuoret aikuiset kokevat olonsa epäviihtyi-
säksi, jopa ahdistuneeksi, jos eivät tunne kuukausienkaan luokassa istumisen jälkeen kuin
pari vieruskaveria. Opettajan olisi hyvä tutustua opiskelijoihinsa ja tutustuttaa opiskelijat

370. Fairclough 1992: 147
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keskenään. Tällainen toiminta voi olla monen opettajan mielestä ajantuhlausta, pois
ammattiaineen opetusajasta, mutta se maksaa vaivan, kun toisensa tuntevat opiskelijat
pystyvät onnistuneeseen yhteistyöhön. Ryhmätöiden vieroksumisen yksi syy on mieles-
täni puutteellisissa sosiaalisissa taidoissa. Ryhmätöissä ei opita vain ammattiasiaa, vaan
työelämässä tärkeitä tiimityötaitoja. Myös opettaja voi käytöksellään vaikuttaa oppimi-
sen tunneilmastoon. Opettajan innostuneisuus, avoimuus, empaattisuus, huumori ja näi-
den vastakohdat heijastuvat opiskelijoihin ja oppimiseen.

Tämän luvun otsikon Luottamus, vastuu ja vapaus valitsin kuvaamaan niitä puolia,
joita mielestäni vuorovaikutuksellisen oppimisen ja opettamisen saavuttamiseksi tarvi-
taan. Luottamus on kaiken perusta. Onnistunut yhteistyö syntyy osapuolten kyvystä luot-
taa toisiinsa. Jos asiantuntijaopettajan ammattitaito on hyvä, opiskelijat luottavat häneen
ja hän luottaa itseensä. Opettaja ei menetä opiskelijoiden luottamusta, vaikka hänen vuo-
rovaikutustaitonsa olisivat puutteelliset. Toisaalta hyvä ammattitaito antaa opettajalle itse-
luottamusta kehittää vuorovaikutustaitoa.

Opettajan luottamus opiskelijaan ja opiskelijaryhmään on varmasti hyvin yksilöllistä.
Se voi näkyä vuorovaikutuksessa esimerkiksi kannustus- ja innostuspuheena. Kannus-
tava opettaja luottaa opiskelijan haluun pyrkiä yhteiseen tavoitteeseen, yhteistyöhön ja
oppimiseen. Hän ilmaisee nämä käsityksensä eksplisiittisesti ja antaa palautetta opiskeli-
jalle. Institutionaalinen rooli antaa opettajalle myös keinoja kontrolloida opiskelijan toi-
mia. Tätä voidaan käyttää myös mahdollisuutena piiloutua institutionaalisuuden taakse,
mikä voi ilmetä luottamuksen osoitusten puutteena. Opettaja voi olla liian ohjaileva ja
käskemisen kieli autoritaarista. Hän ei luota aikuisten opiskelijoidensa itseohjautuvuu-
teen, mikä puolestaan vähentää opiskelijan mahdollisuuksia kehittyä vastuulliseksi
ammattilaiseksi.

Vastuun ja vapauden sanotaan olevan sisaruksia. Luottamus lienee äiti, koska luotta-
muksen katsotaan synnyttävän vastuuta. Ihmisen eettisyyteen kuuluu pyrkimys olla luot-
tamuksen arvoinen, vastata siitä, ettei petä luottamusta. Vapautta ei ole ilman vastuuta.
Luokkahuoneen vuorovaikutukseen, jossa perinteinen suunta on yksi viestii monelle, olisi
löydettävä uusia ratkaisuja, jossa monet viestivät monille. Vuorovaikutuksen kehittämi-
sessä vastuu ja vapaus ovat tärkeitä. Vastuu merkitsee molemminpuolista sitoutumista
yhteiseen tavoitteeseen ja vapautta valita erilaisista vaihtoehdoista. Vapaus merkitsee
omaäänisyyden kehittymisen mahdollisuutta aidon oppimisdialogin osallistujana, jonka ei
aina tarvitse osoittaa tietojaan, vaan hän voi rakentaa niitä oppimalla monien muiden
äänien kanssa.

Lisääntyvä vuorovaikutus oppitunnilla vaatii opettajalta erityisesti ihmisten ohjaami-
sen taitoa. Oppimisprojektien tärkeänä tavoitteena ammatillisen sisällön oppimisen yhtey-
dessä on vuorovaikutustaitojen oppiminen. Niitä ei opita ilman ohjaamista. Vuorovaikut-
teiset menetelmät ovat vaativia, sillä ryhmätyössä joutuvat kaikkien ihmissuhdetaidot
koetukselle. Ellei opettajalla ole vuorovaikutuksen ohjaamiseen tarvittavia taitoja, on
todennäköistä, että ongelmia ilmenee esimerkiksi tasapuolisuudessa: kuka tekee ja kuinka
paljon sekä valtasuhteissa: kuka määrää ja päättää. Tulevaisuuden työelämävaatimuk-
sissa korostetaan yhteistyötaitojen tärkeyttä. Oppilaitoksissa olisi harkittava, miten niiden
opettamista tehostetaan. Vuorovaikutustaidon puute voi johtaa monenlaisiin ihmissuhde-
ongelmiin sekä koulussa että muilla työpaikoilla.

Diskursiivisen käytännön muutos opetuksessa vaatisi koko koulun, siis koulukulttuurin
muuttumista. Jos opettaja haluaa edelleen työskennellä eristäytyneenä ”aineensa” ja opis-
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kelijoidensa kanssa luokkahuoneessa, muutosta on turha odottaa. Opetuksen avaaminen
osaksi yhteiskuntaa on opettajan tehtävä. Tietokoneet ovat luonnollisesti auttaneet opetus-
maailman avartumista, mutta tietokoneet hiljentävät luokkahuoneen vuorovaikutuksen
nollaan, kun opettajakin vaikenee. Yhteisöllinen ja rajoja murtava opettajuus voisi tarjota
ennen kokemattomia mahdollisuuksia ammatilliseen opetukseen. Ainejakojen osittainen-
kin häivyttäminen tarjoaisi synergiaa rakentaa oppimisprojekteja, joissa opittavat osa-alu-
eet limittyvät toisiinsa luonnollisella tavalla kuten työelämässä, jossa osaaminen ja tehtä-
vät eivät jakaudu ”aineiksi” vaan kokonaisosaamiseksi. Vuorovaikutuksen yksisuuntai-
suus katederilta luokkaan muuttuisi moniääniseksi: yksi yhdelle tai monelle, moni yhdelle
ja ennen kaikkea moni monelle. Mikään – varsinkaan koulu – ei muutu kerralla, joten
oppilaitoksessa voisi olla kokeilevia suuntia kuin teatterin pikkunäyttämöitä, joissa irrot-
taudutaan vanhasta ja haetaan rohkeasti uutta.

8.4 Arviointia ja pohdintaa

Lopuksi haluan vielä tarkastella muutamia tutkimukseni valintoja ja arvioida niiden
onnistuneisuutta. Työni alkusysäys oli pragmaattinen: halusin saada opetusta varten tut-
kittua tietoa saarnan ja opetuspuheen vuorovaikutuskeinoista. Tavoite on mielestäni saa-
vutettu: tutkimustulokset osoittavat näiden institutionaalisten diskurssien vuorovaikutuk-
sen päälinjat. Saarnaa ja ammatillisen koulutuksen opetuspuhetta ei ole aiemmin tutkittu
lingvistisestä näkökulmasta, joten tutkimustuloksista saadaan uutta tietoa. Lopullista
totuutta on mahdoton saavuttaa, mutta tutkimukseni valottaa osaltaan saarnan ja opetus-
puheen kuulijaan suuntautuvia interaktionaalisia pyrkimyksiä ja toimia. Tuloksia ei voi
yleistää kaikkia saarnoja ja opetuspuheita koskeviksi. Tutkimuksen hyödynnettävyys jää
tietysti pappien ja opettajien harkintaan. Tarkoituksenani oli saada tällä tutkimuksella tie-
toa, joka auttaa puhujaa tiedostamaan omaa vuorovaikutuksen toimintatyyppiään ja mah-
dollisesti kehittämään yhteyttä kuulijaan.

Tutkimuksen kohteena on pääasiassa yksi kielen metafunktioista, interpersoonainen
ulottuvuus. Analyysi osoitti konkreettisesti todeksi systeemis-lingvistisen käsityksen, että
kielen kolme metafunktiota kietoutuvat yhteen ja merkitykset rakentuvat ideationaalisen,
tekstuaalisen ja interpersoonaisen tason tulkintakokonaisuudesta. Interpersoonainen mer-
kitys on usein implisiittinen, ja se voidaan tulkita vain ideationaalisen merkityksen alta.
Saarnan ja opetuspuheen ideationaalinen ja tekstuaalinen ulottuvuus tarjoavat kiintoisia
jatkotutkimuksen aiheita. Opetusdiskurssista olisi hyvä jatkaa eri opetusmenetelmiä käyt-
tävien opettajien puheen tutkimista. Varmuusasteen modifioinnilla ja diskurssipartikke-
leilla näyttää olevan vuorovaikutuksessa monenlaisia merkityksiä. Samoin lieventelyllä
on erityisen tärkeä osuus institutionaalisessa vuorovaikutussuhteessa, ja sen realisoitumi-
nen kielessä on moniulotteista. Mielenkiintoisena pidän myös interpersoonaisten piirtei-
den kvantitatiivista jatkotutkimusta, joka voisi vahvistaa tai romuttaa tämän tutkimuksen
toimintatyyppikategoriat. Ehdottomasti pitäisi tutkia myös opiskelijoiden puhetta – sil-
loin kun sitä esiintyy, jotta saataisiin tietoa myös opetusdiskurssin toisen osapuolen kie-
lenkäytöstä. Tieteiden välisellä tutkimuksella voisi selvittää opiskelijoiden vähäistä osal-
listumista tai osallistumattomuutta opetuskeskusteluun.

Tutkimukseni alkuvaiheessa suurimmiksi pulmiksi koin metodin valintoihin liittyvät
ratkaisut. Diskurssianalyysi sinänsä ei tarjoa yhtä menetelmää, jolla kohde olisi kuvatta-
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vissa. Päädyin tarkastelemaan saarna- ja opetusdiskurssia sekä yhteisön että tilanteen
näkökulmasta. Erilaisista taustaoletuksista huolimatta konstruktionistiselle ja interaktio-
naaliselle lähestymistavalle on yhteistä se, että kielellä ei vain representoida maailmaa
vaan myös konstruoidaan sitä. Sosiaalisen ja lingvistisen näkökulman yhdistäminen
ilmiön kuvaamisessa ja selityksessä ei ole helppoa, miten eri näkökulmat eksplikoidaan,
miten niitä painotetaan jne. Menetelmien kehittelyä tarvitaan edelleen, jotta saadaan luo-
tettavia välineitä sosiaalisten tilanteiden kielenkäytön tutkimiseen.

Tutkimusongelmien selvittämiseksi jouduin täyttämään kielentutkijan työkalupakkia
monilla välineillä. Eklektisyyden vaarana on luonnollisesti menetelmällinen hajanaisuus,
mutta toisaalta yhtä tietä kulkemalla on vaikea löytää uusia näkökulmia. Menetelmänva-
lintojen onnistumista arvioin tutkimustulosteni perusteella: saarna- ja opetusdiskurssin
toimintatyyppiluokittelut ovat päätuloksia, joita ei olisi ollut mahdollista saavuttaa ilman
monia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. Näitä tarjosivat retoriikan, semantiikan, kieli-
opin ja kirjallisuustieteen menetelmät, jotka valottavat ja toivottavasti myös syventävät
interpersoonaisuuden ulottuvuuksia. M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalinen kieli-
oppi antaa hyvän teoriapohjan diskurssin tutkimiselle, mutta sen soveltamisessa suomen
kieleen tarvitaan jatkotutkimusta.

Kymmenen saarnaa ja kymmenen opetuspuhetta ovat mielestäni riittävän laaja näyte
laadulliseen tutkimukseen. Aineistoa voi pitää jopa liian isona, kun ottaa huomioon kont-
rastiivisen tutkimusasetelman ja tutkittavien piirteiden runsauden. Kvalitatiiviseen tutki-
mukseen ei ole tavallista yhdistää kvantitatiivista analyysia. Vakuutuin määrällisen eritte-
lyn tarpeellisuudesta lisensiaatintutkimukseni perusteella, jossa havaitsin, että vuorovai-
kutuksen toimintatyypin määrittelyssä näyttää olevan merkitystä, kuinka usein puhuja
tiettyä interpersoonaista piirrettä käyttää. Esimerkiksi joku puhuu minä-kieltä tai toinen
puhuja sinä-kieltä. Määrällisistä tuloksista voi päätellä suuntaa, minkätyyppinen vuoro-
vaikutustoiminta saarnaajalle tai opettajalle on ominaista. Ne eivät kuitenkaan ole ratkai-
sevia, sillä monien piirteiden vuorovaikutuksellinen merkitys avautuu vasta koko kon-
tekstin huomioon ottavassa syvemmässä tarkastelussa.

Kriittiseen tarkasteluun voi katsoa kuuluvaksi myös tutkijan suhteen tutkittavaan. Täy-
delliseen objektiivisuuteen lienee mahdotonta päästä, kun jo aiheen, menetelmien ja
aineiston valintaan voi sisältyä subjektiivisuutta. Myös selitykset perustuvat tutkijan tul-
kintoihin, joita voi kyseenalaistaa. Kuitenkin olen pyrkinyt parhaani mukaan objektiivi-
suuteen, mutta yli 30 vuoden kokemus ammatillisen koulutuksen opetustyöstä ja opetta-
jankoulutuksesta ei voi olla vaikuttamatta ainakaan niihin näkemyksiin, millaista opetta-
jan ja opiskelijoiden vuorovaikutus heikoimmillaan on tai millaista se parhaimmillaan
voisi olla. Ihmisten välinen yhteys ei luonnollisesti koskaan, vuorovaikutusilmiön ääri-
päissäkään, ole samanlaista, koska kohde, tavoitteet, keinot ja monet tilannetekijät vaikut-
tavat siihen, että se on aina ainutkertaista.

Haluan tällä väitökselläni osallistua saarna- ja opetusdiskurssin vuorovaikutuksen
kehityskeskusteluun. Tutkimukseni tietoa vasten jokainen voi peilata omaa kokemustaan
saarnan kuulijana ja koulussa opiskelijana sekä moniäänistää keskustelua kirkon ja kou-
lun diskurssikäytännöstä. Monista äänistä syntyy toivottavasti uutta ymmärrystä ihmisten
välisen yhteyden kehittämiseen. Suomalaista IT-osaamista mainostetaan maailmalla slo-
ganilla Nokia - connecting people. Olisiko aika kännykkäkulttuurin kärkimaassa murtaa
institutionaalinen yksinpuhumisen ja vaikenemisen kulttuuri: church and school connec-
ting people!
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Liitteet



Liite 1. Litterointimerkit.

/ alle 2 sekunnin tauko
// 2–3 sekunnin tauko
/// yli 4 sekunnin tauko
↑ intonaatio nousee
<elikkä> hidastettu 
eii tavun pidennys
si- sana jää kesken
- - esimerkkilause on katkaistu
(- -) epäselvä jakso
[kääntyy] litteroijan havainto tai selitys
OLkoon painollinen tavu tai äänen voimistaminen
tule painokas sana tai ilmaisu
+ sidos
ei ole kursivointi erottaa esimerkit muusta tekstistä
sää oot lihavointi fokusoi tarkasteltavan ilmiön



Liite 2. Tekstinäytteet.

SAARNANÄYTE  (PAP 2)

oi kuinka ihana/ on huoneesi Jumala lauloimme// on riemu/ kun saan tulla/ sun Herra
temppeliis/ olemme usein/ laulaneet/ jumalanpalveluksemme alkaessamme/ vaikka/ Juma-
la ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä/ vaan siellä missä on sä- (- -)  ja nöyrä henki/ kai-
kuu laulumme sanoissa/ vanhan testamentin psalmin valtaisa ilo/ minä iloitsin/ kun
minulle sanottiin/ me menemme Herran huoneeseen// ajan/ vaihteluiden/ keskellä kai-
paamme/ ikuisuuden kosketusta/ haluamme kuulla/ Jumalan sanaa/ joka pysyy samana/
haluamme nähdä kuoleman ja ylösnousemuksen ristin/ joka seisoo keskellämme/ haluam-
me kuulla/ armon sanaa/ joka vakuuttaa/ että armo riittää/ että armo ei lopu/ haluamme
tuntea ja kokea/ Jumalan pyhyyden/ Jumala on pyhä/ hän asuu/ korkeudessa ja pyhyydes-
sä/ mutta myös niiden tykönä/ joilla on särjetty ja nöyrä henki/ tätä henkeä/ me olemme
rukoilleet/ tämän hengen/ Jumala meille lupaa/ tämä hetki/ ei voi olla merkityksetön//
evankeliumissa tapaamme/ Marian ja Joosefin/ he ovat tulleet Jerusalemiin temppeliin
Mooseksen lain määräysten mukaan/ Jeesuksen syntymästä on kulunut kuusi viikkoa/
Mooseksen lain mukaan/ äiti oli poikalapsen syntymän jälkeen/ 40 päivää uskonnollisesti
epäpuhdas/ eikä voinut päästä temppeliin/ sitten hänen tuli tuoda uhriksi/ vuoden vanha
karitsa ja kyyhkynen/ mutta jos oli köyhä/ riitti kaksi/ kyyhkystä/ Maria uhraa köyhän
perheen uhrin/ kaksi  kyyhkysen poikaa/

OPETUSPUHENÄYTE  (OPE 4 M)

ennenko mennään/ ja katotaan vähä/ tehtävämuodossa/ mitä viimeksi käytiin tietokannas-
ta läpi/ niin/ tuota// kerrataan hieman niitä/ tietokantojen ja tiedonhallinnan perusteita/
lähinnä tuota// voitas ottaa se yks/// kalvo ja kattoo lähinnä tästä/// tämähän oli yks niin//
tärkeimmistä asioista jota me viimeksi keskusteltiin/ tämän/ alustava ymmärtäminen/ ei
vielä välttämättä sisäistäminen/ koitetaan tänään saada se siihen malliin että me sisäis-
tettäisi/ tuommosessa pienessä harjoitusympäristössä/ nämä asiat mitä tuossa on// elikkä
me puhuttiin tietokannasta// tietokanta on siellä/ tietoverkon serverissä/ oleva fyysinen
joukkotiedosto// jotka sisältää yhteen asiaan/ tiettyyn / asiaan yhteen kuuluvia tietoja// ja
viimeksi meillä oli esimerkkinä se/ koulu/ kouluun kuuluvia tietoja/ opiskelija/ kurssi ja
kurssista saadut arvosanat// meillä oli taulukot/ taulut/ opiskelija/kurssi/ ja sitte se arvo-
sanataulukko// jokaisessa taulussa on ne tietyt sarakkeet/ joihin tietoa syötetään// ja
jokaisesta taulusta löytyy tietty määrä määrä rivejä// voi tosin kyllä olla myös semmosia
tauluja/ tietenki myös luontihetkellä ne taulut on tyhjiä/ mutta ne voi myös tuotannossa
olevat tietokannat olla joskus tyhjiä/ esimerkiks/ tilikauden/ vaihtumisen jälkeen niin tie-
dot nollataan ja// tai jotakin vastaavaa// no oisko teillä nyt tästä/ kysyttävää?// viime ker-
ran perusteella tai jotaki  siitä// viime kerta-



Liite 3. Kolmiyhteisen Jumalan nimitykset saarnoissa.

Nimitys Mainintoja

1. Jumala(mme)
pyhä/ etäinen/intiimi/kaikkivaltias Jumala
Herra
taivaan ja maan Luoja
taivaallinen Isä(-mme)
maailmankaikkeuden mahtavin valta
meidän apumme
armon ja voiman tuoja
seurakunnan kilpi ja suoja

91
16
  5
  2
  1
  1
  1
  1

2. Pyhä Henki
Isä, Poika ja Pyhä Henki
Henki

 3
  1
  1

3. Jeesus
Kristus
(ylösnoussut) / (meidän + -mme) Herra
Jeesus Kristus
Vapahtaja(-mme) / ihmiskunnan vapahtaja
Messias
pelastaja (meidän + -mme)
lapsi (Jeesus-/seimen-/seimeen syntyvä/poika-
poika(-nsa) (Jumalan/Marian ja Joosefin/Jeeus-/pieni
Kristus Jeesus
rauhan ruhtinas
avioliiton asettaja
hengellinen opettaja
ikuinen elämä
joulun paras lahja
Jumalan karitsa
Jumalan palvelija
kirkkaus Israelin kansalle
lahja
liiton takuumies
meidän autuutemme ja auttajamme
merkki
mestari (-mme)
moraalinen / oikeudenmukainen julistaja
nasaretilainen
pakanoiden valtias
pappi/ uskollinen ylimmäinen pappi
pelastuksen ja täyttymyksen ajan kuningas/sinun k.
sinun autuutesi jonka olet valmistanut kaikille kansoille
siveellinen opettaja
vaimosta syntynyt
valkeus pakanoille
veljistä kaukaisin
voittaja

131
 28
 19
 13
  9
 6

  6
  6
  5
  2
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1



Liite 4. Kuulijoiden nimitykset saarnoissa.

Nimitys Mainintoja +usko -usko posit. negat. neutr.

ihminen (moni / jokainen/ yksityinen 16 * *

ystävä(ni) (matka- / omantunnon ja Jumalan rauhaa 
etsivä

7 * * * *

moni (monilla on x etteivät --) 5 * * *

Jumalan lapsi 5 * * * *

kristitty 4 * * *

hyvät sanakuulijat / (hyvä) kuulija(ni) / radio-/ sinä 
joka kuulet radion kautta

4

kansa (Jumalan kansa) 4

vanhus, vanhukset 2 *

seuraaja, Hänen seuraajansa 2 * * *

syntien anteeksiannon omistaja / Jumalan armon 
omistaja

2 * *

Jumalan hengessä kutsun saaneet 2 * * *

Herran palvelija 2 * * *

läheiset, läheiseni 2 * * *

kirkkovieras 2 * * *

perhe 2 *

sinä joka olet x:n kirkossa 1 *

X:n seurakunta 1 *

rakkaat karjalaiset 1 * *

perheenäidit ja -isät 1 * *

seurakunta 1 *

maaseudun väki 1 *

esikaupunkilaiset 1 *

ydinkeskustan asukkaat 1 *

elämän kujanjuoksussa ryvettyneet 1 * *

kelvollinen 1 * *

kelvoton 1 * *

ulkopuolinen 1 * *



Liitetaulukko 1. Saarnadiskurssin sane- ja lausumamäärät.

Liitetaulukko 2. Saarnadiskurssin henkilöviittaukset.

Pappi Saneita Lausumia

PAP 1 612 63

PAP 2 1074 192

PAP 3 911 120

PAP 4 556 98

PAP 5 1173 173

PAP 6 988 142

PAP 7 886 93

PAP 8 956 89

PAP 9 886 79

PAP 10 135 83

Yhteensä 9177 1132

Viittaus PAP 
1

PAP 
2

PAP 
3

PAP 
4

PAP 
5

PAP 
6

PAP 
7

PAP 
8

PAP 
9

PAP 
10

Yhteensä %

1. minä
minä pappi
minä kertoja
minä Jumala
minä FOK
minä kuulija

6
-
-

-

2
-
-
4
-

5
6
-
2
-

2
-

10
-
2

3
1
5
-

7

-
-
6
5
-

2
-
2
-
-

4
18
3
6
2

-
-
4
-
1

6
-
4
1
-

30
25
34
18
12

25
21
29
15
10

Yhteensä
% (n=119)

6
5

6
5

13
11

14
12

16
13

11
9

4
3

33
28

5
4

11
9

119 
100 

100

2. sinä
sinä kuulija
sinä FOK
sinä NARR
te kuulijat
te FOK

1
-
-
2
-

38
10
-
-
-

-
6
2
-
1

24
21
-
-
-

13
7
-
4
-

4
8
-
-
5

8
4
-

15
3

7
33

3
-
-

2
21

-
-
6

1
2
-
-
-

98
112

5
21
15

39
45

2
8
6

Yhteensä
% (n=251)

3
1

48
19

9
4

45
18

24
10

17
7

30
12

43
17

29
12

3
1

251 
100

100

3. me
% (n=203)

8
4

15
7

11
6

12
6

20
10

39
19

25
12

15
7

28
14

30
15

203
100

4. minän 
häivytys:

gen. 3. p.
passiivi

4
2

4
3

20
7

2
6

16
8

5
4

4
10

4
7

1
8

2
9

62
64

Yhteensä
% (n=126)

6
5

7
6

27
21

8
6

24
19

9
7

14
11

11
9

9
7

11
9

126
100

5. JUM 3. p.
%  (n=415)

10
2

68
16

10
2

22
5

37
10

40
10

63
15

47
11

73
18

45
11

415
100

FOK = fokalisoija. NARR = narratiivinen. JUM = jumalallinen. 



Liitetaulukko 3. Saarnadiskurssin mahdollisuuden ja pakon ilmaisut.

Liitetaulukko 4. Saarnadiskurssin kysymykset.

Modaalisuus PAP1 PAP2 PAP 
3

PAP 
4

PAP 
5

PAP 
6

PAP 
7

PAP 
8

PAP 
9

PAP 
10

Yht. %

1. Mahdollisuus
Verbi-ilmaisut

voi
saa 
saattaa
Adverbit

3

1
4

1
15

3
1
3
7

6
1 5

3
8

4
3
1

4

2

6
3
1

3
1

7
1

5

34
32
10
26

Yhteensä
% (n = 102)

8
8

16
15

14
14

7
7

16
16

8
8

6
6

10
10

4
4

13
12

102
100

84

2. Pakko

täytyy
pitää
joutuu
on tehtävä 1 2

1 2
1

2

1
1
2

2
1
2

1 8
3
8

Yhteensä 1 2 1 3 3 3 5 1 19 16

Kaikki yhteensä 9 18 15 7 19 11 9 15 4 14 121 100

PAP 
1

PAP 
2

PAP 
3

PAP 
4

PAP 
5

PAP 
6

PAP 
7

PAP 
8

PAP 
9

PAP 
10

Yh
teensä

1. Kysymyksen funktio
Aito kysymys
Diskurssinjäsennin
Lisämerkitykset

2

2

2 2 (2)a

3  (1) 

a.Suluissa fokalisoijan kysymykset

2
1

7
10
2

3 (2)
1 

4
2
1

12(4)
6
6

3
1

6
3
2

40
26
14

Yhteensä 
% (n=80)

4
5

2
1

5
6

3
4

19
24

3
4

7
9

22
28

4
5

11
14

80
100

2. Epäsuora kysymys 3 5 5 1 26  4 4 12 5 10 75

4. Kysymyksen sijoittuminen

    Johdanto
    Kertova osa
    Pääosa
    Lopetus

2
1
1 2 2

3
3

1
16
2

3 7 10

10
2

1
1
2

1

8
2

23
3

43
11



Liitetaulukko 5. Saarnadiskurssin käskeminen.

*F = fokalisoijan käsky

Liitetaulukko 6. Saarnadiskurssin kiellot.

Tyyppi PAP 
1

PAP
2

PAP 
3

PAP
4

PAP
5

PAP 
6

PAP
7

PAP
8

PAP
9

PAP
10

Yht. %

1. Imperatiivi

Yks. 2. pers. 1 (1F*) 5 2 (2F) 9 
(1F)

5 (5F) 3 (3F) 4 (1F) 3 (3F) 11 
(9F)

43

        3. 4 (4F) 1 5

Mon.1. pers. 1 1

        2. 3 (3F) 9 (1F) 5 (5 F) 17

        3

Yhteensä 1 5 3 9 9 6 13 3 17  66 83

2. Väitelause 2 1 1 2 1 1 2 1  11

3. Kieltolause 1   1

4. Kysymys-
lause

1   1

Yhteensä 2 1 1 3 1 2 13 17

Kaikki yht. 3 5 4 10 11 9 13 4 19 1 79  

% (=79) 4 6 5 13 12 11 16 5 24 1 100 100

Kiellon tyyppi PAP 
1

PAP 
2

PAP 
3

PAP 
4

PAP 
5

PAP 
6

PAP 
7

PAP 
8

PAP 
9

PAP 
10

Yht.

Kieltoverbit 8 28 10 12 13 13 9 6 9 16 124 

ei-, epä-alkuiset 1 2     3   

-tOn 5 2 2     9

-mAttA 1 5 2     8

Yhteensä 8 35 10 12 22 13 144

Sitaattien kiellot 3 - 2 2 1 3 4 1   16

Yhteensä 11 35 12 14 23 16 9 10 10 20 160



Liitetaulukko 7. Saarnadiskurssin pragmaattiset elementit.

PAP
1

PAP
2

PAP
3

PAP
4

PAP
5

PAP
6

PAP
7

PAP
8

PAP
9

PAP
10

Yht.

1. Liitepartikkelit
-kin 1

  
5 15 3 4 4 5 7 6 50

-kAAn 4   1   5   3 1  14

-hAn   1   1   8  1 4 1 1  17

-pA
-s

  2   1 2 1
1

   6
   1 

2. Diskurssipartikkelit 11 11 37   5 21  7 23 5 3 24 147

Yhteensä kpl
% (n=235)

16
7

17
7

60
26

10
4

36
15

12
5

34
14

7
3

11
5

32
14

235
100



Liitetaulukko 8. Opetuspuheen sane- ja lausumamäärät.

Opettaja Saneita Lausumia

OPE 1 N 1772 306

OPE 2 M 1855 309

OPE 3 M 1910 294

OPE 4 M 1287 186

OPE 5 N 1123 172

OPE 6 N 2492 268

OPE 7 M 2838 324

OPE 8 N 1982 118

OPE 9 N 2559 166

OPE 10 M 1379 131

Yhteensä 19 197 2154

Opiskelijoiden sane- ja lausumamäärät.
Opettaja Opiskelijan saneita Opiskelijan lausumia

OPE 1 N 27 8

OPE 2 M

OPE 3 M 26 12

OPE 4 M 18 8

OPE 5 N 55 11

OPE 6 N 136 20*

OPE 7 M 322 100

OPE 8 N 1117 78

OPE 9 N 201 25

OPE 10 M 70 22

Yhteensä 1972 284

*Lisäksi paljon epäselvää päällekkäispuhetta.



Liitetaulukko 9. Opetusdiskurssin henkilöviittaukset.

Liitetaulukko 10. Opetusdiskurssin mahdollisuuden ja pakon ilmaisut.

Viittaus OPE
1
fr

OPE2

fr

OPE
3
fr

OPE
4
fr

OPE
5
fr

OPE
6 
fr

OPE
7 
fr

OPE
8
fr

OPE
9
fr

OPE 
10
fr

Yht. %
n=
893

1. minä
- tiedollinen
- toiminnallinen
- muu

7
12
2

4
6
1

-
2
3

4
-
-

-
4
2

12
14

-

15
9
8

10
2
-

1
5
-

-
-
-

53
54
16

Yhteensä
% (n=123)

21 
17

11 
 9

5
4

4
3

6
5

26 
21

32
26

12
10

6
5

-
- 

123
100

14

2. sinä
% (n=48)

17
35

2
4

-
-

2
4

1
2

-
 -

20
42

1
2

5 
10

-
 -

48
100

5

3. te
% (n=216)

33
15

6
3

5
2

15
7

16
7

58
27

22 
10

26
12

34 
16

1
1

216
100

24

4. me
% (n=289)

32
11

23
8

30
10

33
11

39
14

29
10

29
10

19
7

48
17

7
2

289
100

32

5. Häivytys
minä
% (n=42)
sinä/ te
% (n=175)

3
7

42
24

3
7
6
3

6
14
-
-

3
7

40
23

-
-

22
13

9
22
27
15

6
14
19
11

4
10
10

6

6
14
5
3

2
5
4
2

42
100
175
100

5

20

Yhteensä 148 51 46 97 84 149 128 72 104 14 893 100

Modaalisuus OPE 
1 N

OPE 
2 M

OPE 
3 M

OPE 
4 M

OPE 
5 N

OPE 
6N

OPE 
7 M

OPE 
8 N

OPE 
9 N

OPE 
10 M

Yht.  % 
n =
302 

1. Mahdollisuus

Verbit
voi 8 12 17 5 15 3 12 12 10 94

saa 3 3 7 1 4 1 1 1 21

saattaa 1 1 2 1 5

Adverbit 4 3 2 7 2 22 9 16 44 7 116

Yhteensä 15 18 26 14 6 38 14 31 56 18 236 78

2. Pakko

täytyy 1 1 1 1 3 1 8

pitää* 4 17 4 1 5 2 4 5 7 4 53

joutuu 1 1 2

on -(t)tAvA 1 2 3

Yhteensä 5 18 5 2 5 4 4 9 8 6 66 22

Kaikki yhteensä 20 36 31 16 11 42 18 40 64 24 302 100 



Liitetaulukko 11. Opetusdiskurssin kysymykset.

Liitetaulukko 12. Opetusdiskurssin käskeminen.

 OPE
1 N

OPE
2 M

OPE
3 M

OPE
4 M

OPE
5 N

OPE
6 N

OPE 
7 M

OPE
8 N

OPE
9 N

OPE
10 M

Yht. %

1. Kysymyksen 
funktio

Aito kysymys ja
vuorovaikutuskysymys
Tarkistuskysymys

19
14

8
12

14
14

10
12

 6 20
49

28
10

15
 6

8
2

128
119

42
39

Diskurssinjäsennin
Lisämerkitykset 9

5
2 2

1
3 7 10

4
7 3

2
1

12
44

4
15

Yhteensä kpl
% ( n = 303)

42
14

5
2

22
7

30
10

25
8

14
5

79
26

49
16

24
8

13
4

303 100
100

2. Epäsuorat  
    kysymykset

16 58 29 9 14 31 10 17 28 2 214

3. Avoimet ja suljetut 
    kysymykset
    Avoin
    Suljettu

11
31

5 2
20

5
25

5
20

3
11

4
75

14
35

7
17

2
11

58
245

19
81

Käskemisen 
tyyppi

OPE
1 N

OPE
2 M

OPE
3 M

OPE
4 M

OPE
5 N

OPE
6 N

OPE
7 M

OPE
 8 N

OPE
 9 N

OPE 
10 M

Yht. %
n = 
217

1. Imperatiivi
Yks. 2. pers. 3 1 6 1 11

Mon. 2 4 5 3 7 3 22

Yhteensä
% (n=33)

7
21

1
3

5
15

3
9

7
21

9
28

1
3

33
100

15

2. Väite 25 4 3 6 8 38 2 5 8 99 46

3. Kysymys 1 2 3 1

4. Ellipsi 1 1 14 16 7

5. Passiivi 14 8 2 9 14 4 8 3 4 66 31

Kaikki yht.
% (n=217)

47
22

13
6

6
3

21
10

25
11

49
23

35
16

9
4

12
5

217
100

100



Liitetaulukko 13. Opetusdiskurssin kiellot.

Liitetaulukko 14. Opetusdiskurssin pragmaattiset elementit.

Kiellon tyyppi OPE 
1 N

OPE 
2 M

OPE 
3 M

OPE 
4 M

OPE 
5 N

OPE 
6 N

OPE
 7 M

OPE 
8 N

OPE
 9 N

OPE 
10 M

Yht.

kieltoverbit 31 20 34 12 9 18 35 18 18 13 208 

ei- ja epäalkuiset 2 3 5

-tOn-adjektiivit

-mAttA-inf. 1 1 1 3

tuskin 1 1 1 1 4

estää-verbi
puuttuu-verbi

1
2 1

1 2
3

Yhteensä
%  (n=225)

32
14

22
10

35
16

12
5

9
4

18
8

39
17

24
11

19
9

14
6

225
100

OPE 
1 N

OPE 
2 M

OPE 
3 M

OPE 
4 M

OPE 
5 N

OPE 
6 N

OPE 
7 M

OPE 
8 N

OPE 
9 N

OPE 
10 M

Yht.

1. Liitepartikkelit
-kin
-kAAn
-hAn
-pA
-s

9
5
11
5
10

12
2
6

10
3
11
2

5

5
1
10

11

8
7
7

9
3
4

2

9
2
11
7
8

12
2
2
2
1

1
2
4

3

6
2
5

1

84
21
68
24
42

2. Diskurssipartikkelit 110 122 137 62 100 145 74 130 126 67 1072

Yhteensä kpl
% (n=1310)

150
11

142
11

16
13

83
6

133
10

163
13

111
9

148
11

136
10

81
6

1310
100
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