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1  JOHDANTO  
 

 

1.1. Tutkimusaihe ja tavoitteet 

 

Taas linnut laulujansa 

visertää kauniisti. 

Myös eikö Herran kansa 

Luojaansa kiittäisi! 

Mun sieluni, sä liitä 

myös äänes kuorohon 

ja armon Herraa kiitä, 

kun laupias hän on. (Suvivirsi 571: 3.säkeistö) 

Keväällä 2014 mediassa, lähinnä lehdistön puolella, käytiin keskustelua uskonnollisten 

tilaisuuksien muodoista ja tarpeellisuudesta kouluissa. Keskustelu sai alkunsa 

apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen linjauksesta, joka tulkittiin laajasti niin, että 

se koskee Suvivirren laulamisen kieltämistä koulujen juhlatilaisuuksissa. Yllä oleva 

Suvivirren 3. säkeistö konkretisoi tätä keskustelua (IS044c: Tämä Suvivirren säkeistö 

oli apulaisoikeuskanslerille liikaa).  

Pro gradu -tutkielmani aiheena on Suvivirsi-keskustelu ja sen diskurssit. Olen 

huomioinut, että lähes joka kevät mediassa keskustellaan uskonnollisuuden ja 

uskonnollisten tilaisuuksien läsnäolosta ja luonteesta kouluissa, lähinnä perusopetuksen 

puolella. Suvivirsi nousee usein keskustelun keskeiseksi kohteeksi, ymmärrettävästä 

syystä: se on selkeä ja konkreettinen ilmentymä, johon jokaiselta löytyy jokin mielipide. 

Suvivirren kautta on helppo liittyä keskusteluun mukaan.  

Suvivirsi-keskustelussa viriää luonnollisesti monenlaisia kannanottoja. Kyseinen virsi 

herättää helposti tunteita puolesta ja vastaan. Tutkielmani keskeinen tavoite onkin 

tutkia, millaisia diskursseja Suvivirsi-keskustelussa aktivoituu ja kuinka eri 

nominivalinnat, lähinnä substantiivit ja adjektiivit, ilmentävät kyseistä diskurssia.  

Tutkiessani Suvivirsi-keskustelua etsin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:   

1) Millaisia merkityksiä ja luonnehdintoja Suvivirsi saa keskustelussa? 

2) Millaisia diskursseja Suvivirsi-keskustelusta löytyy? Millä tavalla 

Suvivirren läsnäoloa perusopetuksessa puolustetaan tai vastustetaan? 
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Hypoteesini kysymyksen 1 osalta on, että Suvivirsi aktivoi koko uskonnollisuus 

perusopetuksessa -diskurssin, koska Suvivirsi on selkeä ja konkreettinen ilmentymä 

koko uskonnollisuus ja uskonnolliset tilaisuudet perusopetuksessa -teemalle. Suvivirsi 

itsessään tulee olemaan aika neutraalissa asemassa ja keskustelua käydään lähinnä 

Suvivirren kautta, ei varsinaisesti Suvivirrestä. Kysymyksen 2 kohdalla arvelen, että 

diskursseja löytyy yllättävän monia, tosin uskonnollisuus-diskurssilla on 

todennäköisesti vahva edustus keskustelussa.  

Tässä vaiheessa totean, että tulen itse kirjoittamaan Suvivirsi-sanan  isolla 

alkukirjaimella, koska koen sen olevan erisnimi eli propri ja viittaavaan juuri tiettyyn 

virteen sekä tutkielmani tapauksessa juuri tiettyyn keskusteluaiheeseen. Jos Suvivirsi-

sana ilmenee aineistossa tai suorissa sitaateissa, käytän aineiston tai sitaatin mukaista 

oikeinkirjoitustapaa.  

 

 

1.2. Oma positio 

Oma positioni tutkimuksen aiheeseen tulee vahvasti ensimmäisen ammattini kautta. 

Olen yhteisöpedagogi (AMK). Tutkinto antaa pätevyyden kirkon nuorisotyönohjaajaksi. 

Olen tehnyt kirkon nuorisotyönohjaajan työtä vuodesta 2008 lähtien ja olen tälläkin 

hetkellä virassa Kemin seurakunnassa, nuorisotyöstä vastaavana työntekijänä. Olen 

ollut kiinnostunut kirkon mediakuvasta jo pitkään. Pro graduni aihe tuntui siis 

luontevalta valinnalta, koska tarvittaessa pystyn hyödyntämään ja soveltamaan tietojani 

sekä ammattini että opiskelujeni osalta.   

Tätä tutkimusta tehdessäni tarkoitukseni on kuitenkin olla ennen kaikkea kielitieteilijä, 

joten kiinnitän huomiota kielellisiin seikkoihin ja niiden tuomiin tuloksiin. En tule 

painottamaan Suvivirren tai koko keskustelun hengellistä ulottuvuutta, vaikka 

mielestäni Suvivirsi itsessään vahvasti hengellisyyteen  liittyykin. Oletukseni on, että 

uskonnollinen ulottuvuus tulee olemaan yksi vahva diskurssi aihetta tutkiessa ja mutta 

ei suinkaan se ainoa ja keskeisin.  
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1.3. Suvivirren syntytausta  

Vuonna 1701 ilmestyi järjestyksessään kolmas virsikirja, viralliselta nimeltään Uusi 

Suomenkielinen Wirsi-kirja. Virsiä tuossa kirjassa oli 413. "Jo joutuu armas aika" -

sanoilla alkanut virsi muodosti yksistään oman osastonsa, jonka otsikko oli "Suvi-virsi", 

joten se automaattisesti ymmärrettiin myös virren nimeksi. Alkujaan Suvivirsi on 

kuitenkin tarkoitettu kevätvirreksi. (Lempiäinen 1988:69-70; Väinölä 2008: 585-586.) 

Suvivirren tekijänä on pidetty ruotsalaista Visbyn superintendenttiä Israel Kolmodinia. 

Tutkimuksissa on kuitenkin todettu tämän käsityksen olevan heikolla pohjalla, mutta 

pitäviä todisteita ei kuitenkaan ole, että joku  muu olisi Suvivirren sanat runoillut. 

Tämän vuoksi nykyisessä, vuonna 1986 ilmestyneessä suomalaisessa virsikirjassa on 

maininta "mahd. Kolmodin", kun taas Ruotsin virsikirjassa nimi on ilman 

kyseenalaistusta. Suvivirren sävelmä, koraali, on ruotsalainen kansansävelmä, joten se 

on tullut virsikirjaamme tekstin myötä Ruotsista. (Väinölä 2008: 586-587.) 

Suvivirrestä tekee poikkeuksellisen se, että virsi alkaa luontokuvauksella. Tällainen 

luonnon ylistys ja tarkastelu oli 1600-luvun virsissä harvinaista. (Väinölä 2008: 586.) 

Kun tarkastelee historiaa, sieltä löytyy suuriksi kuolonvuosiksi kutsuttu ajanjakso 

vuosilta 1695-1697. Kato iski kahtena vuonna ja ilmasto oli perin kummallinen. 

Talvesta ei tullut loppua ja kesäisin sade ei tuntunut taukoavan. Elokuun hallayöt 

tuhosivat keskenkasvuiseksi ja vihreäksi jääneen viljan. Ilmiö johtui pienestä 

jääkaudesta. Keskiajalla viilentynyt ilmasto oli kylmimmillään 1600-luvulla, jolloin  

ilmasto aiheutti rajusti vaihtelevia sääilmiöitä sateineen ja pakkasineen. (Lappalainen 

2012: 11-13, 23-24.) 

Kato iski niin Ruotsiin, Suomeen kuin Baltian maihinkin. Suomi oli tuolloin osa 

Ruotsia, mutta kruunun varastojen vilja ei riittänyt, eikä riittävää täydennystä saatu 

Suomen puolelle ajoissa. Osittain Ruotsin puolella oltiin myös epätietoisia siitä, kuinka 

paha tilanne Pohjanlahden toisella puolella todella oli. Vuosina 1696-1697 nälkä ja sen 

vaikutuksesta aiheutuneet ja levinneet taudit veivät lopulta hautaan 25-30 prosenttia 

suomalaisväestöstä. (Lappalainen 2012:11-13,237.) 

Suvivirren merkitys oli siis vuonna 1701 ilmestyessään varsin erilainen. Kun sitä 

nykyään lauletaan kesän alun ja ilon ja koulujen päättymisen merkiksi, oli 1700-luvun 

alkuvuosina syytä kiitokseen, koska laiho lainehti laaksossa ja auringonpaiste sekä 
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puiden vehreys olivat tulleet takaisin. Suurista kuolonvuosista selvinneet tiesivät 

konkreettisesti, mitä tapahtuu, kun kesää ei koskaan tule (Lappalainen 2012: 240.)  

Suvivirressä rukoillaan siunausta maan sadolle, mutta myös hengellistä ravintoa 

(Väinölä 2008:586.) Jotta Suvivirsi aukeaa tätä historiatietoa vasten ja myöhempää 

kielellistä tutkimusta ajatellen, koen perustelluksi liittää Suvivirren sanat 

kokonaisuudessaan tähän pro gradu -tutkielmaan (LIITE1).   

 

 

1.4. Uskonnonopetus peruskoulussa  

Suomen uskonnonopettajien liiton (www.suol.fi) sivuilla todetaan, että oman uskonnon 

opetuksen tavoitteena on muun muassa se, että oppilas tuntee oman uskonnollisen 

taustansa ja osaa näin elää ja kommunikoida eri kulttuurista tulevien tai eri tavoin 

ajattelevien ihmisten kanssa. Elättäessä monikulttuurisessa ympäristössä ja 

moniarvoisessa yhteiskunnassa uskonnon merkitys on kasvanut monissa maailman 

osissa globalisaatiosta huolimatta. Uskonnon opetuksen tulisi ehkäistä uskonnollista 

fanatismia, tarjota kriittistä tietoa omasta ja muiden uskonnoista, ja perehdyttää 

uskontojen sisäisiin moninaisuuksiin. (http://www.suol.fi/index.php/uskonnonopetus-

suomessa-2, luettu 4.11.2016.)  

Oman uskonnon opetus tarkoittaa ensisijaisesti sen uskonnon opettamista, mihin 

uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilas kuuluu. Luterilaiselle oppilaalle omaan uskontoon 

perehtyminen tarkoittaa siis evankelisluterilaista uskonnon opetusta, ortodoksiseen 

uskontokuntaan kuuluvalle ortodoksiseen näkökulmaan perehtymistä ja niin edelleen. 

(edu.fi, luettu 4.11.2016) Vuonna 2014 peruskouluikäisistä n. 91% osallistui evankelis-

luterilaisen uskonnon opetukseen. Elämänkatsomustietoa opiskeli vajaa 5%, islamia n. 

1,7%, ortodoksista 1,5%. Loput opiskelivat muita uskontoja tai olivat vapautettu 

uskonnon opetuksesta. (http://www.suol.fi/index.php/uskonnonopetus-suomessa-2, 

luettu 4.11.2016.) 

Tätä tutkielmaa tehdessäni peruskouluihin on laadittu uusi opetussuunnitelma, joka 

astui voimaan  syksyllä 2016. Koska tutkielmani aineistona oleva Suvivirsi-keskustelu 

on vuodelta 2014, on silloin ollut voimassa vuonna 2004 laadittu opetussuunnitelma. On 

siis perusteltua tarkastella tutkielmassani pääasiassa tätä vuoden 2004 
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opetussuunnitelman perusteita, mutta tarvittaessa tulen viittaamaan myös tähän 

uudempaan opetussuunnitelmaan.  

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuodelta 2004 (tästä lähtien käytän lyhennettä 

OPS 2004) määritellään uskonnon opetuksen periaatteita, jotka koskevat sekä kaikkia 

uskontosidonnaisia ryhmiä että erikseen kutakin opetettavaa omaa uskontoa. Kaikkia 

uskontosidonnaisia opetussuunnitelmia koskee muun muassa tavoite uskonnolliseen ja 

katsomukselliseen yleissivistykseen. Tuon yleissivistyksen ydin on ilmiön uskonto 

monipuolinen käsittäminen. Uskontoa tulee käsitellä myös yhtenä inhimillisen 

kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana ja uskonnon opetuksen tulee auttaa ymmärtämään 

uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä. Uskonnon opetuksen tulee kasvattaa 

eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta. (OPS 2004; edu.fi, 

luettu 4.11.2016).  

Evankelisluterilaiselle uskonnon opetukselle on asetettu pitkälti samat tavoitteet: 

 Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa 

 oppilas monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin  oppi-

 laan kehityksen ja kasvun  kannalta keskeisiä tekijöitä. Oppilasta autetaan 

 ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen  sekä näkemään us-

 kontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa.  Opetuksen tavoite 

 on laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen  yleissivistys. (OPS 

 2004) 

Opetussuunnitelmassa ja oman uskonnon opettamisessa painottuu siis tiedollisuus, 

yleissivistävyys ja oman uskonnon tuntemisen kautta dialogin käyminen muiden 

uskontojen ja ajatusmaailmojen kanssa. Varsinaisesta uskonnon harjoittamisesta ei 

opetussuunnitelmassa eikä ohjeistuksissa puhuta sanaakaan.  

 

 

1.5. Tutkimusaineisto  

 

Tutkin Suvivirsi-keskustelua uutisten ja mielipidekirjoitusten kautta. Lopullinen 

tutkimusaineistoni on rakentunut useammassa vaiheessa. Alunperin ajatuksenani oli 

tutkia Suomen evankelisluterilaisen kirkon kielellistä kuvaa ja keräsin aineistoa puolen 

vuoden ajalta. Pohja-aineistoa läpikäydessäni huomasin Suvivirsi-keskustelun selkeänä 

ja mielenkiintoisena teemana. Täydensin aineistoa muutamalla uutisella ja parilla 

mielipidekirjoituksella, jotta Suvivirsi-keskustelun aineisto olisi mahdollisimman 
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kattava. Aineistossa eron huomaa vain otsikkotasolla: Ne otsikot, joissa on Suvivirsi 

mainittuna, olivat mukana jo pohja-aineistossa. Muuntyyppiset otsikot ovat 

täydennyksiä lopulliseen tutkimusaineistooni. 

Tutkimusaineistoni on kerätty ajalta 24.3. ̶ 31.5.2014. Aineistossa on uutistekstejä 50 

kappaletta ja mielipidekirjoituksia 17 kappaletta, yhteensä siis 67 tekstiä. Aineiston 

teksteihin kuuluu myös yksi essee, yksi pääkirjoitus ja yksi kolumni, mutta olen 

sisällyttänyt ne mielipidekirjoitusten puolelle, koska jokaisessa kirjoituksessa kyseessä 

on lehden toimittaja, jonka oma mielipide on tulee mielipidekirjoituksen tavoin tekstin 

kautta esiin.  

Aineisto vaikuttaa laajahkolta pro gradu -tutkielmaan. Osa aineiston teksteistä on 

kuitenkin hyvin lyhyitä (n. 100 sanaa), ja sekä uutisissa että mielipidekirjoituksissa on 

paljon toistoa ja viittauksia toisiin aineiston teksteihin. Nämä syyt huomioonottaen 

koen, että aineisto on sopivan laaja tätä tutkielmaa varten.   

Uutisteksti aineistossa on kerätty kuudesta eri lähteestä. Sanomalehtien puolelta 

aineistossa on Helsingin Sanomien ja Kalevan uutiset, jotka on julkaistu painetussa 

lehdessä ja mahdollisesti myös verkkolehdessä. Helsingin Sanomat on osa Sanoma-

konsernia ja se on levikiltään Pohjoismaiden suurin sanomalehti. Lehdellä on päivittäin 

n. 860 000 lukijaa (www.sanoma.com, luettu 4.11.2016).  Kaleva on puolestaan 

Pohjois-Suomen suurin ja valtakunnallisestikin neljänneksi suurin seitsenpäiväinen 

sanomalehti. Päätoimitus sijaitsee Oulussa, ja lehden ydinaluetta ovat Oulun seutu ja 

laajasti koko Pohjois-Suomi. Levikki vuonna 2014 oli n. 65 600 

(www.kalevakonserni.fi, luettu 4.11.2016).  

Verkkouutisten puolelta on tutkimusaineistossani mukana Ylen sekä MTV:n kotimaan 

osastolla julkaistuja uutisia. Tämän lisäksi aineistoon kuuluu Iltasanomien ja Iltalehden 

verkkosivuilla julkaistuja uutisia. Yle on Suomen valtakunnallinen televisio-, radio- ja 

verkkopalvelujen tarjoaja, jonka pääomistaja on Suomen valtio. (yle.fi, luettu 

4.11.2016) MTV on suomalainen mediayhtiö, jonka pääpaino on tv-toiminnassa. 

MTV:n omistaa ruotsalainen Bonnier AB. (mtv.fi/yritys/yhtiö, luettu 4.11.2016). Ilta-

Sanomat kuuluu Helsingin Sanomien tavoin osaksi Sanoma-konsernia ja on Suomen 

suurin iltapäivälehti ja painettuna versiona toiseksi suurin sanomalehti. Aineistossa 

käyttämäni Iltasanomat.fi on Suomen suosituin verkkopalvelu ja  sillä on 2,4 miljoonaa 
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kävijää viikossa. (www.sanoma.com, luettu 4.11.2016). Iltalehti.fi puolestaan on 

Almamedian ylläpitämä verkkojulkaisu painetun lehden rinnalla, ja se tavoittaa noin 2 

miljoonaa kävijää viikossa. (skuuppi.iltalehti.fi/desktop/iltalehti.fi.html, luettu 

4.11.2016) 

Aineistossa olevat mielipidekirjoitukset ovat Helsingin Sanomien sekä Kalevan 

mielipidepalstoilta. Ne ovat alunperin julkaistu painetuissa sanomalehdissä ja 

mahdollisesti myös verkkojulkaisun puolella. Mielipidekirjoituksiin ei kuulu 

esimerkiksi uutisen alla olevaa kommenttipalstaa, mutta jos yksittäiseen uutiseen on 

upotettu kansalaisten mielipiteitä tai palautetta, olen ottanut sen tutkimuksessani 

huomioon.  

Ajatus ottaa aineistoon sekä uutisia että mielipidekirjoituksia on tietoinen ratkaisu, 

koska mielipidekirjoituksien kautta saan tutkielmaan laaja-alaisemmin Suvivirsi-

keskusteluun liittyviä diskursseja. Mielipidekirjoitukset ovat myös perustellusti ja 

harkitusti kirjoitettuja tekstejä ja ne ovat läpäisseet julkaisukynnyksen päästessään 

mielipidepalstalle. Pelkkien uutistekstien analysointi olisi mielestäni jättänyt Suvivirsi-

keskustelun aika suppeaksi, sillä Suvivirsi-keskustelun tutkimisessa on kiinnostavaa on 

juuri se, että asiasta on mielipide lähes jokaisella.   
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2  TEORIAOSIO  

 

 

Pro gradu -tutkielmani teoreettinen ja metodinen tausta tulee tukeutumaan 

diskurssianalyysiin, ja siitä nimenomaan Norman Faircloughin kriittisen 

diskurssianalyysin sovellukseen viestintätilanteiden tutkimisesta. Koska tutkimisen 

kohteena ovat juuri diskurssit, on hyvä käydä läpi myös diskurssi-käsitteen taustaa ja 

merkityksiä. Teoriaosion lopuksi teen vielä lyhyen katsauksen tekstiaineistoni eri 

genreihin eli tekstilajeihin, koska ne vaikuttavat osaltaan eri diskurssien ilmenemiseen.  

 

Pro gradu -tutkielmassani käsittelemääni aihetta ei ole tutkittu oikeastaan ollenkaan, 

mutta diskurssianalyysia teoreettisena taustana on käytetty viime vuosina paljon. 

Lähimpänä omaa pro gradua -tutkielmaani ovat mielestäni Päivi Lehtomurron vuonna 

2010 tekemä pro gradu -tutkielma Muslimihuivin diskursiiviset merkitykset Helsingin 

sanomien Ranska-uutisoinnissa, jossa tarkasteltiin muslimihuivin eri merkityksiä 

uutisteksteissä kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Heidi Puotiniemi käyttää vuonna 

2011 tehdyssä pro gradussa Uhridiskurssit iltasanomien uutisoinnissa myös 

teoreettisena taustanaan Faircloughin viestintätilanteiden sovellutusta. Vuonna 2014 

Anita Heikkilän tekemä pro gradu Muumiruotsi, fossiili jäänne ja suhteellisen 

vähäpätöinen asia - diskurssinanalyyttinen tutkimus Ylen verkkofoorumin 

pakkoruotsikeskustelusta on mielestäni myös hyvä mainita tässä yhteydessä. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin omaan aiheeseeni rinnastuvaa, yhtä laajaa keskustelua ja 

tunteita herättävää aihetta, tosin aineistona käytetään uutisten ja mielipidekirjoitusten 

sijaan keskustelupalstojen tekstejä.  

 

 

2.1. Diskurssi käsitteenä ja tutkimuksen kohteena 

 

Diskurssi on hyvin moninaisissa merkityksissä ja monialaisesti käytetty termi sekä 

yhteiskunnallisessa että kielitieteellisessä tutkimuksessa.  Sana diskurssi on alunperin 

latinan kielistä perua sanasta discursus, joka merkitsee 'ympäriinsä juoksentelua'. 

Suomen kieleen diskurssi on tullut ranskan kielen discours-sanasta, joka tarkoittaa 

'puhetta, esitelmää, juttelua, jaarittelua'. Ympäripyöreältä diskurssi aluksi vaikuttaakin, 

koska se merkitsee eri yhteyksissä ja tilanteissa hieman eri asiaa. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009: 22-23; Genreanalyysi 2012: 94.) 
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Kielitieteellisessä tutkimuksessa termi diskurssi tuli käyttöön 1960-1970-luvulla, koska 

tarvittiin termiä sellaiselle tutkimukselle, joka koski lausetta pidempiä ja suurempia 

tekstikokonaisuuksia. Diskurssilla voitiin ilmaista tutkimuksen näkökulmaa ja 

havainnollistaa eritoten aineistossa tapahtuneita muutoksia. (Pietikäinen& Mäntynen 

2009: 23-24.) Kieli kun nähtiin aikaisemmin staattisena asian tilana, mutta diskurssi 

sisälsi ajatuksen toiminnasta (Lehtonen 1996:69). Aikaisemmissa teoreettisissa 

hahmotelmissa diskurssi oli enemmän puhutun dialogin kuin kirjoitetun tekstin termi, 

mutta nykyään diskurssilla viitataan sekä puhuttuun että kirjoitettuun tekstiin. 

(Fairclough 1992: 3; 1997: 75). 

 

Yksi diskurssin ja diskurssitutkimuksen merkittävä vaikuttaja oli Michel Foucault, 

jonka myötä alettiin nähdä ja tutkia kielen variaatioita jäsentyneenä ja sosiaaliseen 

todellisuuteen vaikuttavana tekijänä. Foucaultille diskurssi merkitsi ennen kaikkea 

yleistä kielentajua, kiteytyneitä puhe- ja ajattelutapoja, joiden tarkoitus on muokata 

puhunnan kohdetta. Diskurssit oli tehty merkeistä, kielestä, mutta ne eivät ole merkkien 

kokonaisuuksia, vaan käytänteitä, jotka ovat enemmän kuin merkkien käyttämistä 

asioiden tarkoittamiseksi. Tätä enemmän-aspektia Foucault halusi saada näkyviin ja 

kuvattua. Kielenkäyttö nousi siis osaksi kielitieteellistä tutkimusta pelkän kielen 

rakenteen tutkimuksen rinnalle. (Foucault 2005: 68-69, 108; Pietikäinen &Mäntynen 

2009: 23-26; Fairclough 2003:214-215.)  

 

Mikko Lehtonen toteaa Foucaultia mukaillen, että tieto on mahdollista 

merkityksellistämisen kautta, joten kieli on aina myös havaitun todellisuuden 

esittämistä tietynlaiseksi. Diskurssi on Lehtosen mielestä erityinen tapa representoida 

eli esittää, toistaa toisin  tätä inhimillistä todellisuutta: tietynlainen tapa puhua, kirjoittaa 

tai ajatella. (1996:30-32). Diskurssilla päästään siis laajaan ja monipuoliseen 

analyysiyksikköön, ihmisten väliseen kanssakäymiseen tietyssä tilanteessa tai 

ympäristössä. Kaikki merkitys nähtiin kontekstuaalisina ja mahdollisia konteksteja on 

periaatteessa rajattomasti. (Genreanalyysi 2012: 95-96: Heikkinen 2007:107.)  

 

Lingvisti Norman Fairclough korostaa juuri tätä diskurssin sosiaalista ja 

vuorovaikutuksellista puolta. Diskurssilla nähdään olevan kaksoisfokus: se voi 

abstraktimmin merkitä kieltä ja muita sosiaalisen elämän elementtejä, mutta myös 
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konkreettisemmin erityisesti representoitua maailmaa, kieltä kontekstissa. Voimme 

halutessamme erotella eri diskursseja, jotka representoivat samaa asiaa tai aluetta 

maailmasta eri perspektiivistä tai asemasta. Diskurssi pitää siis sisällään myös 

näkökulman, lähestymistavan tai aseman suhteessa muuhun (teksti)ympäristöön. 

(Fairclough 1992: 3, 63; 1997: 75; 2003: 26). 

 

On hyvä ottaa huomioon myös diskurssi-termin yksiköllisen ja monikollisen muodon 

merkitysero. Yksiköllisenä käytettynä diskurssi ilmaisee ennen kaikkea teoreettista 

näkemystä kielestä sosiaalisena ja tilannekohtaisen toiminnan resurssina, Faircloughn 

mainitsema abstraktimpi merkitys. Monikollinen diskurssit-ilmaus tarkoittaa puolestaan 

kiteytynyttä merkityksellistämisen tapaa, jonka kielen käyttäjät tunnistavat, 

konkreettisempi ilmentymä. Usein samasta asiasta on yhtäaikaisesti eri näkemyksiä, eri 

tapoja representoida maailmaa. Diskurssit voidaan siis käsittää myös yhtä aihepiiriä 

käsitteleväksi tekstiaineistoksi tai tekstien joukoksi. (Fairclough 2003: 124; Pietikäinen 

2000:192; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 26-27.)  

 

KUVIO 1 Diskurssin määritelmää (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 23)  

 

Diskurssin moninaisuutta ilmentää parhaiten Kurssi kohti diskurssia -teoksessa oleva 

kuvio (KUVIO 1), jossa diskurssi näyttäytyy monimerkityksisenä, limittäisenä ja 
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liikkuvana terminä. Tässä pro gradu -tutkielmassani diskurssi-termi kuvastaa ennen 

kaikkea kielenkäyttöä kontekstissa ja ymmärrystä todellisuudesta. Miten suvivirsi-

keskustelussa ilmennetään puolustavia ja vastustavia kantoja, millaisia sanamuotoja tai 

merkityksiä on teksteihin ladattu. Tutkielman otsikon diskurssit muoto viittaa mielestäni 

edellä mainittuun konkreettiseen, kiteytyneeseen merkityksellistämisen tapaan.  

 

Diskurssia käytetään usein tekstin synonyymina. Käsitteiden välisenä erona pidetään 

nykyään sitä, että diskursseissa otetaan huomioon myös tekstienväliset viestinnälliset 

tehtävät jossakin sosiaalisessa ympäristössä tai tilanteessa, kun taas teksti on tämän 

kanssakäymisen konkreettinen tuotos, kirjoitettu tai puhuttu materiaali, joka on 

irrallinen kulttuurisesta ympäristöstään. (Pääkkönen&Varis 2000:19; Pietikäinen 

2000:192; Genreanalyysi 2012: 95-96) Omassa tutkielmassani pyrin käyttämään termiä 

aineisto, kun viittaan tarkastelussa olevaan tekstiaineistooni, muutoin käytän termiä 

teksti viittamaan (teoreettista) tutkittavaa kohdetta.   

 

Varsinkin suomalaisessa tutkimuksessa diskurssi on läheisesti yhteydessä myös aiheen 

ja topiikin käsitteisiin. Genreanalyysi-käsikirjassa luetellaan kuusi erilaista tutkimuksen 

painopistettä, joissa tämä rinnakkaisasettelu ilmenee. Yksi painopiste kuuluu näin: 

"tutkimus, joissa lähtökohtana on yhdestä aiheesta käytävä keskustelu lehdistössä" 

(2012:98). Esimerkiksi Eija Pason väitöskirja Työkyky merkitsee  ̶  työkyvyn 

merkityksen ja maailman rakentuminen lehtiteksteissä (2007) on juuri tämän tyyppinen 

tutkimus. Huomaan, että tukeudun itse tutkielmassani tällaiseen painopisteajatteluun. 

Pro gradu -tutkielmani otsikon diskurssit -ilmaisulle synonyymisia sanoja voisivat olla 

puhetavat tai näkökulmat.  

 

 

2.2. Faircloughn kriittinen diskurssianalyysi 

 

Kriittinen diskurssianalyysi yhdistää sekä kielitieteellisen että yhteiskunnallisen 

diskurssitutkimuksen näkemyksiä ja laajimmillaan diskurssianalyysilla tarkoitetaan 

kielenkäytön ja kokonaisten viestitapahtumien tutkimusta. Kielitieteellisellä puolella 

kielenkäyttö ja sen piirteet ovat keskeisesti tarkastelun kohteena, kun taas 

yhteiskunnallisessa diskurssitutkimuksessa tutkitaan kielen kautta muita ilmiöitä. 

Kriittinen diskurssianalyysi on lähinnä väljä yleisnimi kielenkäytön tutkimukselle, laaja 
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teoreettis-metodologinen viitekehys, jossa ollaan erityisesti kiinnostuneita siitä, miten 

kielen sosiaalinen käyttö ja valtasuhteet kietoutuvat yhteen. Kriittinen diskurssianalyysi 

on ennemminkin eri tieteenaloilla tunnettu ja jaettu näkökulma kuin selkeäpiirteinen 

teoria tai metodipaketti. (Valtonen 1998: 96; Pietikäinen 2000: 191-193, 195-196; 

Luukka 2000: 133-134.) 

 

Mikä tekee kielentutkimuksesta juuri kriittistä? Mitä kriittisyydellä halutaan tavoittaa? 

Norman Fairclough määrittelee kriittisen tutkimusotteen tavaksi tuoda esille yhteyksiä, 

jotka saattavat olla piilossa ihmisiltä. Yhteyksillä tarkoitetaan kielen, voiman ja 

ideologian välisiä yhteyksiä, jotka ovat useimmille epäselviä tai tällaisia yhteyksiä ei 

tule ajateltua. Kriittisyys ilmenee sosiaalisten käytäntöjen ja kielenkäyttötapojen 

huomioon ottamisena, koska ne ovat sidoksissa syy-seuraussuhteisiin. Kriittinen 

tutkimusote pyrkii tuomaan sosiaalisten suhteiden rakenteet näkyville ja auttaa 

ymmärtämään tekstien piilotetut vaikutteet. (Fairclough 1989: 5-6; 1995: 9; 1997: 75-

76.)  

 

Diskurssin ja kielen käsitteitä ilmentäessään Fairclough hyödyntää Ferdinand de 

Saussuren kielelle tekemään langue-parole -jaottelua. Langue eli kielijärjestelmä on se 

muodostunut koodisto, jolla kieltä voidaan käyttää. Parole eli puhunta tarkoittaa niitä 

puheakteja, jotka kieli mahdollistaa: mitä on todella sanottu tai puhuttu. Puhunta on 

omien valintojen tuotos. Yksilö omaksuu languen, kun hän oppii kielen, jolla hän 

kykenee ymmärtämään ja tekemään itsensä ymmärretyksi. Parole on puolestaan se, 

millä tätä langueta ilmennetään muille, kielen "toimeenpaneva" puoli. Saussure tutki 

itse ja piti tärkeänä tutkimuksen kohteena langueta, mutta Fairclough pohjustaa omaa 

diskurssin määritelmäänsä pitkälti parolen kautta, miten kieltä siis käytetään ja miten se 

realisoituu. (Saussure 2014: 87-89, 167-169; Fairclough 1989: 20-22; Lehtonen 1996: 

55-56.)  

 

Kuten edellisessä luvussa totesin, Fairclough näkee kielen sosiaalisen käytännön 

muotona eikä pelkästään itsenäisenä toimintana tai tilannekohtaisena refleksinä. Kieli 

on osa yhteiskuntaa, ei erillinen siitä, ja diskurssin avulla voi ilmentää niitä muotoja, 

joilla ihmiset toimivat maailmassa ja erityisesti toistensa kanssa. Kieli on siis myös 

sosiaalinen prosessi, jossa ei pelkästään representoida maailmaa, vaan muokataan ja 

rakennetaan sitä vuorovaikutuksellisesti. Kolmanneksi kieli on sosiaalisesti mukautunut 
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prosessi, mukautunut nimenomaan muista ei-kielellisistä yhteiskunnan osista. Ei voida 

siis osoittaa selkeärajaista suhdetta kielen ja yhteiskunnan välillä vaan suhde on  

dialoginen ja sisäkkäinen, jopa yhteen kietoutunut.  (Fairclough 1989: 22-23; 1992 63-

64; 2003:124). 

 

Fairclough puhuu mielellään diskurssijärjestyksestä eli siitä, miten yhteisön 

tavanomaiset kielenkäyttötavat ovat verkostoituneet. Samanaikaisesti on olemassa 

genre, eli tietyn kielenkäytön käytäntö ja muoto. Tässä yhteydessä voisi puhua myös 

tekstilajista, koska tutkimusaineistoni koostuu erilaisista tekstilajeista eli käytännöistä 

puhua. Genre ilmenee kielen kautta, jolla tietty sosiaalinen käytäntö representoidaan 

tietystä näkökulmasta. Kuinka tämä diskurssijärjestys muodostuu, miten se uusiutuu tai 

muuntuu, ovat keskeisiä diskurssianalyysin kohteita. (Fairclough 1995:37-38;  1997:78)  

 

Kielen ilmentymä, teksti eli diskursiivinen tapahtuma on Faircloughin mielestä 

samanaikaisesti: 

 1) pala tekstiä  

 2) diskursiivisen käytännön ilmentymä  

 3) sosiaalisen käytännön ilmentymä.  

 

Teksti on yhtäaikaisesti teksti itsessään (1), mutta myös osa tekstin tuotantoa (minkä 

lopputulos teksti on) ja osa tekstin kulutusta (minkä lähde teksti on). Tekstillä on siis 

diskurssikäytännön (2) kannalta kahtalainen merkitys, ja diskurssi pitää sisällään tämän 

prosessin. Diskurssikäytäntö on puolestaan vahvasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

eli osa sosiaalista käytäntöä (3), ei-lingvististä kokonaisuutta. (Fairclough 1989: 24-25; 

1992: 4; 1995: 74, 97). Näin hahmottuvat tekstin (eli diskurssin) kolme eri ulottuvuutta, 

jotka ovat kuvattu (KUVIO 2) vasemmalla puolella.   
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KUVIO 2. Diskurssin ja diskurssianalyysin ulottuvuudet  (Fairclough 1989: 25; 1995: 

98; 1997: 82.)  

 

Kriittisen diskurssianalyysin keskeinen tavoite on yritys jäljittää ja eritellä edellä 

kuvattujen tekstien, diskurssikäytäntöjen ja sosiokulttuuristen käytäntöjen välisiä 

yhteyksiä ja keskinäisiä suhteita (Fairclough 1997: 29,78). Koska diskurssilla voidaan 

todeta olevan kolme eri ulottuvuutta, myös kriittisen diskurssianalyysin ulottuvuuksia 

on kolme, kuten (KUVIO 2) oikean puolen informaatiosta käy ilmi.  

 

Tekstianalyysi (tästä eteenpäin kuvaaminen) analysoi tekstin muodollisia seikkoja 

esimerkiksi kieliopin tai sanaston kautta. Kuvaaminen kohdistuu kuitenkin 

yhtäaikaisesti sekä tekstin merkitykseen että sen muotoon, vaikka niitä voi olla vaikea 

erotella toisistaan. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että jos muodoissa on eroja, 

merkityksessäkin täytyy olla jotakin eroa. (Fairclough 1989: 26; 1997: 79-81.) 

Tutkielmani kannalta tämä tarkoittaa mm. sanamuotojen ja synonyymisten sanojen 

tutkimista. 

 

Fairclough käyttää kuvaamisen tukena Hallidayn systeemis-funktionaalista kielioppia. 

Teorian lähtökohta on, että teksti edustaa mitä tahansa kielen ilmentymää (oli kyseessä 

sitten puhuttu tai kirjoitettu kieli), ja kielellä on mittaamaton kapasiteetti luoda 

merkityksiä. Tällöin tekstiä voidaan tarkastella objektina, omien merkitystensä kautta, 

jolloin kysytään ”miksi teksti merkitsee sitä, mitä se merkitsee?” Toisaalta tekstiä 
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voidaan tarkastella instrumenttina löytääksemme jotain muuta, jolloin 

kysymyksenasettelu kuuluu ”mitä teksti ja tekstin muoto kertovat kielen systeemistä?” 

(Halliday & Matthiessen 2004: 3, 26.) Kieliopin taustalla on Faircloughinkin tavoin 

ajatus ihmisestä aktiivisena toimijana eri sosiaalisissa yhteisöissä ja kieli nähdään 

toimintana ja sosiaalisena resurssina (Luukka 2002: 89). 

 

Halliday erottelee tekstistä, jopa virke- ja lausetasolla, kolme metafunktiota. 

Ideationaalisen metafunktion kautta kieli kuvaa maailmaa, havaintoja ja toimijoita 

representoiden kokemustamme maailmasta. Ihmiset eivät pelkästään representoi 

maailmaa, vaan voivat halutessaan kuvata niitä mahdollisuuksia, jotka ovat erilaisia 

verrattuna todelliseen maailmaan ja täten muokata ja vaikuttaa tiettyihin tapoihin katsoa 

maailmaa. Interpersoonallisen metafunktion avulla kieli suhteuttaa sekä ilmaisee 

identiteettejä ja mielipiteitä eli muodostaa tapaa toimia. Ihminen ilmaisee kielellisten 

valintojensa kautta tietoisesti tai tietämättään omaa sosiaalista ja persoonallista 

asemaansa suhteessa muihin, luoden tai ylläpitäen tätä asemaa. Tekstuaalinen 

metafunktio ilmentää sitä, kuinka teksti ja toiminta järjestyvät kielellisesti eli kieli on 

ennen kaikkea viestinnän väline, viestinnän ilmentymä. Nämä esitetyt metafunktiot ovat 

limittäisiä ja realisoituvat kielessä koko ajan.  (Halliday & Matthiessen 2004: 29–30; 

Fairclough 1997: 80; Pietikäinen&Mäntynen 2009:14-15) Hallidayn erottelemat tasot 

rinnastuvat luontevasti edellä esitellyn diskursiivisen tapahtuman eri tasojen kanssa.  

 

Diskurssikäytäntöjen tutkiminen on puolestaan tekstiprosessin analyysia (tästä 

eteenpäin tulkintaa) siitä, miten teksti on tuotettu ja millä tavoin tekstiä kulutetaan. 

Diskurssikäytännön ilmeneminen tuottamisen, levittämisen ja kuluttamisen kannalta 

painottuvat eri tavalla eri sosiaalisissa tilanteissa. Diskurssikäytäntö voidaankin mieltää 

välittäjäksi itse tekstin ja sosiokulttuurisen käytännön välillä. Varsikin viestintä- ja 

mediateksteissä on paljon vakiintuneita genrejä, tekstilajeja, joita tulkitaan ennalta 

määrätyillä tavoilla. Tulkinnan avulla voidaan päästä käsiksi esimerkiksi siihen, onko 

yksittäinen tekstiprosessi normatiivisia prosesseja toistava vai luovasti uutta sekoittava 

vuorovaikutusprosessi. (Fairclough 1989: 26; 1992: 78; 1997: 81-85.) 

 

Yksi tulkinnan keskeisiä metodeja on intertekstuaalisuuden havainnointi. 

Intertekstuaalisuuden lähtökohtana on, että tekstit muodostuvat poikkeuksetta toisten 

tekstien eri elementeistä ja voidaan jopa väittää, että teksteillä ei ole ollenkaan itsenäistä 
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merkitystä. Intertekstuaalisuus voi olla horisontaalista. Tällöin tekstit ovat dialogisessa 

yhteydessä muihin teksteihin, jotka ovat ajallisesti ilmestyneet ennen tai jotka tulevat 

ilmestymään kyseisen tekstin jälkeen. Vertikaalinen intertekstuaalisuus, mikä on oman 

pro gradu -tutkielmani kannalta keskeisempi, on puolestaan yhteys sellaisten tekstien 

välillä, jotka muodostuvat enemmän tai vähemmän samassa kontekstissa. (Fairclough 

1992: 102–103; Pietikäinen 2000:195; Genreanalyysi 2012:102) 

Intertekstuaalisuutta tutkittaessa on hyvä huomioida kielellisten merkitysten 

historiallisuus ja oletukset, joita tekstin tekijä ja lukija "jakavat" (Fairclough 1989: 155). 

Tämä osaltaan tarkoittaa sitä, että lukija ei voi täysin itse päättää, mitä jokin sana tai 

ilmaus täsmälleen tarkoittaa, vaan koska sanat ovat osaltaan "ladattuja", ne väistämättä 

ohjaavat lukijan tulkintaa ja jopa näkökulmaa asiaan. Merkitykset vaihtelevat tilanteesta 

ja kontekstista toiseen, vaikka varsinainen kielellinen ilmaus pysyisikin samana.  

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 118-119.) 

Kielellisten ilmausten lisäksi myös diskurssit voivat liikkua kielenkäyttötilanteesta 

toiseen (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 116). Intertekstuaaliset kategoriat ovat malleja, 

ideaalityyppejä, joita käytetään sekä tekstin tuottamisessa että tulkinnassa. Kategoria 

toimii, kun sekä tuottajat että tulkitsijat tunnistavat sen. Kategoria voi tulla esiin jopa 

hyvin pienen tekstuaalisen vihjeen perusteella. (Fairclough 1997: 103.) 

Intertekstuaalisuuden historiallisuus ja sosiaalisuus voivat näkyä myös uutisissa ja 

artikkeleissa, koska ne voivat olla pitkän tekstiketjun tulosta eli kirjoittamisen pohjalla 

voi olla tutkimus, raportti, tiedote tai jopa nämä kaikki. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 

116–117.) 

 

Sosiokulttuurisen kontekstin analyysi (tästä eteenpäin selittäminen) on 

tilannekontekstin huomioon ottamista: millaisessa kulttuurillisessa tai sosiaalisessa 

ympäristössä teksti ja diskurssikäytännöt toimivat. Selittämisen tavoitteena on esittää 

diskurssit osana sosiaalista prosessia ja havainnollistaa, kuinka ne vaikuttavat 

sosiaalisten rakenteiden kautta. Selittämisen kautta tuodaan esille myös, mitä 

uudelleentuottavia vaikutuksia diskursseilla voi kumulatiivisesti olla sosiaalisissa 

rakenteissa, joko ylläpitäen tai muuttaen niitä. (Fairclough 1989: 26,163; 1997: 85.) 

 

Selittämisessä on hyvä huomioida diskurssikäytäntöjen kaksi ulottuvuutta: diskurssit 

ovat osana sosiaalista kilvoittelua ja kontekstuaalisesti (ei-diskursiivisiin) kilvoittelun 
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vaikutukset ilmentyvät käytäntöihin. Toisaalta on hyvä myös tarkastella, mitkä 

voimasuhteet vaikuttavat diskursseihin.  Selittämisen voi tehdä esimerkiksi 

taloudellisen, poliittisen tai kulttuurisen aspektin kautta tai sisällyttää analyysiinsä nämä 

kaikki kolme. Tutkittaessa esitetään selityksiä vuorovaikutuksen ja sosiaalisen 

kontekstin suhteesta. (Fairclough 1989: 26,163; 1997: 85.) Koska tutkielmani kannalta 

selittämisen taso ei ole keskeinen aineistoni tutkimisessa, en esitä siitä tämän enempää 

yksittäisiä menetelmiä tai sovellutuksia. 

 

 

2.3. Aineiston tekstilajit  

 

Laajalti varsinkin kielitieteellisessä tutkimuksessa käytetty genre-ilmaus voidaan 

määritellä kielellisen ja sosiaalisen toiminnan yhteenliittymäksi, jolla on vakiintunut 

ilmaisumuoto ja se on yleisesti tunnistettava. Genre ilmentää sosiaalisen toimintaa 

jäsentyneissä muodoissa. Koen, että genret luovat kiteytyneet ja tyypilliset tavat, 

resurssit, jotka mahdollistavat erilaisten diskurssien ilmenemisen, mutta myös 

rajoittavat niitä. Diskurssit ovat tapoja rakentaa ja merkityksellistää maailmaa, kun 

genret puolestaan ovat vakiintuneita tapoja rakentaa sosiaalista maailmaa. 

(Genreanalyysi 2012: 99; Pietikäinen&Mäntynen 2009:80-82.) Genrejä voisi analysoida 

ja tutkia omana tutkielmanaan, mutta koska omassa pro gradu-tutkielmassani keskityn 

diskursseihin, ovat genret tässä tapauksessa lähinnä lähtökohtana erilaisten diskurssien 

ilmenemiselle.  

 

Genren ja tekstilajit termien käyttöä suomalaisessa kielentutkimuksessa on pohtinut 

mm. Jyrki Kalliokoski (1997a) todeten, että tekstilaji -termiä pidetään liian suppeana tai 

ongelmallisena terminä kuvaamaan sitä sosiaalista todellisuutta, minkä genre puolestaan 

ilmentää. (1997a: 28-29). Olen kuitenkin päätynyt käyttämään tässä tutkielmassa 

Kalliokosken tavoin ensisijaisesti tekstilajit-termiä, koska koen sen olevan tarpeeksi 

kattava termi tutkimusaineistoni kuvaamiseen.  

 

 

2.3.1. Uutisteksti 

 

Uutinen on lyhyt tai lyhyehkö ajankohtainen, uudesta asiasta kertova teksti. Uutinen 

kertoo merkittävän tiedon äskettäin tapahtuneesta tai tietoon saadusta, yleisesti 

kiinnostavasti asiasta. Uutinen vastaa alkuvirkkeissään kysymyksiin: mitä on 
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tapahtunut, missä ja milloin. Tämän jälkeen uutista laajennetaan ja selvennetään 

vastaamalla: kuka, miksi ja miten. Usein tämänkaltainen uutisen rakenne 

havainnollistetaan kärjellään seisovalla kolmiolla, jossa uutisen tärkein aines eli 

päätapahtuma sijoittuu ylös ja sitä mukaa kun uutinen etenee (esimerkiksi uutista 

selittävä konteksti ja mahdolliset aikaisemmat tapahtumat) sitä vähemmän on  

uutisarvoista eli uutta tietoa. Uutisella voidaan kertoa myös asiasta, josta on lähiaikoina 

odotettavissa uutta informaatiota. (Rentola 2010: 98, 107; Mäntynen 2006: 59; Kuutti 

2006 s.v. uutinen; Saukkonen 2001: 154,156) 

Uutinen perustuu tiedossa oleviin tosiasioihin eli se representoituu totuuden ja faktojen 

kategorioina (Fairclough 1989:129). Uutisten antamien tietojen täytyy olla luotettavia, 

joten lähes aina lähde nimetään, mistä kyseinen uutinen on peräisin. Luotettavuuteen 

pyritään myös puolueettomuudella eli uutistekstin ei kuulu ottaa kantaa eikä toimittajan 

voi esittää omia mielipiteitään ainakaan yleisenä totuutena. (Rentola 2010: 100–101, 

107. Kalliokoski 1997b: 37)   

 

Luotettavuutta pyritään lisäämään myös uutisissa käytettävällä kirjoitustyylillä, joka on 

neutraalia ja asiallista yleiskieltä, "sovittujen" normien mukaista asiaproosaa (Rentola 

2010:101,107; Heikkinen 2007:37.) Enää ei kuitenkaan puhuta objektiivisuudesta, sillä 

jo uutistekstiin tehdyt valinnat, jopa se, mitä uutisoidaan ja mitä ei, ovat subjektiivisia 

valintoja. Se, miten tosiseikkoja käsitellään, tuo mukanaan näkökulman ja toimittajan 

tulkinnan asiasta. Näkökulma vaikuttaa siihen, miten yleisö vastaanottaa viestin. 

Kirjoittaja voi halutessaan peittää tai painottaa asioita sanavalintojen avulla. Kieli ei ole 

pelkkää tyyliä, se sisältää myös ihmisen käsityksen itsestään. Se välittää arvoja ja 

mielipiteitä silloinkin, kun se yrittää pysyä neutraalina. (Rentola 2010: 52,56-57; 

Kalliokoski 1997b: 90; Heikkinen 2007:37)  

 

 

2.3.2. Mielipidekirjoitus 

 

Mielipidekirjoitus on kirjallisessa muodossa esitetty mielipide tai kannanotto johonkin 

asiaan. Kirjoittajan tavoitteena on yleensä taivuttaa lukija puolelleen, tai se voi olla 

luonteeltaan tietoa välittävä ja tulkitseva. Selkein ja tämän pro gradu -tutkielman 

aineistossa esillä oleva mielipidekirjoituksen muoto on yleisönosastokirjoitus, joita 

löytyy lähes jokaisesta painetusta sanomalehdestä. Yleisimmin yleisönosastokirjoitus on 
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reaktio lehden uutis- tai artikkelityyppiseen materiaaliin, tai vain kannanotto yleisesti 

käsittelyssä olevaan asiaan. Vastineeksi puolestaan kutsutaan sellaista on 

mielipidekirjoitusta, joka on kirjoitettu vastaukseksi aikaisemmin julkaistuun 

kirjoitukseen, lähes poikkeuksetta mielipidekirjoitukseen. (Kuutti 2006: s.v. 

mielipidekirjoitus; Äidinkieli ja kirjallisuus 2004: 147, 188-193) 

 

Rakenteellisesti mielipidekirjoitus voidaan seuraavasti: Alussa on tilannetta arvioiva tai 

puolustava argumentti. Kirjoitus jatkaa tilannekohtaisista tekijöistä rakentuvaan 

runkoon. Lopuksi on päätelmä, jossa tuodaan esille ongelman korjaamiskeinot ja 

mahdollisesti toimintakehotus. Maltillinen kirjoittaja tuo vastapuolen näkemykset esiin 

myönnyttelevään sävyyn, mutta kumoaa ne sopivin sanakääntein. Jyrkästi kantaa 

ottavassa kirjoituksessa vastapuolen käsityksiin suhtaudutaan torjuvammin tai niitä ei 

mainita ollenkaan. (Kuutti 2006: s.v. mielipidekirjoitus; Äidinkieli ja kirjallisuus 

2004:188-193) 

 

 

2.3.3. Pääkirjoitus, kolumni ja essee 

 

Pääkirjoituksen tarkoituksena on välittää lehden arvomaailmaa, luoda luottamusta ja 

pitää esillä lehden linjaa. Tästä syystä pääkirjoitus on usein kirjoitettu anonyymina eli 

nimettömänä, koska se ei ole kenenkään yksittäisen henkilön persoonallinen kanta. On 

kuitenkin yleistä, että päätoimittaja kirjoittaa pääkirjoituksen tai hänen oletetaan sen 

kirjoittaneen, koska hänellä katsotaan olevan tavallista enemmän tietoa ja näkemystä 

asiasta. Lukija voi turvata tutun lehtensä pääkirjoitukseen, eräänlaiseen auktoriteettiin, 

kun hän haluaa tietää, mitä tärkeästä ja yhteisöä koskevasta asiasta pitäisi ajatella tai 

miten yllättäviin ja hämmentäviin tietoihin pitää suhtautua. Pääkirjoitus voi antaa myös 

ajatusta siihen, miten johonkin yhteiskunnan epäkohtaan pitäisi puuttua.  (Kuutti 2006 

s.v. pääkirjoitus; Renkola 2010: 92-93; Äidinkieli ja kirjallisuus 2004: 188) 

Hyvä pääkirjoitus keskittyy yhteen asiaan ja tekstissä on monia havaintoja. 

Konservatiivisessa lehdessä pääkirjoitus yleensä rauhoittaa, kun taas muutosta 

hakevassa tai naistenlehdessä kirjoituksella voi olla selkeä pyrkimyksensä, kontekstista 

riippuen. Pääkirjoituksen tarkoituksena ei ole olla tiedottava ja se sijaitsee lehdessä 

alkupuolella "hyvällä paikalla".  (Renkola 2010: 92-93,95-97) 
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Kolumni (joissakin tapauksissa myös kommentti) on joko toimittajan tai erikseen 

pyydetyn kolumnistin henkilökohtainen kirjoitus ajankohtaisesta aiheesta. Kolumni on 

perusteltu mielipidekirjoitus, jossa kirjoittaja haluaa tietoisesti vaikuttaa tai tuoda esille 

omia ajatuksiaan ja näkemyksiään. Lehden omat toimittajat voivat välillä kirjoittaa 

kolumnin, mutta toisinaan lehdelle haetaan lukijoita julkisuuden henkilön kautta. 

Kolumni on pitkälti henkilösidonnainen juttutyyppi, eikä sen tarvitse olla sidoksissa 

lehden linjaan pääkirjoituksen tavoin. (Pääkkönen&Varis 2000:42; Renkola 2010 108-

109, 114; Äidinkieli ja kirjallisuus 2004: 193) 

Kolumnin tehtävä on saada lukija ajattelemaan ja oivaltamaan tai herättää lukijassa 

tunteita. Kolumnissa erilaisten kielellisten keinojen ja tyylilajien käyttö, pakinoivasta 

tyylistä esseemäisen pohdiskeluun, tai jopa tyylilajien sekoittelu on sallittua. Kolumin 

yksi kantava voima onkin elävä ja ilmaisurikas kieli, suhteessa esimerkiksi neutraaliin 

uutistekstiin. (Pääkkönen&Varis 2000:42; Renkola 2010: 108,114; Äidinkieli ja 

kirjallisuus 2004: 196)  

Essee on normaalia uutis- tai mielipidetekstiä pidempi, aiheeseen syvällisesti ja 

persoonallisesti pureutuva teksti. Essee on myös esimerkiksi uutistekstiä selkeämpi ja 

johdonmukaisempi kokonaisuus. Essee ei varsinaisesti ole lehdistön juttutyyppi, mutta 

sitä käytetään toisinaan aikakaus- ja sanomalehdissä. (Pääkkönen&Varis 2000:40-42.)  

Esseessä kirjoittaja käyttää yleensä lähtökohtana omia pohdintojaan ja täydentää niitä 

kirjallisten ja suullisten lähteiden avulla. Se on siis artikkelin ja novellin välimailla 

oleva teksti, eikä tiedon välittäminen ole ensisijainen tehtävä, tosin hyvä esseeteksti 

tekee myös sitä. (Äidinkieli ja kirjallisuus 2004: 147, 198.) Aineistossani on yksi 

Helsingin Sanomissa ilmestynyt toimittajan selkeästi pidempi kirjoitus, joka on merkitty 

"lauantaiesseeksi". Tarkastellessani Helsingin sanomia pidemmältä ajalta, tämä 

"lauantaiessee" näyttää olevan kiinteä palsta, jonka aihe ja toimittaja vaihtuu aina 

ajankohtaisten asioiden mukaan.   

 

 

2.4. Kriittinen diskurssianalyysi metodina tässä tutkielmassa 

 

Pro gradu -tutkielmassani Norman Fairgloughin sovellus viestintätilanteiden 

tutkimisesta ilmenee ensisijaisesti tekstianalyysin eli kuvaamisen kautta. Analysoin 

uutis- ja mielipidetekstien kieltä sanaston tutkimisen ja synonyymisten ilmaisujen 
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avulla. Kiinnitän huomioni erityisesti substantiiveihin ja adjektiiveihin, koska 

mielestäni nämä sanaluokat ilmaisevat parhaiten Suvivirsi-keskustelussa, mitä sanotaan 

tai miten suhdetta Suvivirteen halutaan kuvata. Käytän tarvittaessa taulukoita 

selkeyttämään tietyn sanan tai kielellisen ilmaisun esiintyvyyttä aineistossa.  

 

Aineistoanalyysissä tulen käyttämään myös tekstiprosessin analyysiä eli tulkintaa. 

Kiinnitän tarvittaessa huomiota siihen, miten teksti on tuotettu, kuka on tekstin kertoja 

tai kenen ääntä halutaan tekstin kautta tuoda esille. Suvivirsi-keskustelun luonteesta 

johtuen yksi metodi tulee olemaan intertekstuaalisuuden havainnointi. Teen tarvittaessa 

rohkeitakin tulkinnallisia päätelmiä tai ehdotuksia, mitä yksittäisellä sanalla tai 

ilmaisulla on haluttu kertoa. Tulen myös joidenkin diskurssien kohdalla vertailemaan 

uutistekstien ja mielipidetekstien kielellistä ilmaisua.   
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3 ANALYYSIOSIO 

 

 

3.1. Suvivirsi-keskustelun nimeäminen 

 

Suvivirsi voidaan nähdä nostetun koko keskustelun symboliksi, joka edustaa paitsi 

itseään, mutta saa myös kyvyn tai merkityksen edustaa itseään laajempaa kokonaisuutta 

(Fiske 1992:121). Suvivirsi on yksittäinen ja selkeästi hahmotettava kohde, josta 

voidaan keskustella ja johon jokaisella on oma mielipiteensä.  

Kuten Arto Kallioniemi toteaa, meidän suomalaisten yhteiskuntauskonnollisuus tulee 

esille tiettyjen juhlapyhien vietossa, joissa juuri kirkollisilla toimituksilla ja symboleilla 

on keskeinen asema. Näiden tapojen kautta heijastuvat kansalliset arvot. (2008a: 14).  

Suvivirsi-keskustelu kätkee sisälleen siis laajemman kokonaisuuden teemalla "uskonnon 

harjoittaminen ja uskonnolliset tilaisuudet peruskoulussa". Teemaan sisältyy  monia eri 

elementtejä ja käytänteitä, jotka vaihtelevat jopa koulusta toiseen, mutta koska Suvivirsi 

on yleisesti tunnettu ja tiedetty, se on helppo tapa lähestyä tätä koko teemaa ja osallistua 

keskusteluun.  

Suvivirsi-keskustelua nimetään varsin monipuolisesti. Kielellisesti neutraaleja ilmauksia 

ovat aihe ja keskustelu. Tähän kategoriaan kuulunee myös ilmaus tapaus nimeltä 

Suvivirsi. Mielestäni mielenkiintoisia ilmauksia ovat esimerkiksi ratkaisu ja linjaus. 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan ratkaisu tarkoittaa 'ratkaisevaa toimenpidettä, 

lopullista päätöstä, lopputulosta'. (2014 s.v. ratkaisu). Ilmausta käytetään vain 

apulaisoikeuskanslerin päätöksestä (1), mutta muuten käytetäänkin termiä linjaus (2).  

(1) Suvivirsi-ratkaisun tehnyt apulaisoikeuskansleri vastaa arvosteluun: 

"en ollut kieltämässä mitään  ̶  toimme esiin ongelman." (ot.) 

(YLE263b) 

(2) Ei uusia "Suvivirsi-linjauksia" toistaiseksi (ot.) (MTV034) 

 

Linjaus ja linjaaminen tarkoittavat 'merkitä, vetää linjaa'. Esimerkkien valossa linjaus-

sana tarkoittaa konkreettisen linjan vetämistä tai esimerkiksi puolueohjelmassa voi olla 

puolueen linjaus (KS 2014 s.v. linjata). Linjaamisen voi ajatella varsin selkeänä ja 

pysyvänä tekona, mitä tosin keskustelu ja asia itsessään ei aineiston perusteella ollut. 

Linjata-ilmauksella haluttiin selkeästi tuoda esille, että linjan vetäjä, tässä tapauksessa 

apulaisoikeuskansleri, on jotenkin jyrkkä ja kova tässä teossaan. Ei esimerkiksi puhuttu 

ehdotuksesta tai suosituksesta, jotka molemmat ovat kielellisesti pehmeämpiä ilmauksia 
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ja olisivat aineistoesimerkin perusteella (1) sopineet paremmin aiheen käsittelyn 

yhteyteen.   

  

Suvivirsi-keskustelusta käytetään myös varsin kärjekkäitä ilmauksia, kuten kiista, 

jupakka ja kohu. Kiista tarkoittaa mm. erimielisyyttä, väittelyä, kinaa ja riitaa (KS 

2014 s.v. kiista). Kiistan kanssa synonyyminen ilmaus on jupakka, joka myös tarkoitta 

riitaa, mutta oma selkeämpi vivahde on ilmauksen merkitys nimenomaan sanaharkkana 

(KS 2014 s.v. jupakka), ja sitähän tämä etupäässä lehtien palstoilla oli, sanallista 

taistelua Suvivirrestä.  Kohu puolestaan on 'hälyä, melua ja meteliä tarkoittava ilmaus' 

(KS 2014 s.v. kohu) ja meluhan sekä pitkään kestänyttä meteliä lehtien palstoilla ja 

mielipideteksteissä nimenomaan pidettiin. Huomionarvoista on, että Ilta-lehti 

profiloituu jupakka-ilmauksen käyttöön, kun taas kiista-ilmausta käyttää Yle. Kohu-

sana on puolestaan käytössä laaja-alaisemmin eri aineistoni teksteissä.  

 

 

3.2. Traditio/Perinne-diskurssi  

 

Suurin diskurssiryhmä Suvivirsi-keskustelua koskevassa aineistossa on traditio/perinne-

diskurssi. Käsittelen ensin sanojen traditio ja perinne kielellistä esiintyvyyttä 

aineistossa ja etenen siitä kohti tulkinnallista näkökulmaa. Kielitoimiston sanakirjan 

mukaan traditio tarkoittaa 'perinnettä, perimätietoa, perinnäistapaa, usein noudatettua 

tapaa' (2014 s.v. traditio). Suvivirren olemassaolon katsotaan siis olevan jotakin 

menneisyydestä kumpuavaa ja vahvasti nykyhetkeen liittyvää, luovuttamatonta ainesta. 

Suvivirren mieltäminen tärkeänä traditiona herätti myös aineiston perusteella monissa 

ihmisissä suuria tunteita, kuten esimerkiksi Ilta-Sanomien uutisessa otsikoitiin:  

 

(3) -- Näpit irti traditiosta! (IS243d).  

 

Traditio-sana ilmenee aineistossa lähinnä omana ilmauksena osana substantiivi- tai 

adjektiivilauseketta (ISK 611§) , mutta myös parissa tapauksessa sana on käytössä myös 

osana yhdyssanaa, kuten seuraavasta taulukosta ilmenee.  

 

TAULUKKO 1. Traditio-sanan esiintyminen aineistossa sijamuodoittain. 

 traditio (yks.nom.) 

 

-kategoriaan (IS243d) 

(IS243d) hienon tradition (yks.gen.) 
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(IS315a) suomalaista traditiota (yks. par.) 

 

 

(KAM264) kevät-  traditioksi (yks. tra.)  

(IS243d) Näpit irti 

(IS243d) kauniista  

traditiosta (yks. ela.)  

(HSU254) vuosikymmenien traditiot (mon. nom.) 

 

ovat muuttuneet (YLE263b) 

(IL253) kulttuurikristillisten traditioiden, traditioitten 

(mon.gen.) 

 

 

 

vaalimisen (IL253) 

(MTV254, IL254) 

uskonnollista alkuperää olevia 

(IS243d) harvoja pitkäaikaisia, 

miellyttäviä ja harmittomaksi 

koettuja 

traditioita (mon.par.) 

 

 

(MTV243b) EIT:n linjaukset 

kansallisista  

traditioista (mon. ela.)  

  

Traditio-sanaa esiintyy aineistossa huomattavasti vähemmän verrattuna perinne-sanaan 

ja esimerkiksi Gummeruksen suuresta sivistyssanakirjasta (2009) löytyy traditio-sana 

omana hakusananaan. Perinne-sana on traditio-sanalle vahvasti synonyyminen, mutta 

selkeästi arkikielisempi ilmaus, joten tästä syystä traditio sanana onkin oletettavasti ja 

rohkeasti tulkiten enemmän käytössä korkeasti koulutettujen ja ylemmässä (julkisessa) 

asemassa olevien henkilöiden kielenkäytössä. Tämä puolestaan auttaa tarvittaessa 

profiloimaan esimerkiksi mielipidetekstien kirjoittajia. Jätämme tämän asian kuitenkin 

tässä tutkielmassa vain toteamuksen asteelle.  

(4) Suurimmaksi valttikortiksi tarjotaan perinnettä (KAM264) 

(5) -- valiokunta laatii jonkinlaisen kannanoton opetushallitukselle siitä, 

minkä tyyppisiä perinnejuhlat voivat olla, -- (IL044c)   

(6) Se (Suvivirsi) on linjattu kuuluvaksi kevätjuhlaperinteeseen. (IS215)

  

Perinne puolestaan tarkoittaa perittyä tapaa, käytännettä tai tietoa (KS 2014 s.v. 

perinne). Perinne-sanaa ilmenee aineistossani kaikista eniten, joko yksittäisenä 

ilmauksena (4), tai osana yhdyssanaa, joko määriteosana (5) tai edusosana (6). Perinne-

sanan lisäksi aineistossa käytetään adjektiivijohdannaista perinteinen. Myös 

perimätieto-ilmausta (sukupolvelta toiselle suullisesti periytyvä tieto, perinne, traditio. 

KS 2014 s.v. perimätieto) käytetään aineiston yhdessä mielipidekirjoituksessa. 

Kaikkiaan perinne-sanaa ja siihen läheisesti liittyviä sanoja on aineistossa käytetty lähes 

3/4 osassa aineiston uutis- ja mielipidetekstejä.  Alla olevassa taulukossa on kattavasti 

koottuna perinne-sanan ilmaukset. Perinne-sanan yhteydessä esiintyvien sijamuotojen 
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runsautta ja monipuolisuutta selittänee poikkeuksetta kongruenssi-ilmiö (ISK §1267, 

§1302).  Taulukossa lihavoidut ilmaukset esiintyvät aineistossa vähintään kolmessa eri 

tekstissä.  

 

TAULUKKO 2: Perinne-ilmaukset aineistossa sijamuodoittain.  

(KAM264) Suvivirsi ei ole 

pelkkä 

(KAM264) tapa- 

(HSM064) kaunis 

perinne (yks. nom.) 

 

-virrestä (KAM264) 

-juhlat (IL044c) 

(HSM283) uskonto- 

(KAM264) koulu-, kevät-  

(KAM264) tietyn  

(YLE044a) vanhan 

(YLE044a) kansallisen 

kulttuuri- 

(IL044c) juhla- 

(KAP263) kulttuuri- 

 

perinteen (yks. gen.) 

 

nimissä (KAM264) 

katkaisemaan (IS243d) 

siirtäminen (KAP263) 

(IS315a) suomalaista  

(KAM264) Suurimmaksi 

valttikortiksi tarjotaan 

(KAM264) yksittäistä  

(YLE044a) kulttuuri- 

(IL044a) osa suomalaista  

(MTV044b) liudentunut osaksi 

(KAP263) päättäjäis- 

 

perinnettä (yks.par.) 

 

korvaamattomana 

välttämättömyytenä 

(KAM264) 

(KAM264) kulttuuri- perinteenä (ess.)  

(IL295) koulun 

päättäjäisjuhlaan kuuluvasta 

perinteestä (yks. ela.) ei tarvitsisi luopua (HSM293) 

(YLE284) pitkään 

(IS215) kevätjuhla- 

perinteeseen (yks. ill.) 

 

 

(KAM014) suuren 

enemmistön  

(HSM283) uskonto- 

(HSM263) kaikkien muiden 

(YLE284) koulujen 

uskonnolliset 

(YLE284) omat  

(YLE253) suomalaisen koulun 

uskonnolliset  

(HSM273) pitkät 

(YLE243b) 

suomalaiskansalliset 

(YLE243b) suomalaiset 

perinteet (mon.nom.) 

 

vetoavat kollektiiviseen 

identiteettiin (KAM264) 

(KAM264) useiden 

(IL253) kulttuurikristillisten 

(HSU253) joulu- 

perinteiden, perinteitten 

(mon. gen.) 

päällekkäinen konflikti 

(KAM264) 

vaalimisesta (IL253) 

moninaisuuden 

näkymättömyydestä 

(HSM283) 



26 
 

muuttaminen (HSM273) 

jatkuvuus (YLE243b) 

välttäminen (YLE254) 

(HSM283) kannattaako 

(YLE284) suomen 

perinteitä (mon. par.) 

 

voidaan muuttaa (KAM264) 

pelätä niin paljon (KAM283) 

(MTV243b) historiallisista 

(YLE284) koulun  

(YLE243b) Näpit irti  

perinteistä (mon. ela.)  

(MTV254) koulun 

(HSM064) koulumaailman 

(YLE284) uskonnollisiin 

perinteisiin, perinteihin 

(mon.ill.) 

 

juhliin (MTV254) 

(KAM014) Hän ei anna perinteille (mon. all.) mitään arvoa (KAM014) 

 

Kun tarkastelee taulukon vasemmassa sarakkeessa olevia ilmaisuja, on havaittavissa, 

että tämä traditio/perinne -diskurssi levittäytyy laajalle ja on koko Suvivirsi-keskustelun 

yksi kantava elementti. Taulukosta löytyvät niin kulttuuri-ilmaukset (tästä enemmän 

alaluvussa 3.3. Kulttuuri-diskurssi) uskonto- ja uskonnollisuuteen liittyvät ilmaukset 

(näistä enemmän esimerkiksi alaluvuissa 3.6. Uskonnollisuus-diskurssi)  ja viittaukset 

koulumaailmaan, jonka tematiikkaa käsittelen enemmän alaluvussa 3.10 Kasvatus-

diskurssi. Myös suomalaisuus nousee esille, vaikka varsinaisesti käsittelen tätä 

diskurssia alaluvussa 3.5. Kansallinen identiteetti. Suurin osa esille aineistosta esille 

nousseista diskursseista aktivoituu ainakin osittain ja kielellisesti tämän traditio/perinne 

-diskurssin kautta.  

 

Oikeanpuoleisessa sarakkeessa välittyy puolestaan kuvaa siitä, että tässä ollaan 

nimenomaan siirtämässä ja vaalimassa jotakin oleellista, luovuttamatonta ainesta 

liittyen meidän tapoihimme ja kulttuuriimme. Tästä syystä tutkimusaineistossakin 

korostuu vahvasti se, että Suvivirsi olisi säilytettävä juuri perinnesyiden vuoksi. Koska 

tämä (Suvivirsi) on ollut rakas ja pitkällinen perinne, se halutaan jakaa myös tulevien 

sukupolvien kanssa, jotta meillä olisi myös jotakin yhteistä heidän kanssaan.   

Perinne ei ole siis olemassa historiallisessa tyhjiössä. Perinne ei ole ainoastaan osa 

historiaa, se on myös osa nykyhetkeä, itseämme ja nykyistä identiteettiämme. Se on osa 

jokaisen yksilön identiteettiä sekä kollektiivista kulttuuria. (Abu-Hanna 2012: 25.) Me 

siis muodostamme omaa olemassaoloamme perinteiden kautta. Suvivirsi-keskustelun 

myötä yksi perustavanlaatuinen perinne on katoamassa, tai ainakin uhka on olemassa. 

Samalla oletamme, että kadotamme myös jotain itsestämme.   
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3.3. Kulttuuri-diskurssi 

 

  

Suvivirsi-keskustelua tutkittaessa ei voi välttyä kulttuuri-diskurssilta, koska varsinkin 

traditioiden ja uskonnollisuuden yläkäsitteenä voidaan pitää kulttuuria. Abu-Hanna 

määrittelee kulttuurin ajan ja paikan kohtaamispisteen ilmentymäksi. Jos jompikumpi 

joutuu muutoksen kohteeksi, myös kulttuuri muuttuu. (2013:24.) Tätä taustaa vasten 

voidaan ajatella, että kulttuuri on jatkuvassa muutoksessa, eikä mitään selkeää, 

lukkiutunutta kulttuurimuotoa tai asiaa ole itse asiassa olemassa.  

 

Käyn tässä alaluvussa läpi kulttuuri-diskurssia lähinnä sanastollisen analyysin kautta. 

Palaan monikulttuurisuuteen ja sen näkymiseen omassa alaluvussa (3.9. Uskonnollinen 

monikulttuurisuus) sillä koen, että monikulttuurisuus ilmenee tässä tutkimusaineistossa 

juuri uskontojen kautta.  

 

Suvivirsi koetaan aineiston perusteella tärkeäksi osaksi kulttuuriamme. Kulttuuri-sana 

tarkoittaa ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta ts. sivistystä. 

Sanalla voidaan ilmaista myös vakiintuneita toimintatapoja (KS 2014 s.v. kulttuuri).   

Kielellisesti kulttuuri-substantiivi esiintyy aineistossa mm. perinne-sanan attribuuttina 

tai yhdyssanan määriteosana. Täten esimerkiksi kulttuuriperintö voidaan käsittää 

laajemmaksi kokonaisuudeksi kuin pelkkä perinne. Kulttuuriperintö määritelläänkin 

'ihmisen toiminnan vaikutuksesta syntyneeksi henkiseksi ja aineelliseksi perinnöksi' 

(KS 2014 s.v. kulttuuriperintö). Käsittelen tässä yhteydessä myös kulttuuri-, 

kulttuuriperimä-ilmauksia.  

 

Aineistosta tulee vahvasti esille se, että Suvivirsi mielletään kuuluvaksi kulttuuriimme 

ja nimenomaan osaksi suomalaista kulttuuria. Tällä halutaan todennäköisesti painottaa 

sitä, että suvivirsi-traditio on selkeästi kansallinen ja suomalaisuuteen kuuluva, kuten 

esimerkit (7) ja (8) ilmentävät. (Suomalaisuudesta enemmän alaluvussa 3.5 Kansallinen 

identiteetti.)   

 

(7) suvivirsi kuuluu omaan kulttuuriimme (HSM263) 

(8) osa suomalaista sielunmaisemaa ja kulttuuriperimää (IS243) 

(9) kulttuuriperinnön siirtämistä sukupolvelta toiselle. (KAU305) 
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(10) kulttuurikristilliset perinteet ja niiden vaaliminen (--) 

 

Kultuuriperimä-sana on sinänsä mielenkiintoinen yhdyssana, koska sitä ei löydy 

kielitoimiston sanakirjasta. Sana on todennäköisesti uudehko muunnos kulttuuriperintö-

sanasta. Suvivirsi nähdään myös traditiona, joka kuuluu siirtää sukupolvelta toiselle, 

kuten esimerkissä (9), eli se koetaan sukupolvet ylittävänä traditiona. Myös kristillisyys 

tulee tässä yhteydessä esille, sillä pariin otteeseen aineistossa mainitaan 

kulttuurikristillinen perinne (10). 

 

Osassa aineistoni kirjoituksissa kuvastuu huoli siitä, että Suvivirren kieltäminen veisi 

lapselta oman kulttuurinsa tiedon ja tuntemuksen. Eräs mielipidekirjoittaja kuvailee 

asiaa näin:  

(11)  Juhlaperinteisiin tutustumaton lapsi ei pelkästään jää oman 

viiteryhmänsä ulkopuolelle vaan hän jää kulttuurimme ulkopuolelle. 

(HSM283) 

 

Tosin aineistosta ilmenee myös, että kulttuuriin ja perinteisiin vetoaminen ei tee 

automaattisesti oikeutta sille, miksi Suvivirttä kuuluisi laulaa. Helsingin Sanomien 

uutinen kiteyttää asiaa näin:  

 

(12) edes suomalaisen kulttuurin ja juhlaperinteinen (sic.) vaaliminen 

ei Puumalaisen mukaan voi puoltaa tunnustuksellisia tilaisuuksia. 

Kulttuuri ja perinteet eivät ole pysyviä ilmiöitä, vaan ne muuttuvat 

yhteiskunnan kehityksen kanssa. (HSU243) 

 

Tutkimastani aineisto puolustaa kulttuuria, mutta toisaalta myös kyseenalaistetaan sitä, 

mitä kaikkea voidaan kulttuurin säilyttämisen nojalla sallia ja pitää jopa 

itsestäänselvyytenä. Tässä valossa on siis ollutkin aiheellista käsitellä tätä aihetta ja 

asiaa, jotta on saatu nämä itsestäänselvyydet päivänvaloon ja uuteen tarkasteluun.  

 

 

3.4.  Historia-diskurssi   

 

Vain kahdessa mielipidekirjoituksessa viitataan Suvivirren syntyhistoriaan ja sen kautta 

kumpuavaan Suvivirren merkitykseen. Historiallisen näkökulman puuttuminen 

Suvivirsi-keskustelusta laajemmin on ymmärrettävää, koska Suvivirren taustan 

tunteminen ei sinänsä tee lisäarvoa itse Suvivirrelle tai siitä käydylle keskustelulle. 
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Koska tämä diskurssi tulee kuitenkin esille aineistosta ja Suvivirttä merkityksellistetään 

historiallisen näkökulman kautta,  käsittelen sitä lyhyesti tässä alaluvussa.  

 

Mielenkiintoista on havaita, että varsinaisissa uutisissa historia-diskurssia ei ilmene 

lainkaan. Sanaa historia käytetään kyllä, mutta uutistekstien puolella se lähinnä 

määrittää perinne-sanaa (13) adjektiivilausekkeena ja eräässä mielipidekirjoituksessa 

(14) Suvivirsi ja uskonnolliset tilaisuudet koulussa määritellään historiaan, ei 

nykypäivään kuuluviksi.  

  

(13)   -- tulkinnat perustuvat perustuslakivaliokunnan linjauksiin -- ja 

historiallisista perinteistä, -- (MTV243b) 

(14) Kyllä virsien veisaaminen ja aamuhartaudet ovat uskonnollisia 

tilaisuuksia. Ne eivät kuulu koulutyöhön vaan joutavat historian 

hämärään. (HSM273) 

 

Kuten aikaisemmin mainitsin, vain kaksi mielipidekirjoitusta (HSM084) ja (KAM054) 

käsittelevät Suvivirren syntyhistoriaa ja tällä tavoin puolustavat Suvivirren laulamista ja 

olemassaoloa osana koulujen kevätjuhlia.  

 

(15) Suvivirren ja sen rooli koulujen kevätjuhlassa saa syvemmän 

merkityksen, kun palataan ajassa 300 vuotta taaksepäin. (HSM084) 

 

Esimerkin (15) tavoin aloittaa toinen mielipidekirjoittaja (HSM084, ammattinimikkeellä 

eläkkeellä oleva rehtori). Kirjoituksella viitataan vuoden 1696 ja 1697 olleisiin halla- ja 

sadevuosiin, jotka tuhosivat sadon. Tästä syystä Suomessa koettiin "Suuret 

kuolonvuodet" ja mahdollisesti jopa kolmannes Suomen väestöstä kuoli nälkään, kuten 

toinen mielipidekirjoittaja (KAM054) omassa tekstissään kertoo.   

 

(16) Suvivirren sanat tietäen voi vain kuvitella, millä antaumuksella sitä 

pohjattoman menetysten jälkeen laulettiin (HSM084). 

 

Suvivirren ilmestymisajankohta liitetään näiden kahden mielipidekirjoituksen osalta 

vahvasti Suomen historiallisiin tapahtumiin ja Suvivirsi merkityksellistetään tätä kautta. 

Asiaa jopa romantisoidaan sanavalintojen avulla (16), jotta silloisten historiallisten 

tapahtumien ja Suvivirren sanallisen sisällön kontrasti olisi merkittävä. Onko oleellista 

tietää virren historiallinen tausta, että sitä voi tai tulisi laulaa, ei tule selkeästi 

aineistossani esille. Kuitenkin tieto, tässä tapauksessa historiatieto, antaa Suvivirren 
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olemassaololle uuden mielenkiintoisen ja syvällisenkin näkökulman Suvivirsi-

keskustelua seuranneelle lukijalle.  

 

3.5. Kansallinen identiteetti -diskurssi   

 

(17)  Lähes 3000 ihmistä kokoontui Töölöntorille kannattamaan 

suomalaista perinnettä, Suvivirren laulua. (IS315a) 

 

Aineistosta nousee mielestäni yllättävänkin voimakkaasti esille kansallinen identiteetti -

diskurssi, joka viidennessä uutisessa tai mielipidekirjoituksessa. Kuten esimerkissä (17) 

todetaan, ajatellaan Suvivirren laulamisen olevan jotakin suomalaista, joka sanakirjan 

mukaan on Suomeen kuuluvaa, Suomen asukkaille tai oloille ominaista (KS 2014 s.v. 

suomalainen). Kielellisesti diskurssi ilmenee tässä tapauksessa perinne-sanaa 

määrittelevissä adjektiivilausekkeena. (ISK: 611§).   

 

Adjektiivi suomalainen ilmenee aineistossa attribuuttina myös kulttuuri- sekä 

kulttuuriperintö-sanoille (18). Kansallinen identiteetti -diskurssia ilmentää myös sana 

oma, joka toimii synonyymisena suomalainen-sanan kanssa (19) ja (20). Halutaan siis 

korostaa, että tämä on meidän, ei kenenkään muun.  

 

(18) Välitetään suomalaista kulttuuriperintöä (MTV253b, HSM283) 

(19) Suvivirsi kuuluu omaan kulttuuriimme (HSM263)  

(20) osa suomalaista kulttuuria (MTV253b) 

  

Kansallinen-sanaa käytetään osassa aineistossa synonyymisena suomalainen-sanan 

kanssa (21). Kansallinen tarkoittaa jollekin kansalle (erityisesti) ominainen ja (vain) 

omaa kansaa koskeva (KS 2014 s.v. kansallinen). Aineistossa on tosin myös käytetty 

kertaalleen esimerkin (22) tapaista hyvinkin alleviivaavaa adjektiivilauseketta.  

  

(21)  On upeimpia kansallisia perinteitämme, että yli puoli miljoonaa 

koululaista Hangosta Utsjoelle yhtyy suvivirteen lähes 

samanaikaisesti juhlapäivänä. (HSM084) 

(22) -- lähes vuosisataiset suomalaiskansalliset perinteet kouluissa, kuten 

jouluevankeliumi Enkeli taivaineen ja Suvivirsi keväisin -- 

(YLE243b) 

 

Tuleva Suomen itsenäisyyden juhlavuosi (vuonna 2017) on myös aineistossa läsnä ja 

siihen viitataan pariin otteeseen aineistossa (23). Valtion olemassaolon merkkivuosi 
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onkin omiaan aktivoimaan kansalliseen identiteettiin liittyviä tunteita ja ilmiöitä, vaikka 

esimerkiksi Abu-Hanna korostaa, että kansallinen identiteetti on pikemminkin keksitty 

yhteistarina, joka vahvistaa "me" tunnetta luomalla itsellisen ja irrallisen joukon, 

kansan. (2012:60.)  Mielipidekirjoituksen puolella esitetään niin kansan historiallisiin 

tapahtumiin nojaavia perusteluita (24), kuin sitä, että koska muillakin (kansoilla) on 

jotakin omaa, meilläkin kuuluu olla (25). Toisaalta mielipideteiden puolella esitetään 

Suvivirren tilalle vaihtoehdoksi suomalaisuuteen viittaavaa kansallislaulua (26).   

 

(23)  Kuinka se nyt yhtäkkiä on muodostunut ongelmaksi, varsinkin kun 

kohta itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta (IS243b) 

(24)  Isäni taisteli rintamalla 5 vuotta ja 3 kuukautta sen tähden, että 

suvivirsi soisi." (HSU254) 

(25)  Kaikissa maissa on omat perinteet, ja suvivirsi sekä joulukirkko ovat 

Suomen perinteitä (YLE284) 

(26)  Kouluvuoden voi päättää Maamme-lauluunkin, jos niin halutaan 

(KAM264) 

  

Kansallinen identiteettiä pyritään korostamaan myös tukeutumalla abstrakteihin 

määritelmiin, kuten arvoihin (27) tai jopa runollisiin ja kansalaisromanttisiin kielikuviin 

(28). Esimerkissä (29) oleva Sielunmaisema-sana kertoneekin enemmän 'mielikuvasta ja 

mielialan yleissävystä' (KS 2014 sv. sielunmaisema) kuin varsinaisesta Suvivirrestä.  

 

(27) Suvivirsi merkitsee suomalaista traditiota, ja laulu kuuluu 

suomalaisiin perusarvoihin (IS315a) 

(28) Suvivirren kieltämisellä tönäisitte jälleen suomalaista peruskalliota eli 

perinteitä. (HSU254) 

(29) Se on osa suomalaista sielunmaisemaa ja kulttuuriperimää (IS243b) 

 

Oma mielenkiintoinen sivuhuomio ovat sitten Suvivirren puolesta pidetyt Suvivirsi-

tapahtumat tai tempaukset, jotka virisivät keskustelun kuluessa. Kuten Arto Kallioniemi 

toteaa, meidän suomalaisten yhteiskuntauskonnollisuus tulee esille tiettyjen juhlapyhien 

vietossa, joissa juuri kirkollisilla toimituksilla ja symboleilla on keskeinen asema. 

Näiden tapojen kautta heijastuvat kansalliset arvot. (2008a: 14). Facebook-tukisivut ja 

kuorojen joukkotempaukset ympäri Suomen kertonevat juuri tästä, että Suvivirsi 

koetaan vahvaksi kansalliseksi arvoksi, jota tulee puolustaa. Samalla tullaan kokeneeksi 

myös yhteisöllisyyttä: on asia joka yhdistää "koko kansakuntaa". Tosin näin 

kielitieteellisesti on kerrottava huvittavana yksityiskohtana, että Suvivirren puolesta 

pidetty päätapahtuma Helsingissä 31.5.2014 oli nimetty Save the Suvivirsi! 
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Tutkija Pasi Saukkonen on todennut kirjassaan Erilaisuuksien suomi, että suomalaisten 

kansallisessa identiteetissä on vahvasti voimissaan historiallisuus, jonka mukaan vain 

tietynlaiset ihmiset ovat aitoja suomalaisia. Samalla määritellään myös se, että 

kulttuurillisille poikkeamille ei ole juurikaan sijaa (2013: 143.) Suvivirsi-keskustelussa 

nähdään jopa uhkana se, että Suvivirren laulaminen lopetettaisiin ja osataan nimetä jopa 

uhan aiheuttajakin.  

(30)  Muslimitko kääntävät Suomen suunnan ja lakkauttavat 

vuosikymmenien traditiot (HSU254) 

 

 

3.6.  Uskonnollisuus-diskurssi 

  

Suvivirsi-keskustelussa yksi keskeisin ja näkyvin diskurssi on uskonnollisuus, ja se 

ilmenee noin puolessa aineistoni teksteissä. Uskonnollisuus ilmenee aineistossa 

kielellisesti monin eri tavoin. Pyrin seuraavaksi selkeästi ja kattavasi käymään 

uskonnollisuus-diskurssia läpi alkaen sanastollisesta analyysista edeten kohti lauserajat 

ylittävää tulkintaa. 

 

 

3.6.1. Sanastollista analyysiä  

 

(31) Uskonnollisuus hiertää kouluissa (ot.) (KAM293) 

(32) Uskonnollisuus kadonnut -- (YLE284) 

 

Uskonnollinen tarkoittaa Kotuksen sanakirjan mukaan 'uskontoon kuuluva tai sille 

perustuva tai ominainen' (2014 s.v. uskonnollinen). Substantiivinen uskonnollisuus-sana 

itsessään aktivoituu aineistossa vain esimerkkien (31) ja (32) tapaan. Sen sijaan 

adjektiivi uskonnollinen ilmenee aineistossa hyvin tiheään ja monipuolisesta 

muutamissa sijamuodoissa sekä yksikkö- että monikkomuotona. Monipuolisuutta 

selittänee poikkeuksetta kongruenssi-ilmiö (ISK §1267, §1302). Seuraavassa taulukossa 

olen pyrkinyt saattamaan selkeään muotoon uskonnollinen-sanan ilmenemisen 

aineistossa. Taulukon keskisarakkeessa on uskonnollinen-sana sijamuotoon taivutettuna, 

vasemmassa sarakkeessa sanaa edeltäneet ilmaisut ja oikeassa sarakkeessa sanan 

jälkeen aktivoituneet ilmaukset.  
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TAULUKKO 3: Uskonnollinen-sanan esiintyminen aineistossa sijamuodoittain.  

(IS243c) korostetun 

(YLE253) Suvivirsi ei ole 

(MTV254) niiden alkuperä 

on 

(YLE243a) Suvivirsikin on 

uskonnollinen/-set 

(yks. ja mon. nom.) 

tilaisuudet (HSU254) 

perinteet (YLE284) 

tapahtumat (IL243) 

päivänavaukset (YLE254) 

(KAU264) 

sisältö (MTV044b) 

(MTV044a) tietyn uskonnollisen/-ten 

(yks. ja mon. gen.) 

vakaumuksen mukaista sisältöä 

(MTV044a) 

tilaisuuksien ongelmallisuudesta 

(YLE263b) 

juhlien järjestämisestä 

(MTV243a) 

(IL295) Yksittäisen virren 

laulaminen ei tee koko 

tilaisuudesta 

uskonnollista 

(yks. par.) 

luonnetta (MTV243a) 

vakaumusta (IL044c) 

alkuperää olevia traditioita 

(MTV254, IL254) 

tilaisuutta (HSU264, YLE243a) 

(IL044c) loukkaa ihmisen 

(YLE044a) Suvivirren kaksi 

ensimmäistä säkeistöä eivät 

ole erityisen 

(IL243) Kaikki virret ovat 

 

uskonnollisia 

(mon. par.) 

tunteita (KAP263) 

ajatuksia (HSU315) 

keskusradioaamunavauksia 

(MTV243b) 

tilaisuuksia (IS044, HSU253, 

HSM273) 

(HSU044) Kevätjuhlaa 

pidetään 

uskonnollisena 

(ess.) 

 

(KAU295) Kevätjuhla 

muuttuu 

uskonnolliseksi 

(yks. tra.) 

 

 uskonnollisesta/-sista 

(yks. ja mon. ela.) 

 

tilaisuuksista(HSU253, 

YLE263b) 

piirteistä (HSU273) 

toiminnasta (MTV254) 

taustasta (HSM154) 

merkityksestä (IS243d) 

 uskonnolliseen/-siin 

(yks. ja mon. ill.) 

tasavertaisuuteen vetoamalla 

(KAP263) 

toimitukseen (HSU253) 

tilaisuuksiin(MTV253b) 

(HSU253) 

perinteisiin (YLE284) 

 

Synonyymisia ilmauksia uskonnollisuus-ilmaukselle ovat kristillisyys, hengellisyys ja 

tunnustuksellinen. Huomioitavaa on, että hengellisyys ja tunnustuksellisuus voisivat 

tarkoittaa myös muita uskontoja, mutta aineistossa sanoilla viitataan poikkeuksetta vain 

evankelisluterilaisen kirkon hengellisyyteen tai tunnustuksellisuuteen. Hengellisyys-

substantiivi ilmenee aineistossa kuitenkin vain sanojen tilaisuus (33) ja aamunavaus 

attribuuttina, samoin on ilmaisun tunnustuksellinen laita (34). Huomioitavaa on tässä 
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vaiheessa, että adjektiivia kirkollinen ei esiinny tässä aineistossa ollenkaan, vaikka 

oletusarvollisesti sen voisi ajatella kuuluvan tällaiseen kielelliseen kontekstiin.  

(33) "Missään muussa kuin opettajan ammatissa ei joudu jatkuvasti  

työssään hengellisiin tilaisuuksiin." (YLE284) 

(34) Edes suomalaisen kulttuurin ja juhlaperinteiden vaaliminen ei 

Puumalaisen mukaan voi puolustaa tunnustuksellisia tilaisuuksia. 

(HSU253) 

 

Kristillisyys-sanan viittaussuhde on selkeä: puhutaan kristinuskosta ja aineistossa 

nimenomaan evankelisluterilaisesta kristillisyydestä. Käsittelen kristillisyys-ilmaisua 

tarkemmin toisen diskurssin yhteydessä (ks. 3.10.1. Kristillinen kasvatus). 

Vakaumus-sana tarkoittaa varmaa ja vakaata käsitystä jostakin perusluonteisesta asiasta, 

jota ei kuitenkaan voida yleispäteväksi todistaa (KS 2014 s.v. vakaumus). Aineistossa 

vakaumus-substantiivia käytetään uskonto- tai uskonnollinen-sanan rinnasteisena 

ilmauksena, esimerkiksi kohdissa (35) ja (36) on haluttu välttää samojen sanojen 

toistoa. Tosin tulkitsen näinkin, että vakaumus-substantiivin käytöllä on haettu myös 

laajempaa merkityssisältöä ja viittausta ei-uskonnollisiin maailmankuviin. Perustelen 

tämän sillä, että aineistoesimerkissä (37) vakaumus-sanaa käytetään rinnan uskonto-

sanan kanssa vaihtoehtoisena asiana (tästä kielenaines tai antaa osviittaa), jolloin on 

tulkittavissa, että vakaumus pitää sisällään uskonto-sanan merkityksen vastakohdat eli 

ei-uskontopohjaiset ajattelutavat. Tästä voidaan kielellisin perustein edetä siihen 

johtopäätökseen, että nimenomaan Suvivirren vastustajien näkökulmasta Suvivirsi on 

uskonnon harjoittamista ja sen vuoksi se ei heidän mielestä koulumaailmaan kuulu.  

(35) Kenenkään ei pitäisi joutua tilanteeseen, että joutuu uskonnon 

harjoittamiseen vastoin vakaumustaan. (MTV253a) 

(36) Kouluissa ei pitäisi järjestää lainkaan tietyn vakaumuksen sisältäviä 

uskonnollisia tilaisuuksia (HSU253) 

(37) -- ongelmallisia eivät ole yhteiset hiljentymishetket, jossa mikään 

uskonto tai vakaumus nouse erikseen esille (KAU253) 

 

 

3.6.2. Kirkko-sanan ilmeneminen aineistossa 

 

Mielenkiintoista on tässä yhteydessä avata myös kirkko-sanan käyttöä aineistossa. 

Kotuksen sanakirja antaa kirkko-sanalle useita merkityksiä ja käyttöyhteyksiä. 

Aineistossa yleisimmin kirkko-sanalla ilmaistaan seurakuntien muodostamaa 
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organisaatiota "kattojärjestöä" eli Suomen evankelisluterilaista kirkkoa. Vaikka 

Suomessa on olemassa myös esimerkiksi ortodoksinen kirkko ja vapaakirkko, 

aineistossa pelkällä kirkko-sanalla ilmaistaan poikkeuksetta juuri Suomen 

evankelisluterilaista kirkkoa, kuten esimerkit (38) ja (39) osoittavat. 

(38) Millaiset omat ohjeet kirkko puolestaan antaisi suomalaisille 

kouluille -- (YLE253) 

(39) Toivottavasti kirkko ja kristityt pystyvät sopeutumaan nykyaikaan. 

(HSM273) 

 

Kirkko-substantiivi ilmaisee aineistossa myös kirkkoa rakennuksena, mutta samassa 

yhteydessä myös jumalanpalvelusta. Esimerkistä (40) käy ilmi, että asialla ilmaistaan 

sitä, että ollaan menossa konkreettisesti kirkkoon, mutta ei pelkästään rakennukseen 

itseensä vaan myös jumalanpalvelukseen eli tilaisuuteen, jossa osallistutaan uskonnon 

harjoittamiseen.  

 

(40) Meillä on jo uskonnonvapaus, ja ketään ei saa väkisin raahata 

kirkkoon (MTV253a) 

 

Mielenkiintoinen havainto on myös ilmaus kuulua kirkkoon. Tällainen kuulua johonkin 

-rakenne (ISK §487) osoittaa, että kirkko-sana ei ole pelkästään konkreettinen vaan 

myös abstraktin tason omaava sana. Risti kuuluu kirkkoon merkitsee semanttisesti eri 

asiaa kuin, että 75% suomalaisista kuuluu kirkkoon. Aineistossa tämä kuulua kirkkoon -

rakenne tarkoittaa edellä mainitulla tavalla juuri evankelisluterilaiseen kirkkoon eli 

seurakuntaan kuulumista (41) & (42).  

 

(41) Kaikki kirkkoon kuuluvat lapset ja nuoret opiskelevat uskontoa 

(YLE283) 

(42) -- osallistuminen on vapaaehtoista kaikille riippumatta siitä, 

kuuluuko lapsi kirkkoon vai ei (HSU253) 

 

 

3.6.3. Suvivirren uskonnollisuus 

 

Uskonnollisuus-diskurssi konkretisoituu kysymykseen siitä, onko Suvivirsi 

uskonnollinen vai ei. Tätä vivahdetta tarkastellessa on syytä poikkeuksellisesti nostaa 

esille sekä julkaisujen ajallinen ilmestyminen, sekä se, kuka näin sanoo, sillä 

kielellisesti merkittäviä eroja ei kovin paljon ole jo aikaisemmissa alaluvuissa 

käsiteltyjen lisäksi. 
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Ennen tätä varsinaista Suvivirsi-keskustelua oli voimissaan apulaisoikeusasiamies Jussi 

Pajuojan linjaus, jossa todettiin, että: 

(43) Suvivirren laulaminen ei tee kevätjuhlasta uskonnollista tilaisuutta 

(YLE243a ja b) 

(44) Apulaisoikeusasiamies linjasi, ettei Suvivirsi ole korostetun 

uskonnollinen (IS243a) 

 

Tämä (43) sitaatti kulkee intertekstuaalisesti mukana koko keskustelun ajan ja siihen 

palataan toistuvasti keskustelun kuluessa, kuten (44) osoittaa. Iltasanomat käyttää 

toistuvasti ilmausta korostetun uskonnollinen. Korostaa sanalle ovat synonyymisia 

ilmaukset painottaa ja tähdentää (SSK 2014 vs. korostaa).  

 

(45) Voi itse pohtia, onko se (Suvivirsi) korostetun uskonnollinen vai ei. 

(IS243c) 

Varsinainen Suvivirsi-keskustelu lähti Ylen julkaisemasta jutusta, jossa kerrottiin 

apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen linjauksesta koulujen uskonnollisista 

tilaisuuksista. Jutun yhteydessä haastatellaan esittelijäneuvos Outi Kostamoa, jonka 

sanomaksi tulee virke:  

(46) Suvivirsikin on uskonnollinen. Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä 

todetaan, että yksittäisellä virrelläkin on merkitystä, Kostamo sanoo. 

(YLE243a) 

Suvivirsi on siis olemassa vuoden 1986 kirkolliskokouksessa hyväksytyssä virsikirjassa. 

Virsikirja on evankelisluterilaisen kirkon laulukirja (www.evl.fi/virsikirja). Ja kuten 

aineistossa Puumalainen itse toteaa: 

(47) "Se on laulettu rukous. Eihän virsikirjassa mitä tahansa lauluja 

tietenkään ole." (HSU044) 

Juttuun upotetussa yleisön kommentissa (48) on taas halutaan todeta, että kyllä 

Suvivirsi uskonnollinen on, mutta ei kuitenkaan. Kovin-ilmaus onkin synonyyminen 

sanoille erittäin ja perin (KS 2014 s.v. kovin). Toisaalta eräässä uutistekstissä nähdään 

Suvivirsi uskonnollisuuden sijasta symbolisena elementtinä, joka on osa koulun arkea 

(49).  

(48) Eihän suvivirsi ole edes kovin uskonnollinen (IS243d) 

(49) Suvivirsi tai muut koulun uskonnollisia (sic.) perinteitä ovat 

passiivisia symboleja -- (YLE253) 
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Mielenkiintoinen havainto on se, että jos Suvivirsi luokitellaan uskonnolliseksi, 

säkeistörajaamisella voidaan tehdä siitä "vähemmän uskonnollinen" (50). Eli 

rajankäynti siirtyy koko suvivirrestä hetkellisesti säkeistömäärään. Tosin poistaako se 

Suvivirren uskonnollista luonnetta, sitä pohditaan mielipidekirjoitusten puolella (51).  

 

(50) kaksi ensimmäisen säkeistön laulaminen ei tee koulun kevätjuhlasta 

uskonnollista (HSU254) 

(51) Viranomaisten lausunnot eivät kuitenkaan poista virren 

uskontokytkentöjä, koska joillekin ripauskin uskontotekstiä on jo 

uskontoa. (KAM264) 

 

Lopulta, perustuslakivaliokunnan päätöksessä palataan laajempaan yhteyteen ja voisi 

ajatella näin, että Suvivirsi "palautuu" kokonaiseksi: 

 

(52) Yksittäisen virren laulaminen ei tee koko tilaisuudesta 

uskonnollista. (IL295) 

 

Aineistoesimerkin (52) toteamus mahdollistaa sen, että Suvivirsi sinällään voidaan 

ajatella uskonnolliseksi ja lauletuksi rukoukseksi, mutta sen olemassaolo 

juhlatilaisuudessa ei pelkästään tee koko tilaisuudesta uskonnollista ja täten 

ongelmallista yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta ajatellen.  

 

 

3.7. Suhtautuminen eri uskonnollisiin ryhmittymiin -diskurssi 

 

(53) Apulaisoikeuskansleri teki ratkaisunsa koulujen uskonnollisista 

tilaisuuksista uskonnottomia edustavan vapaa-ajattelijoiden jäsenen 

kantelun pohjalta (YLE253) 

 

Aineistossa käydään Suvivirsi-keskustelua luonnollisesti lähinnä kristinuskon kautta, ja 

sen "vastakohtana" nähdään toisaalta vapaa-ajattelijat (joillekin sama asia kuin ateistit), 

mutta myös muslimit eli islaminuskoiset. Tutkija Kimmo Ketola toteaakin, että suurin 

syy tällaiseen on se, että arkikielessä uskonnon käsite perustuu pitkälti kristinuskon 

prototyyppivaikutukseen ja mitä enemmän joku tai jokin eroaa kristinuskosta, sitä 

helpommin se nähdään "vastakohtana" uskonnollisessa mielessä (2008:14). Muita 

uskontoja tai elämänkatsomuksia ei koko keskustelussa mainita, joten 

vastakkainasettelu näkyy aineistossakin aika selkeästi.  
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Vapaa-ajattelijat ovat siis uskonnottomien järjestö, joka ajaa uskonnottomien etuja ja 

oikeusturvaa. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, vapaa-ajattelijat eivät ole suoranaisesti 

ateisteja, eikä heidän tavoitteensa ole jumalan tai uskonnon kieltäminen, vaan 

ennemminkin uskonnottomuuden esiintuominen ja kriittisen ajattelutavan lisääminen. 

Toki tavoitteissa on myös valtionkirkkojärjestelmän purkaminen ja uskonnon opetuksen 

poistaminen kaikilta koulutusasteilta. (www.vapaa-ajattelijat.fi, luettu 4.11.2016). Näitä 

näkemyksiä tukevat myös aineistossa vapaa-ajattelijoiden yhteydessä esiintyvät 

esimerkit (54) ja (55).  

(54) Kyse on vapaa-ajattelijoiden kannalta siitä, miksi kouluissa 

yleensäkään harjoitetaan uskonnollista toimintaa (YLE263a) 

(55) Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja Petri Karisma paheksuu sitä 

että uskonnonvapautta ei kunnioiteta (MTV253a) 

 

Kristinuskon uskonnollisena vastakohtana aineistossa nähdään puolestaan 

islaminuskoiset eli muslimit. Hyvin usein varsinkin maahanmuuttajat oletetaan olevan 

muslimeita, joten nämä kaksi loppujen lopuksi toisistaan hyvinkin erillistä ryhmää 

rinnastetaan aineistossa ilmenevissä mielipiteissä, oletuksissa ja kielenkäytössä:  

 

(56) Moni kommentoija on tulkinnut, että päätöksen tarkoituksena olisi 

ollut suojella maahanmuuttajien, erityisesti muslimien 

uskonnollisia tunteita. (HSU254) 

 

Yhdessä Ylen uutisessa (YLE263a) on haastateltu sekä muslimia että vapaa-

ajattelijoiden puheenjohtajaa. Tämä yksi uutinen tiivistää  ajattelun, jossa koko 

keskustelu nähdään "kisailuna" ja voimasuhteiden hakuna näiden eri ryhmittymien 

välillä, kristinuskoa unohtamatta. On omalla tavallansa valinta, että esimerkiksi 

mormoneja tai Jehovan todistajia ei ole uutisjutussa haastateltu, vaikka heitäkin 

suomessa on (http://www.stat.fi/ , luettu 4.11.2016 ) Muslimien edustaja ilmaisee 

selkeästi sen, ettei hän pidä siitä, että muslimit katsotaan aina "syyllisiksi" tällaisiin 

keskusteluihin (57), vaikka se ei pidä paikkaansa (58). Jopa päin vastoin halutaan tuoda 

esille, että muslimeille muut uskonnot eivät ole uhka tai kritisoitava asia (59). Ja kuten 

kirjoittaja Isra Lehtinen toteaa eräässä artikkelissaan, muslimien osalta tilaisuuksiin 

osallistumattomuus ei tarkoita nuivaa tai kielteistä suhtautumista kristittyjä tai heidän 

tapojansa kohtaan. (2008:85).   

(57)  Karaa ärsyttää, että muslimit kytketään aina mukaan (YLE263a) 
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(58) Itse päätöksessä ei kuitenkaan kertaakaan viitattu muslimeihin tai 

annettu ymmärtää, että koulujen uskonnolliset tilaisuudet loukkaisivat 

juuri heitä (HSU254) 

(59)  Hänen mukaansa muslimeilta löytyy ymmärrystä suomalaista 

uskontoa ja vakaumusta kohtaan (YLE263a) 

  

Tässä yhteydessä on hyvä käydä myös läpi sitä, että ei kristinuskoonkaan suhtauduta 

pelkästään neutraalisti ja hyväksyvästi. Toisaalta ihmetellään, että mikä siinä 

uskonnossa (kristinuskossa) on niin vaarallista (60), mutta toisaalta vaaditaan 

kristinuskoa alas ylästatuksesta ja että sen pitäisi olla suomalaisessa yhteiskunnassa 

samalla tasolla muiden uskontojen kanssa (61) ja (62). Ei puhutakaan muiden 

uskontojen sopeutumisesta, vaan nimenomaan kristinuskon sopeutumisesta (63).  

 

(60) "Mikä siinä uskossa Jumalaan on niin vaarallista, että pitää 

Suvivirsikin kieltää? Suomen kouluissa on kautta aikojen opetettu 

uskontoa.." (IS243d) 

(61) On provosointia pitää yksittäistä perinnettä korvaamattomana 

välttämättömyytenä tilanteessa, jossa erilaiset identiteettikokemukset 

ja turvallisuuden tunteet ovat konfliktissa. (KAM264) 

(62)   -- epäasianmukaista, että koulu järjestää yhden uskoinnon 

harjoittamista kouluaikana (HSU254) 

(63) Toivottavasti kirkko ja kristityt pystyvät sopeutumaan nykyaikaan. 

Muut uskonnot ovat sen Suomessa jo tehneet (HSM273) 

 

Mielipideteksteissä ja uutisiin upotetuissa kommenteissa aktivoituu vahvimmin 

närkästys siitä, miksi meidän pitäisi luopua omastamme, koska ei meillekään niin 

tultaisi tekemään toisissa olosuhteissa (64) ja (65). Mielipiteissä näkyy myös se, että 

oletusarvollisesti ajatellaan meidän tapojemme olevan jotenkin alempiarvoisia tai 

heikompia, ainakin niin luullaan, kun pitää alkaa niitä poistamaan tai muuttamaan (66).  

 

(64) Pitääkö täällä Suomessa mukautua muun maailman menoon vai tänne 

tulevien tämän maan tapoihin (KAM293) 

(65)  "Jos suomalainen muuttaa ulkomaille ei siellä muuteta pitkään 

käytössä olleita tapoja ja perinteitä meidän takia." (IS243d) 

(66) Mitä mahtaisi tapahtua, jos joukko suomalaisia alkaisi vaatia..., 

muuttamaan heidän juhlaansa ja jumalanpalvelusmenojaan tahtonsa 

mukaiseksi? En usko, että he aivan vähällä nostaisivat käsiään 

antaumuksen merkiksi niin kuin täällä on tapahtunut (KAM293) 

 

Ketolan mielestä tällainen on arkikokemuksena ihan ymmärrettävää, sillä uskonnolliset 

tavat ja uskomukset herättävät usein voimakkaita tunteita. Omaan perinteeseen 

suhtaudutaan tunteenomaisesti ja siihen kohdistettua kritiikkiä varsinkin ulkopuolelta on 
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vaikea ottaa kiihkottomasti vastaan (2008:7). Abu-Hanna puolestaan korostaa, että 

tällainen kuuluu suomalaiseen häpeäkulttuuri-ajatteluun, jolloin uuden ja erilaisen 

kulttuurin kohtaaminen tuottaa suurta ristiriitaa, sillä kun itse en ole hyvä, mutta olen 

kuitenkin parempi tuo toinen, enkö olekin, niin mitä nuo muut luulevat olevansa 

(2012:108). Aineistossa tämä näkyy parhaiten esimerkissä (67), jossa rinnastetaan 

uskonnolliset symbolit ja kysytään, miksi kiistelemme omastamme eniten.  

 

(67) Me hyväksymme, mielestäni aiheellisesti, huivin ja turbaanin käytön 

uskonnollisista syistä, mutta kiistelemme siitä, saako suvivirttä veisata 

kouluissa (HSM263) 

(68)  Miksi meidän pitäisi hyväksyä kaikkien muiden perinteet muttei 

omia? (HSM263) 

 

 

Omien tapojen alasajoa ihmetellään ja kyseenalaistetaan (68), ja tälle alasajolle 

löydetään siis ne syylliset, joita ovat kommenttien mukaan juurikin ateistit (69) ja 

muslimit (70). Heidät nähdään siis poikkeuksetta negatiivisessa valossa suhteessa 

"hyvään" kristinuskoon ja sen tapoihin. Abu-Hanna (2012:36-37) puhuu osuvasta 

tavasta suhtautua "toisiin" ja tämän tutkielman aineistossa näkyy selkeämmin tapa 

nähdä toiset "pelottavina ja vaativina" tarkoittaen juuri ateisteja ja muslimeja.  

 

(69) "Ja silloinko ei loukata kristillisille arvoille kasvatettujen 

uskonnonvapautta, jos Suvivirsi kielletään??? Minkä ihmeen takia 

kaikki pitää mennä nykyisin ateistien ehdoilla. Meillä armeijassakin 

ateistit sai vapautuksen hengellisistä tilaisuuksista... " (IS243d) 

(70) "Muslimitko kääntävät Suomen suunnan ja lakkauttavat 

vuosikymmenien traditiot" (HSU254) 

  

Suvivirsi-keskustelussa korostetaan myös nimenomaan maahanmuuttajien vaikutusta 

tähän, vaikka juuri tässä alaluvussa esitetyt tulkinnat ja esimerkit viittaavat siihen, että 

Suomessakin koko kulttuuri on muutoksessa ja muutosta uskalletaan vaatia eri tahojen 

toimesta. Ehkä on helppo suojautumiskeino ajatella, että muutoksen aiheuttaja tulee 

ulkopuolelta, kuten vaikka aineistoesimerkissä (71) osoitetaan, että se ei pidä 

paikkaansa eikä ole koko totuus.  

(71) "Opetan maahanmuuttajille suomea ammatillisessa oppilaitoksessa ja 

heille perinteet ovat tärkeitä. Kun kysyn suvivirren laulamisesta 

opiskelijoiltani, he kaikki ovat aina sitä mieltä, että omia perinteitä 

tulee säilyttää" (HSU254) 
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3.8.  Uskonnonvapaus-diskurssi    

 

Uskonnonvapaus on perusoikeus, joka on määritelty sekä omana lakina että perustuslain 

11§:ssa. Perustuslaissa säädetään pääpiirteittäin oikeudesta  uskonnon- ja 

omantunnonvapauteen. Uskonnonvapauslaki puolestaan määrittelee tarkemmin, että 

jokaisella on oikeus päättää uskonnollisesta asemastaan ja liittyä tai erota 

uskonnollisesta yhdyskunnasta. Lapsen ja nuoren uskonnollisesta asemasta päättävät 

ensisijassa hänen vanhempansa, mutta jo 12-vuotiaalta tarvitaan kirjallinen suostumus 

uskonnolliseen yhdyskuntaan liittämisestä tai sellaisesta eroamisesta. (www.finlex.fi: 

6.6.2003/453 Uskonnonvapaus, luettu 4.11.2016) 

Tämän tutkimuksen kannalta olennaisin lakipykälä on kuitenkin perusopetuslaki ja 

momentti 13 (www.finlex.fi: 21.8.1998/628, 6.6.2003/454, luettu 4.11.2016). Siinä 

määritellään, että perusopetuksessa tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon 

mukaista uskonnon opetusta. Jos tiettyä uskontoa tai uskonnollista yhdyskunnan jäseniä 

on oppilaissa vähintään kolme, heille tulee järjestää oman uskontonsa mukaista 

opetusta. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kulumattomalle oppilaalle opetetaan 

lähtökohtaisesti elämänkatsomustietoa.  

Uskonto on pitkälti henkilökohtainen, mutta uskonnolla ja varsinkin sen harjoittamisella 

on myös julkinen ja institutionaalinen puolensa. Eri uskontokunnilla on omat 

tunnustuksensa ja järjestysmuotonsa ja ne ovat tarvittaessa kaikkien tarkasteltavissa. 

Varsinkin positiivinen uskonnonvapaus on sidoksissa yhteisöllisyyteen. 

Yhteiskunnallisesti uskonto on poikkeuksetta myös ympäröivän yhteisön ja kulttuurin 

asia ja vuorovaikutuksen alainen. (Seppo 2003: 11,19.) 

 

Uskonnonvapaus-diskurssi aktivoituu lähes joka kolmannessa aineiston uutis- tai 

mielipidetekstissä. Uskonnonvapautta tulkitaan joko negatiivisen tai positiivisen 

uskonnonvapauden kautta. Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa vapautta tunnustaa 

uskoaan, puhua siitä ja toteuttaa käytännön toimissaan sisällyttäen myös oikeuden 

uskontokasvatukseen. Positiivisen uskonnonvapauteen kuuluu myös mahdollisuus 

vaihtaa uskontoa tai uskonnottomuuttaan. Negatiivinen uskonnonvapaus puolestaan 
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tarkoittaa oikeutta olla harjoittamatta mitään uskontoa ja halutessaan elää ilman 

uskontoa ja olla kuulumatta mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. (Seppo 2003: 18.) 

 

3.8.1. Negatiivinen uskonnonvapaus  

 

Tutkimukseni aineistossa negatiivinen uskonnonvapaus aktivoituu useammin. Suvivirsi-

keskustelun aloittaneessa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen linjauksessa 

perustellaan asiaa enemmän negatiivisen uskonnonvapauden kautta: 

 

(72)  Puumalaisen linjauksen mukaan tällaisia tilaisuuksia on yhä 

vaikeampi järjestää niin, että kaikkien oppilaiden yhdenvertaisuus ja 

uskonnonvapaus toteutuisivat. (IS044c) 

 

Myös muut uutistekstit tarkastelevat uskonnonvapautta juuri negatiivisen näkökulman 

kautta ja aineistossa käytetään muun muassa määritteitä  ristiriidassa 

(yhteensovittamattomuus, vastakkaisuus KS 2014 vs. ristiriita), eivät toteuta, ei 

loukkaa.  

 

(73)  -- kouluissa järjestettävät hartaushetket ja rukoukset, jotka ovat 

ristiriidassa uskonnonvapauden kanssa.  (YLE263b) 

(74)  - Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi aamuhartaudet, joita vietetään 

joillain kouluilla seurakunnan työntekijöiden johdolla. Myöskään 

päättäjäiset ja jumalanpalvelukset eivät toteuta uskonnonvapautta. 

(IL243) 

(75)  Viime elokuussa eduskunnan apulaisoikeusasiamies linjasi, ettei 

Suvivirsi ole korostetun uskonnollinen eikä loukkaa Suomen 

perustuslakiin kirjattua uskonnon vapautta. (IS243a) 

(76) Uskonnonvapauden tulee olla todellista. Meillä on jo 

uskonnonvapaus, ja ketään ei saa väkisin raahata kirkkoon. Tämän 

kyllä turvaa jo tämän hetkinenkin lainsäädäntö. (MTV253a) 

 

Esimerkin (76) ilmaus "ketään ei saa väkisin raahata kirkkoon" luo aika voimakkaan 

mielikuvan esimerkiksi opettajasta, joka kädestä tai hihasta kiinni pitäen raahaa 

vastentahtoista oppilasta kirkon ovesta sisälle. Tällä mielikuvalla yritetään mielestäni 

selkeästi korostaa negatiivisen uskonnonvapauden ulottuvuutta:  uskonnonvapaus on 

sitä, että ei tarvitse mennä vastentahtoisesti kirkkoon eikä kukaan ylempi auktoriteetti 

voi sinne pakottaa. Varsinkin muun kuin valtauskonnon edustaja käyttää myös ilmaisua 

ei kunnioiteta (antaa arvoa jollekin, arvostaa KS 2014 s.v. kunnioittaa): 
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(77) Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma paheksuu sitä 

että uskonnonvapautta ei kunnioiteta. (MTV253a) 

 

Mielipideteksteissä tai uutisteksteihin upotetuissa kommenteissa negatiivinen 

uskonnonvapaus ilmenee vain neutraalina toteamuksena (78) tai ajatuksena, että 

uskonnonvapautta ei ymmärretä (vapautena uskonnosta, kuten esimerkissä (79) 

ilmaistaan.  

 

(78) Jos joku ei halua osallistua näihin tilaisuuksiin, on hänen oma asia ja 

tahtotila. Valinnan vapaus on olemassa. (IS243d) 

(79) Kouluilla on Suomessa pitkät perinteet lasten opettamisessa 

kristityiksi. Siksi perustuslaissa mainittu uskonnon- ja 

omantunnonvapaus ei avaudu kaikille (HSM273) 

 

 

3.8.2. Positiivinen uskonnonvapaus 

 

Positiivinen uskonnonvapaus jää vähemmälle huomiolle tai sitä ei ainakaan 

tutkimassani aineistosta tuoda esille yhtä voimakkaasti. Positiiviseen 

uskonnonvapauteen viitataan joko neutraalisti toteamuksena (80) tai samassa 

yhteydessä negatiivisen uskonnonvapauden kanssa (81).  

 

(80) Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa muistutetaan, että uskonnonvapaus 

on perusoikeus, johon kuuluu oikeus tunnustaa tai olla tunnustamatta 

uskontoa.  (YLE243a) 

(81) - Pitää turvata omantunnon ja uskonnonvapaus, pitää turvata 

uskonnottomuus, mutta myös sen harjoittaminen ja opettaminen. 

(MTV254) 

(82)  - Näyttää siltä, että apulaisoikeuskansleri on tarkastellut kysymystä 

vain negatiivisen uskonnonvapauden eli oikeuden olla harjoittamatta 

uskontoa näkökulmasta. Uskonnonvapauden positiivinen ulottuvuus 

eli oikeus harjoittaa uskontoa on jäänyt hyvin vähälle huomiolle, 

Keskitalo sanoo. (YLE253) 

 

Huomioitavaa esimerkissä (82) on se, että kyseessä on Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon kansliapäällikkö Jukka Keskitalo. Mielipidetekstien puolella vain yhdessä 

kirjoituksessa uskonnonvapaus mielletään ensisijassa positiiviseksi 

uskonnonvapaudeksi (83).  

 

(83) Tunnustettava uskonto kuuluu elämään - myös koulujen tilaisuuksiin. 

Kyse on arvoista. Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu uskonnonvapaus, 
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joka tarkoittaa vapautta uskontoon - ei vapautta uskonnosta. 

(KAM064) 

(84) Uskonnonvapauteen vetoamalla saatetaan epäsuorasti lietsoa myös 

suvaitsemattomuutta. (HSM154) 

(85) "Ja silloinko ei loukata kristillisille arvoille kasvatettujen 

uskonnonvapautta, jos Suvivirsi kielletään?? (IS243d) 

 

Tulkitsen aineiston pohjalta, että positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta tuodaan 

esille myös huolta oman uskonnon säilymisestä ja siitä, miten muihin uskontoihin 

suhtaudutaan (84). Asiaa pyritään hahmottamaan suvaitsevaisuuden kannalta, mutta 

peräänkuulutetaan samalla molemminpuolista suvaitsevaisuutta (85).  

 

 

3.9. Uskonnollinen monikulttuurisuus -diskurssi   

 

(86) Pitää turvata omantunnon ja uskonnonvapaus, pitää turvata 

uskonnottomuus, mutta myös sen harjoittaminen ja opettaminen. Kun 

yhteiskunta on muuttunut monikulttuurisemmaksi, tämä johtaa 

väistämättä konfliktitilanteisiin. (MTV254) 

Kun puhutaan eri uskonnoista, puhutaan väistämättä myös laajemmin 

monikulttuurisuudesta, erilaisten tapojen ja käyttäytymismallien yhteensovittamisesta. 

Aineistoesimerkissä (86) hyvin, että tämä tilanne ei ole yksioikoinen ja väistämättä 

tulee törmäämisiä. Mielestäni koko Suvivirsi-keskustelu kertoo siitä, miten olemme 

tällä hetkellä muodostamassa entistä monikulttuurisempaa ja nimenomaan eri uskontoja 

sisältävää yhteiskuntaa.  

 

(87) On tosiasia, että Suomi on monikulttuuristumassa ja on 

monikulttuuristunut. Erityisesti pitää kuulla kouluja, jotka ovat olleet 

monikulttuurisia jo pitkään.  (KAU263) 

(88) Suomi ei ole monikulttuurinen valtio, eikä monikulttuurisuutta ole 

kirjattu Suomen valtiosääntöön. (IL253) 

 

Monikulttuurisuus voidaan ymmärtää tilaksi, jossa näennäisesti yhtenäiseen väestöön 

tulee erilaisia ihmisiä (Paavola&Talib 2010:40.) Tätä ajatusta vasten on helppo todeta, 

että Suomessakin eletään monikulttuurisessa ympäristössä, kuten aineistoesimerkki (87) 

kertoo. Toisaalta aineistoesimerkeistä (88) ilmenee, että asia ei ole itsestäänselvyys 

ainakaan kaikille, joten se osaltaan vaikuttaa myös Suvivirsi-keskusteluun. Ketolan 

mukaan merkit viittaavat siihen, että etenkin uskonnollinen monimuotoisuus tulee 

Suomessa koko ajan lisääntymään, vaikka kansainvälisessä vertailussa maamme 

vaikuttaakin hyvin yhtenäiseltä (2008:11). Myös Kallioniemi toteaa, että suomalaista 
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yhteiskuntaa ja koululaitosta on perinteisesti pidetty hyvin yksikulttuurisena ja 

perusajatus on ollut hyvin pitkään kulttuurinen homogeenisyys (Kallioniemi 2008a: 15).  

Kun tämän ajattelumallin päälle lähdetään rakentamaan nopeastikin monikulttuurisuutta 

tai pyritään sitä tuomaan sitä juuri koulumaailmaan, se ei tapahdu kivuttomasti.  

Yksi Suvivirsi-keskustelussa esille tuleva vaihtoehto on täysi tunnustuksettomuus. 

Henkisiä asioita, tai kuten esimerkissä (89) linjataan, voi olla koulussa, kunhan se ei 

tapahdu minkään yksittäisen uskonnon hyväksi tai jonkun muun vakaumuksen 

kustannuksella. Toisaalta aineistosta löytyy myös pohdintaa, mitä kaikkea tämä 

tunnustuksettomuus tarkoittaisi ja aineistoesimerkissä (90) on mielestäni oivaltavaa 

pohdintaa asiasta.  

(89) Puumalaisen mukaan ongelmallisia eivät ole yhteiset 

hiljentymishetket, joissa mikään uskonto tai vakaumus nouse erikseen 

esille (KAU253) 

(90) Mietin vain, että mikäli kristinuskoa ei enää harjoiteta missään 

muodossa koulussa, tarkoittaako tämä myös, että muslimit eivät 

esimerkiksi saisikaan erillistä ruokaa kun muut syövät sianlihaa? 

Tämähän on myös uskonnon harjoittamista itsessään (YLE284) 

 

Mielenkiintoinen havainto on, että tätä moniuskontoisuutta ja monikulttuurisuutta 

ajatellaan tuovan maahamme juuri maahanmuuttajat ja muslimit, (91), vaikka 

esimerkiksi vuoden 2014 OPS kertoo, että pelkästään uskonnonopetusta järjestetään jo 

viidelle eri uskontokunnalle omilla tarkennetuilla opetussuunnitelmilla 

(evankelisluterilainen, ortodoksinen, katolinen, islam, juutalainen) ja lisänä 

elämänkatsomustieto. (OPS 2004: 201, 213.) 

 

(91) Moni kommentoija oli tulkinnut, että päätöksen tarkoituksena olisi 

ollut suojella maahanmuuttajien, erityisesti muslimien tunteita. 

(HSU254) 

 

On kuitenkin havaittavissa, että suhteessa monikulttuurisuuteen voimakkaimpana 

viestinä nousee kuitenkin tahto ja ajatus suvaitsevaisuudesta, niin koulumaailmassa, 

kuin yhteiskunnassakin. Asiaa nostetaan esille niin kertomalla nykypäivän 

koulumaailman todellisuudesta (92) kuin korostamalla (93), että ympäristö olisi 

avoimesti monikulttuurinen ja arkipäivässä olisi tilanteita ja kosketuspintaa ei 

kulttuurien kohtaamiseen. Tosin jälkimmäisen esimerkin kielellinen ilmaus "eivät lapset 

saastu" luo tahattomasti mielikuvan, että muut kulttuurit ja uskonnot olisivat jotenkin 

"likaisia", vaikka tätä ei tiettävästi ole tarkoitettu sanojan toimesta, joka tosin on 

evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallituksen palveluksessa oleva.  
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(92)  -- monikulttuurisessa koulussa eri uskontokuntien juhlapyhät ja tavat 

kulkevat luontevasti mukana arjessa. Esimerkiksi islamin pyhän 

kuukauden ramadanin päättävä Eid-juhla on koulun muslimioppilaille 

vapaapäivä. (KAU263) 

(93) Eivät kristityt lapset saastu siitä, että saavat kokemusta toisesta 

perinteestä.(YLE253) 

 

Aineistossa peräänkuulutetaan myös suvaitsevaisuutta, eikä pelkästään odoteta, että sitä 

automaattisesti olisi. Mielipidetekstien puolella (94) pohditaan osuvasti myös sitä, 

olisiko kuitenkin parempi monikulttuurisuuden ja moniuskontoisuuden reilu näkyminen 

kuin sen olemattomaksi tekeminen.  

 

(94) ... ongelmallisuudessa ei mielestäni olekaan kyse uskontoperinteen 

näkyvyydestä vaan perinteiden moninaisuuden näkymättömyydestä 

(HSM283) 

(95) Suvaitsevaisuutta on myös enemmistön harjoittaman uskonnon 

suvaitseminen. (IL254) 

(96) monikulttuurisessa yhteiskunnassa ei pärjätä ilman suvaitsevaista 

asennetta (HSM064) 

  

Iltalehden uutisessa tuodaan esille, että suvaitsevaisuus ei ykskantaan tarkoita 

pienempien tai vähemmistöjen suvaitsevaisuutta, vaan nostetaan esille ajatusta 

molemminpuolisesta, laajemmasta suvaitsevaisuudesta (95). Ja kuten 

mielipidekirjoitusten puolella todetaan (96), suvaitsevaisuus on erottamaton osa 

monikulttuurista yhteiskuntaa, jopa sen perusedellytys.  

 

 

3.10  Kasvatus-diskurssi 

 

(97)  Meiltä aikuisilta tuntuvat unohtuvan ne ihmiset, joita keskustelu 

koskee eniten: lapset ja nuoret. (HSM283) 

(98) Voi hyvänen aika! Kyllä on maailma mallillaan. Kun olin koulussa, 

kaikki ottivat osaa juhliin, uskontoon katsomatta tai olivat pois. Enkä 

usko, että kenellekään jäi minkäänlaisia traumoja tai tunsivat itsensä 

eriarvoiseksi. Aikuiset tekevät nämä eriarvoisuus sun muut jutut, 

eivätkä anna lasten nauttia juhlista. Ahdasmielistä touhua! (IS243d) 

 

Kasvatus on moni-ilmeinen ja moniulotteinen käsite, jota käytetään Suvivirsi-

keskustelussa yhtenä argumenttina, sekä Suvivirren puolesta, että sitä vastaan. Kotuksen 

sanakirjan mukaan kasvatus on 'ihmisen kasvattamiseen tähtäävää tietoista toimintaa' ja 

on synonyyminen sanoille ohjaaminen, kouluttaminen ja valmentaminen (KS 2014; SS 
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2014; s.v. kasvatus). Varsinkin mielipideteksteissä tämä kasvatus-diskurssi aktivoitui 

vahvasti ja asiasta ollaan joko huolissaan tai sitä halutaan muuttaa. Käyn tässä 

alaluvussa lyhyesti läpi kasvatus-diskurssia muutamasta eri näkökulmista. Tähän 

alalukuun olisi luontevasti sopinut myös monikulttuurisuuden käsitteleminen, mutta 

kävin sen läpi jo omana alalukuna. (ks. 3.9. Uskonnollinen monikulttuurisuus.)  

 

 

3.10.1 Kristillinen kasvatus  

 

Kasvatuksen kristillinen ulottuvuus tai ainakin sen oletusarvollisuus ilmenee Suvivirsi-

keskustelussa varsin voimakkaasti. Koska kyseessä on Suvivirsi, sen ajatellaan 

ilmentävän kristinuskoa, kuten luonnollista onkin. Keskustelu laajenee tässä yhteydessä 

myös arvoihin ja tapoihin, joita halutaan lapsille välittää (99). Keskustelussa koetaan 

tärkeäksi, että koulumaailmassakin on jonkinlainen arvopohja, vaikka sitten kristillinen, 

jonka mukaan esimerkiksi juuri koulun erilaisia juhlia sisällöllistetään (100) ja (101).  

 

(99) Käsitys, jonka mukaan lapsen pitäisi saada vapautus uskonnosta, vie 

harhaan. Silloin lapsi kasvaa eräänlaisessa arvotyhjiössä, josta 

puuttuvat tieto oikeasta ja väärästä. -- Näiden syiden takia kristillinen 

kasvatus on tärkeää. (KAM064) 

(100) Peruskoulujen juhlatraditiossa on kristinuskoon liittyviä elementtejä 

(YLE283) 

(101) Koulujen joulu- ja kevätjuhlista suvivirsineen lienee jäänyt hyvät 

muistot ja uskon siemen itämään monelle Suomessa asuneelle 

lapselle. (KAM293) 

 

Tosin mielipideteksteistä löytyy myös yksi teksti, jossa vedotaan ylempiin voimiin eli 

perustellaan kristinuskon opettaminen kristinuskolla:  

(102) Se joka kieltää kristinuskon opettamisen, asettuu Jumalan yläpuolelle 

(KAM293) 

Toisaalta ainakin parissa mielipidetekstissä käytiin kiivaastikin sitä vastaan, että 

koulumaailma ei saisi olla kristillinen (103). OPSissa puhutaan laaja-alaisesta 

uskonnollisesta ja katsomuksellisesta yleissivistyksestä (OPS 2004: 204), joten 

varsinaisesti koulu ei tee tai ei ainakaan pitäisi tehdä kenestäkään kristittyä, vaan se 

tapahtuu johonkin kristilliseen uskontokuntaan liittymällä ja siihen kuulumalla. 

Teksteissä ja kommenteissa nousee tosin myös esille rinnastus työpaikoilla oleviin 

käytäntöihin (104).   



48 
 

(103) Kouluilla on Suomessa pitkät perinteet lasten opettamisessa 

kristityiksi. Siksi perustuslaissa mainittu uskonnonvapaus ja 

omantunnon vapaus ei avaudu kaikille (HSM273) 

(104) Lasten erottelu vanhempiensa valitseman uskonnon mukaan on 

tyhmää! Ei työpaikoillakaan karsinoida uskonnonperusteella (IS243d) 

 

Kallioniemi toteaa tähän, että uskontoihin ja elämänkatsomuksiin liittyvä tieto ja 

nimenomaan tieto on tärkeä osa laadukasta kasvatusta. Sen avulla ihmiset voivat 

ymmärtää laajemmin historiaa, kirjallisuutta ja taiteita ja se auttaa laajentamaan yksilön 

kulttuurista horisonttia syventämällä yksilön näkökulmia. (Kallioniemi 2008b: 98.) Eri 

uskontojen tiedollinen läsnäolo on siis melkeinpä välttämätöntä koulumaailmassa, mutta 

miten lopulta erottaa ja mitata tiedollinen ja kokemuksellinen tapahtuma, onkin jo 

astetta haasteellisempaa niin kristinuskon kuin minkä tahansa muun uskonnon osalta.  

 

 

3.10.2. Koulu kasvatusympäristönä 

 

Minkälainen kasvatusympäristö koulu on? Kuuluuko sen arkeen uskontojen näkyminen 

ja uskonnollisuus? Näitä kysymyksiä mielipideteksteissä pohditaan hyvin monesta 

näkökulmasta. Yksi selkeä näkökulma aineistossa on se, että lapsella on oikeus 

koulussakin olla kosketuksissa uskontoihin ja uskonnollisuuteen (105) ja (106).  

(105) Kasvatus ottaa aina kantaa uskontoon, joko tukemalla lasta sen 

löytämisessä tai kieltämällä uskon, joten niin sanottu uskonnollisesti 

neutraali kasvatus on käytännössä mahdoton. (KAM064) 

(106) Suvivirren poistamisen sijaan koulutuksen järjestäjien tulisi miettiä, 

kuinka kasvatamme lapsistamme ja nuoristamme kulttuurisesti 

viisaita, kulttuurien väliseen dialogiin kykeneviä ja ympäristöstään 

osallisuutta tuntevia. (HSM283) 

  

Oli kyse sitten uskonnosta tai mistä tahansa oppiaineesta, taustalla vaikuttavat aina 

arvovalinnat, joita koulumaailmassa tehdään. Koulun kautta oppilaat sosialisoituvat 

osaksi yhteiskuntaa, joten koulun antamat mallit ja toimintakoodit ovat tärkeitä, etenkin 

suvaitsevaisuuden kannalta. Jos näin ei käy, niin esimerkiksi uskonnollista erilaisuutta 

ei nähdä rikkautena eikä oppilaille synny valmiuksia uskontojenväliseen dialogiin. 

(Kallioniemi 2008a: 27-28.) Osassa mielipidetekstejä, kuten esimerkissä (107), 

hahmotellaan asiaa tätä kautta, mutta pääasiassa mielipideteksteissä katsotaan, että ei 

ole koulun tehtävä kertoa uskonnollisuudesta (108), vaan se kuuluu kouluajan ja 

koulumaailman ulkopuolelle (109) ja (110).    
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(107) Toinen puoli asiassa on uskonnon perustelut. Uskonto antaa pohjan 

arvoille, moraalille ja ihmisarvolle (KAM064) 

(108) Koulun ei kuulu tunnustaa mitään uskontoa. (IS243d) 

(109) Uskonnot pitää koulussa lopettaa. Uskonnot omalla ajalla missä 

haluaa. Nykyaikaa päin. (IS243d) 

(110) -- parempi tapa uskonnollisten tilaisuuksien järjestämiseen olisikin 

kouluajan ulkopuolella. Tällöin osallistujat voisivat itse päättää 

osallistumisestaan. (IL243) 

 

Kyse on laajemmasta yhteiskunnallisesta murroksesta, jota Kallioniemi kuvaa muun 

muassa siten, että Suomessa vallitsevalle uskonnollisuudelle ominainen yhtenäisyys on 

muuttunut monimuotoisemmaksi. Uskonto on privatisoitumassa kovaa vauhtia ja tämä 

korostaa halua yksilöllisyyteen ja sitoutumattomuuteen sekä ennen kaikkea 

vapautumiseen eri auktoriteettien kontrollista. (2008a:13.) Sinänsä mielenkiintoista, että 

esimerkiksi juuri koulun ja opettajien taholta halutaankin säilyttää tiettyjä elementtejä, 

kuten aineistoesimerkki (111) kertoo.  

 

(111) Luokanopettajien mielestä lähes vuosisataiset suomalaiskansalliset 

perinteet koulussa, kuten jouluevankeliumi Enkeli taivaineen ja 

Suvivirsi keväisin on säilytettävä suomalaisessa koulujärjestelmässä, 

ilmoittaa yhdistyksen puheenjohtaja Matti Sippola tiedotteessa. 

(YLE243b) 

Aineistossa pohditaan myös, että jos siirrytään johonkin uuteen tai poistetaan 

uskonnollissävytteiset laulut kouluympäristöstä, mitä tulee tilalle. Ja onko se sittenkään 

parempi vaihtoehto:  

(112) Nykyään opetussuunnitelma antaa musiikinopettajille hyvin vapaat 

kädet. Oppilaiden oman lempimusiikin käyttöön rohkaistaan. Mutta 

entä kun sanat kertovat ryyppäämisestä, seksistä, huumeista, 

väkivallasta, raiskauksista? Nämä ovat nykylaulujen peruskauraa. 

(HSE315) 

 

 

3.10.3. Yhteisöllisyys kouluympäristössä 

 

Vuoden 2004 OPSin perusteissa mainitaan, että perusopetuksen tulee edistää toisaalta 

yhteisöllisyyttä, toisaalta yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista (OPS 2004: 

14). Tässä yhteydessä on hyvä käydä läpi yhteisöllisyyden ilmeneminen koulun ja 

kasvatuksen kannalta.  
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Yhteisöllisyys on nimenomaan tunne yhteisöön eli johonkin ryhmään tai porukkaan 

kuulumisesta (KS 2014 s.v. yhteisöllisyys). Yhteisöllisyys on siis ihmisen omakohtainen 

ja subjektiivinen kokemus, jota on hankala määritellä tai määrätä ulkoapäin. Kuitenkin 

yhteisöllisyyttä käsitellään sekä uutis- että mielipideteksteissä Suvivirsi-keskustelun 

lomassa. Keskustelu on mielenkiintoisella tavalla kahtiajakautunutta: Uutistekstien 

puolella korostetaan yhteisöllisyyden hajoamista, jos lauletaan Suvivirttä tai koulussa 

on uskonnollisia tilaisuuksia (113), toisaalta mielipidetekstien puolella koetaan, että 

nimenomaan tietty asia (tässä tapauksessa Suvivirsi) tuo sen yhteisöllisyyden tunteen 

näkyväksi ja olemassa olevaksi esimerkkien (114) ja (115) tavoin. 

(113) -- miksi koulun työskentelyn yhteiset juhla- ja päätöstilaisuudet 

halutaan edelleenkin nivoa uskonnon harjoittamiseen ja sen myötä 

rikkoa niiden yhteisöllisyys (KAU253) (MTV243a) 

(114) Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ei luoda eristämällä kulttuuri- ja 

uskontoperinteet ulos koululuokasta. (HSM283) 

(115) Kyseessä on yhteisöllinen ja yksilöllinen ylisukupolvien kokemus eli 

kulttuuriperinteen siirtämistä sukupolvelta toiselle (KAP263) 

  

Aineistossa otetaan tässä yhteydessä kantaa (ryhmän) ulkopuolelle jäämiseen. 

Mielipidetekstien puolella asia nähdään poikkeuksetta uhkana, mutta perustelut ja 

johtopäätökset ovat hyvinkin vastakkaiset. Toisaalta (116) ollaan sitä mieltä, että lapsen 

kuuluu saada vaikutteita eri tavoista, ilmiöistä ja kulttuureista, jotta hän ei jäisi 

yhteiskunnan ulkopuolelle. Toisaalla (117) ollaan sitä mieltä, että lasta ohjaillaan pelon 

kautta, ulkopuolelle jäämisen pelon, ja sen vuoksi hän ryhmäpaineen vuoksi joutuu 

osallistumaan tilaisuuksiin vastoin omaa tai perheen vakaumusta.  

 

(116) Juhlaperinteisiin tutustumaton lapsi ei pelkästään jää oman 

viiteryhmänsä ulkopuolelle vaan hän jää kulttuurimme ulkopuolelle 

(HSM283) 

(117) --  lapsi saattaa pelätä joutuvansa suljetuksi ryhmän ulkopuolelle, jos 

hän ei osallistu uskontoperinteitä sisältäviin tilaisuuksiin (HSM263)   

  

Kuinka luoda siis rakentavaa yhteisöllisyyttä? Siihen eivät aineiston uutis- eivätkä 

mielipidekirjoitukset anna selkää ja konkreettista vastausta, vaan se jää mietittäväksi ja 

mahdollisesti Suvivirsi-keskustelun jälkeen tulleisiin jatkokeskusteluihin. Mutta kuten 

Kasvatus-diskurssi luvun alussa olleet esimerkit osoittavat (97) ja (98), ehkä olisi 

paikallaan kuulla niitä, jotka siellä koulumaailmassa aikaansa viettävät eli opettajia ja 

ennen kaikkea lapsia ja nuoria.  
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3.11. Juridisen ja julkisen vallan käyttö -diskurssi 

 

Suvivirsi-keskustelussa eräs esiin nouseva diskurssi on kysymys vallasta: kuka saa 

päättää Suvivirren laulamisesta? Voiko Suvivirren laulamista linjata juridisesti jopa 

säkeistötasolla? Tämä diskurssi nousee esille noin yhdessä kuudesosaa aineistoni 

jutuissa, sekä uutisissa että mielipidekirjoitusten puolella. Tätä diskurssia tarkasteltaessa 

kronologialla on keskeinen merkitys, sillä tämän diskurssin analysoinnissa ilmenee 

vahvaa intertekstuaalisuutta. Tästä syystä tarkastelen aineistoni uutis- ja mielipidetekstit 

poikkeuksellisesti enemmän kronologia kuin asiasisältö edellä.  

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen tuo esille ongelman koulun uskonnollisista 

tilaisuuksista. Asiasta uutisoivat Yle ja MTV verkkouutisissa tuoreeltaan 24.3. ja päivän 

viiveellä Helsingin sanomat. Ratkaisu on tehty kantelun pohjalta ja asiasta annetaan 

konkreettinen toimenpide.  

(118) Apulaisoikeuskansleri kehottaa Opetushallitusta tarkastamaan 

ohjeistustaan kouluille perinteisten ja uskonnollisten juhlien 

järjestämisestä. (MTV243a) 

 

Uutisjutussa käytetään sanaa kehottaa, joka Kielitoimiston sanakirjan mukaan tarkoittaa 

mm.  koettaa suostuttaa, taivuttaa, kannustaa jotakuta johonkin, neuvoa, pyytää, 

suosittaa (KS vs. kehottaa). Kyseessä ei siis ole käskevä tai jyrkkä kanta tai päätös. 

Varsinainen keskustelu Suvivirrestä lähtee käyntiin todennäköisesti siitä, että Ylen 

uutiseen on laitettu ote päätöstä valmistelleen esittelijäneuvoksen Outi Kostamon 

haastattelusta.  

(119) Suvivirsikin on uskonnollinen. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa 

todetaan, että yksittäisellä virrellä on merkitystä, Kostamo  sanoo. 

(YLE243a) 

 

Sekä Ylen että MTV:n uutisessa viitataan intertekstuaalisesti viime syksyn (v.2013) 

oikeusasiamiehen linjaukseen, jolloin Suvivirren laulaminen ei katsottu olevan 

uskonnollista toimintaa. Tämä median nosto edesauttaa sitä tulkintaa, että linjausta on 

nyt muutettu ja että yksittäinen virsi -ilmaus tarkoittaa myös Suvivirttä.  
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Keltainen lehdistö, jota aineistossani edustavat Iltasanomat ja Iltalehti, tekevät asiasta 

uutisia ennen kaikkea siitä, miten asiaan reagoidaan. Iltasanomat nostaa uutisaiheeksi 

ihmisten kommentit asian tiimoilta (120), ja omana uutisena Iltasanomat uutisoi 

perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin kommentin asiaan (121). Näissä 

molemmissa uutisissa halutaan korostaa sitä, että tällainen ratkaisu on väärä ja 

kyseenalaistetaan apulaisoikeuskanslerin työ.  

 

(120) -- Kyllä apulaisoikeuskanslerilla luulisi olevan muutakin tekemistä 

kuin esittää mielettömiä toimenpiteitä suvivirren esittämisen 

rajoituksille. --  (IS243d) 

(121) Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini pitää 

apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen suvivirsilinjausta täysin 

käsittämättömänä (IS243b) 

(122) Kansanedustaja tyrmistyi suvivirsijupakasta - teki lakialoitteen. (ot.) 

(IL253) 

 

Myös Iltalehti uutisoi asiaa yksittäisen ihmisen, tässä tapauksessa perussuomalaisten 

kansanedustajan Vesa-Matti Saarakkalan tekemistä lakialoitteesta kulttuurikristillisen 

perinteiden vaalimisesta suomalaisissa peruskouluissa (122). Uutisessa ei kerrota, onko 

Saarakkala tehnyt lakialoitteen apulaisoikeuskanslerin linjauksen vai median 

välittämien uutisten pohjalta. Otsikossa käytetään kuitenkin ilmausta tyrmistyä, joka 

merkitsee 'hämmentyä perin pohjin jostakin odottamattomasta epämiellyttävästä asiasta' 

(KS 2014 vs. tyrmistyä). Mielenkiintoista on havaita, että molempien perussuomalaisten 

uutisoinnissa käytetään mielestäni affektiivisia eli tunnevaltaisia ilmauksia. Ei todeta 

esimerkiksi, että 'Timo Soini pitää linjausta vääränä' Onko tämä yleistäkin juuri 

keltaisen lehdistön puolella ja halutaanko näillä valinnoilla ilmaista juuri tunteisiin 

vetoavuutta, sitä ei voi tässä tutkielmassa selventää tämän enempää, vaan se jää yleisen 

pohdinnan asteelle.  

 

(123) Suvivirsi-ratkaisun tehnyt apulaisoikeuskansleri vastaa arvosteluun: 

"Emme kiellä mitään - toimme esiin ongelman" (YLE263b) 

 

Puumalaiselle annetaan  Ylen uutisoinnissa 26.3.2014 jossa hän perustelee tehtyä 

ratkaisua (123). Aiempiin linjauksiin, joiden mukaan Suvivirsi ei ole uskonnollinen, 

viitataan intertekstuaalisesti.  Puumalainen on käyttänyt aineistoa käsittelevässä 

linjauksessaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa EIT:ssä luotua, uutta 

ratkaisukäytäntöä. Siten aiemmat linjaukset ovat Puumalaisen mielestä tehty erilaisessa 
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yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun ovat kymmenen vuoden takaa. Samaisessa uutisessa 

kuitenkin nostetaan esille myös arvosteluja, jopa Puumalaisen valtuuksia kohtaan tehdä 

julkituloja tällaisessa asiassa. Näin osaltaan jatketaan keskustelua Suvivirrestä sekä 

julkisen ja juridisen vallan käytöstä: 

(124) Viimeksi Puumalaisen ratkaisua on arvostellut 

perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Outi Mäkelä, -- eikä 

"tällainen kannanmuodostus varsinaisesti kuulu 

apulaisoikeuskanslerin tehtäviin". (YLE263b)  

 

Huhtikuun alussa uutisoidaan ainakin Ylen ja Iltasanomien toimesta, että 

perustuslakivaliokunta kokoontuu asian tiimoilta, mutta annetaan aika yksiselitteisesti 

ymmärtää, että päätös olisi jo tehty (125), vaikka lopullinen lausunto annetaan vasta 

huhtikuun lopulla.  

(125) Suvivirren laulaminen voi jatkua kouluissa (ot.) (YLE044a) 

(126) Meillä ei ole mahdollisuutta eikä valtaa kieltää suvivirttä, se ei kuulu 

meille. (HSU044) 
 

Samanaikaisesti Helsingin Sanomissa uutisoidaan asiasta henkilön kautta eli 

haastatellaan apulaisoikeuskansleri Puumalaista (126) Suvivirsi-keskustelun tiimoilta. 

Huhtikuun  mielipidekirjoituksissa asioiden ilmaiseminen ja kielen käyttö on tekstin 

luonteesta ja tehtävästä johtuen suorempaa. Yksiselitteisesti siellä mm. pidetään 

Puumalaisen tulkintaa vääränä ja kyseenalaistetaan voimakkaasti hänen tehtävänsä:   

 

(127) -- niin meillä on aikaa ja viitseliäisyyttä pohdiskella tällaisia itsestään 

selvyyksiä ihka viran puolesta (KAM014)  

Varsinkin huhtikuun alussa käydään juridisen vallankäytön puolelta keskinäistä 

mielipiteiden vaihtoa Helsingin Sanomien mielipideosastolla. Huomionarvoista on, että 

aineistossa tähän diskurssiin liittyvät kolme mielipidekirjoituksen kirjoittajaa ovat 

kaikki kertoneet ammattinimikkeekseen joko varatuomarin tai muuten oikeustieteilijän 

ammatin. Kahdessa mielipidekirjoituksessa käydään yksiselitteisesti 

apulaisoikeuskanslerin päätöstä vastaan perustellen erinäisin keinoin (128) ja (129) jopa 

tehden pitkälle meneviä päätelmiä ja "kauhukuvia" lain tulkinnan oikeellisuudesta 

(130). Kolmas mielipidekirjoitus puolestaan on sovittelevampi (131).  

  



54 
 

(128) Linjaus siitä, salliiko uskonnonvapaus suvivirren laulamisen, ei ole 

virkamiehelle kuuluvaa lain soveltamista (HSM064) 

(129) Ja tarkennus, montako säkeistöä saa uskonnonvapautta loukkaamatta 

laulaa, on lainlukuna yksinkertaisesti absurdia. (HSM114)  

(130) Jos hiukan kärjistää, pitkälle menevillä perustuslain tulkinnoilla he 

luovat  itse sen lain, jonka noudattamista he sitten valvovat. 

(HSM064) 

(131) Täytyy muistaa, etteivät laillisuusvalvojat ole kaapanneet itselleen tätä 

epäkiitollista tehtävää, vaan se on säädetty heille perustuslaissa. 

(HSM154) 

 

Huhtikuun lopulla Suvivirsi-asiasta tulee perustuslakivaliokunnan päätös, joka 

kerrotaan uutisissa selkeästi, mutta muuten vähäeleisesti. Loppukaneetti asiaan tulee  

Presidentti Sauli Niinistöltä toukokuun lopussa kevätlukukauden loppumispäivänä, 

jolloin Suvivirttä suurimmaksi osaksi lauletaan:  

 

(132) Ei tainnut olla tärkeämpää puhuttavaa. Aikaa ja resursseja on käytetty 

ponnekkaasti. (IS315b) 

 

 

 

3.12. Muut yksittäiset diskurssit 

 

Aineistossani ilmeni myös kaksi varsin pienen edustuksen saavaa diskurssia, 

neutraalius-diskurssi ja merkityksetön jankutus eli kyllästyneisyys-diskurssi. Käsittelen 

ne lopuksi lyhyesti tässä alaluvussa, koska en saanut niitä luontevasti  minkään muun 

diskurssin yhteyteen, vaikka esimerkiksi neutraaliutta ilmeni osana esimerkiksi 

uskonnollisuus-diskurssia.  

 

 

3.12.1. Neutraalius-diskurssi   

 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan neutraali tarkoittaa vastakohtien välillä olevaa, 

kiistoista erillään pysyttelevää, tasapuolista, puolueetonta; huomaamaton, ketään 

ärsyttämätön (2014 s.v. neutraali). Neutraali-sanalla tuodaan aineistossa esille kolmea 

erilaista näkökulmaa. Keskeisin ja useimmin aineistosta nouseva näkökulma itse 

Suvivirren muuttaminen neutraaliksi (133), joka tapahtuisi aineistossa ilmenevien 

ehdotusten mukaan vaihtamalla muutamia sanoja eri säkeistöstä. Neutraaliudella 

halutaan tässä yhteydessä korostaa sitä, että Suvivirren mahdollinen uskonnollinen 
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sisältö ei loukkaisi ketään ja Suvivirren luonne muuttuisi, kuten esimerkissä (134) 

todetaan. 

(133) Suvivirrestä voisi laulaa neutraali Suvilaulu-versio -- (YLE284) 

(134) -- ja kolmas säkeistö jätetään kokonaan pois, virsi muuntuu 

neutraaliksi luonnon ja kevään ylistykseksi. (HSM293) 

 

Neutraalius ilmenee mielipidekirjoituksissa ja julkaistuissa kommenteissa myös tasa-

arvon ja uskonnottomuus-ilmauksen yhteydessä (135) ja (136). Kun koulujen 

uskonnollissävytteiset juhlat poistuisivat tai niistä poistettaisiin vakaumuksellinen aines, 

olisivat ne silloin neutraaleja ja kaikille sopivia. Neutraaliudella halutaan siis viestittää 

sitä, että koulun arki itsessään olisi (uskonnollisesti) neutraalia ja kaikille tasa-arvoista 

(137).  

 

(135) -- että vastustajat, jotka haluavat neutraalit, tasa-arvoiset juhlat 

(HSM283) 

(136) Mielestäni on hyvä pitää koulu uskonnon kannalta ns. neutraalina -- 

(YLE284) 

(137) Koulun tulee olla tasa-arvon edellä kävijä (sic.) kaikin mahdollisin  

tavoin (YLE284) 

 

 

Uutisteksteissä neutraalius-diskurssi aktivoituu vain Suvivirsi-keskustelun alkaessa, 

maaliskuussa julkaistuissa uutisissa, jossa apulaisoikeuskansleri Puumalainen perustelee 

antamaansa ratkaisua muun muassa julkisen vallan neutraaliuden näkökulmasta. 

Ratkaisulla halutaan siis puolueeton ja vastakohtien välillä olevaa julkista valtaa, 

aineiston tapauksessa koululaitosta:  

 

(138) -- tilaisuudet ovat apulaisoikeuskanslerin mukaan ongelmallisia 

uskonnonvapauden, yhdenvertaisuuden edistämisen ja julkisen vallan 

neutraaliuden näkökulmasta (YLE243a) 

 

 

3.12.2. Merkityksetöntä jankutusta eli kyllästyneisyys 

 

(139) Jos sitä suvivirttä on pakko hoilottaa... (KAM024) 

Varsinkin mielipideteksteissä ja aineistoon kuuluvassa pääkirjoituksessa sekä esseessä 

aktivoituvat kyllästyneisyys-diskurssi koko Suvivirsi-keskustelua kohtaan. Ajallisesti 
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kyllästyneisyys ilmenee tasaisesti aineistossa, joten kyllästyneitä ollaan osittain heti jo 

maaliskuussa.  

Kyllästyneisyyttä ilmaistaan kielellisesti monella eri tavalla. Selkein tapa aineistossa 

näyttäytyy toistuvuutta ilmaisevien partikkelien taas ja jälleen käytöllä (140) ja (141). 

Halutaan korostaa, että tätä on tapahtunut  aikaisemmin ja painottaa tilanteen 

kertautumista. (ISK 651§). Esseessä kerrotaan suvivirsi-keskustelun saaneen alkunsa jo 

vuosikymmeniä sitten, joten toistuvuus on aika selkeä, jopa historiallinen fakta.  

(140) On taas se aika vuodesta (KAM064) 

(141) Suvivirsi on jälleen kerran uhattua (HSM263)  

(142) Suvivirren laulattamisesta kouluissa on keskusteltu Suomessa ainakin 

1970-l asti, jolloin virsi poistettiin erään eteläsuomalaisen koulun 

kevätjuhlasta. Viime vuosina keskustelu on virinnyt jälleen --

(HSE315) 

 

 

Myös kielellisiä painotuseroja löytyy. Kun jollekin riittää esimerkiksi jättää-verbistä 

passiivimuoto (143), niin toinen, tässä tapauksessa pääkirjoituksen otsikko, turvautuu 

imperatiiviseen passiivimuotoon (144).  

 

(143) Jättäkää Suvivirsi jo viimeinkin rauhaan (KAP263) 

(144) Jätetään se suvivirsi rauhaan (IL044b) 

 

Suvivirsi-keskustelua rinnastetaan vahvasti myös osaksi vuoden kiertoa ja jokavuotista  

luonnonilmiötä, kevään tulemista. Tämä mielestäni korostaa sitä, että Suvivirsi-

keskustelun ajatellaan olevan jopa jotakin meistä riippumatonta ja hallitsematonta, 

keskustelu vain ilmaantuu joka vuosi jollakin tapaa. Kielellisesti tätä painotetaan muun 

muassa käyttämällä vertailukonjunktiota kuin. Vertauksen kevään tuloon voisi ajatella 

myös metaforaksi, mutta koska kyseessä on selkeästi tähän kyllästyneisyys-diskurssin 

alaisuuteen kuuluva ilmiö, käsittelen sen tässä yhteydessä.  

(145) Kevään merkkeihin kuuluu väittelyn viriäminen... (HSM064) 

(146) Keskustelu koulujen päättäjäisissä laulettavan Suvivirren asemasta 

viriää yhtä varmasti kuin kevät tulee (KAP263) 

(147) Vuosittain viriävä keskustelu... (YLE263a) 

(148) On taas se aika vuodesta (KAM064) 

 

Vaikka Suvivirsi-keskustelussa varsinainen aihe on juuri koulujen uskonnolliset 

tilaisuudet laajemmassa merkityksessä, on parissakin mielipidekirjoituksessa ja myös 

uutisessa tartuttu siihen, kuinka epäolennaista ja merkitykseltään pientä koko keskustelu 
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lopulta on (149) ja (150). Halutaan tuoda esille sitä, että suurempiakin ongelmia tai 

pohtimisen aiheita olisi kuin kyseisen yhden virren laulaminen tai laulamattomuus. 

Keskustelua rinnastetaan mm. työttömyystilanteeseen (151) ja koulumaailman 

vakavampiin ongelmiin (152).  

 

(149) Minusta kiinnitetään huomiota epäolennaisuuksiin. Tällainen 

yksittäinen suvivirsi-keskustelu on hyvin triviaalia (IL295) 

(150) Se on lillukan varsi, joka halutaan nostaa kepinnokkaan (YLE263a) 

(MTV253a) 

(151) Oli miten oli, niin jotensakin pitää ihmetellä, kun maassa on yli 300 

000 työtöntä, ja vähän joka puolelta ahdistaa, niin meillä on aikaa ja 

viitseliäisyyttä pohdiskella tällaisia itsestään selvyyksiä ihka viran 

puolesta (KAM014) 

(152) Koko keskustelu Suvivirren "vaarallisuudesta" tuntuukin aikamoiselta 

saivartelulta siihen nähden, minkälainen on todellisuus nykynuorten ja 

heidän opettajiensa ympärillä. (HSE315) 

 

Lopullisen pisteen koko Suvivirsi-keskustelulle antaa presidentti Niinistön haastattelu 

toukokuun lopulla (YLE315;MTV315), jossa Niinistö selkeästi toteaa kohun 

Suvivirrestä olevan täysin turha.    
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4 PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen tutkinut Suvivirsi-keskustelun diskursseja. 

Keskustelua Suvivirren laulamisesta kouluissa ja yleensäkin uskonnollissävytteisten 

tilaisuuksien oikeellisuudesta ja tarpeellisuudesta kouluissa käytiin mediassa keväällä 

2014. Suvivirsi-keskustelu sai alkunsa apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen 

linjauksesta, joka tulkittiin laajalti mediassa vain kielloksi laulaa Suvivirttä kouluissa 

kevään päättäjäistilaisuuksissa.  

Suvivirsi itsessään on jo ollut Suomen evankelisluterilaisessa virsikirjassa jo vuodesta 

1701. Sen syntyhistoriaan kätkeytyy 1600-luvun loppuvuosina nykyisen Suomen 

alueella koetut suuret kuolonvuodet, jolloin jopa 25-30 prosenttia väestöstä kuoli 

nälkään tai nälän seurauksena iskeneisiin tauteihin. Tästä syystä vahvasti 

luontokuvausta sisältävä Suvivirsi kuvastaa myös "uutta kevättä" ja uutta toivoa 

paremmasta ajasta.  

Uskonnonopetus peruskouluissa on tätä kirjoittaessani saanut uunituoreen 

opetussuunnitelman, joka on otettu käyttöön syksyllä 2016. Suvivirsi-keskustelun 

aikaan on kuitenkin ollut voimassa vuonna 2004 laadittu opetussuunnitelma, joten olen 

aineistoa tutkiessani tukeutunut lähinnä sen viitekehykseen. Oman uskonnon 

opettamisella tarkoitetaan nimenomaan opettamista ja tiedollisten asioiden välittämistä 

uskonnosta. Varsinaista uskonnonharjoittamista oman uskonnon opetuksen ei siis tulisi 

sisältää, vaan ne ovat sitten asia erikseen. Tavoitteena on siis ennen kaikkea 

uskonnollinen yleissivistys, ei niinkään oman uskonsa vahvistaminen.  

Pro gradu -tutkielmassani on Suvivirsi-keskustelun diskursseja tutkiessani aineistona 

sekä uutistekstejä että mielipidekirjoituksia. Koin tarpeelliseksi ottaa aineistoon mukaan 

molempia, koska se luo monipuolisemman ja moniulotteisemman kuvan käydystä 

Suvivirsi-keskustelusta. Lähdin keräämään aineistoa alunperin pidemmältä ajanjaksolta 

koskien Suomen evankelisluterilaista kirkkoa ja sen näkymistä lehdistössä. Tämä 

Suvivirsi-keskustelu kuitenkin nousi esille aineistosta selkeänä ja mielenkiintoisena 

aiheena, joten päätin tarttua tähän aihekokonaisuuteen. 

Tutkielmassa käyttämäni aineisto on kerätty 24.3-31.5.2014 välisenä aikana. Aineisto 

pitää sisällään 50 uutistekstiä ja 17 mielipidekirjoitusta, yhteensä siis 67 kirjoitusta. 
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Aineiston teksteihin kuuluu myös yksi essee, yksi pääkirjoitus ja yksi kolumni, mutta ne 

olen laskenut tässä vaiheessa mielipidekirjoitusten puolelle, koska jokaisessa 

tapauksessa kyseessä on ollut lehden oma toimittaja, joka on esittänyt selkeästi oman 

mielipiteensä tai ajatuksensa kirjoituksen kautta.  

Uutistekstejä on mukana kuudesta eri lehdestä: Helsingin Sanomat, Kaleva, Ylen 

verkkouutiset, MTV:n verkkouutiset, Iltasanomat.fi sekä Iltalehti.fi. Jos uutisteksteihin 

on ollut upotettuna kommentteja, olen huomioinut aineistossa, mutta varsinaisia 

kommenttiosioita en ole tähän aineistoon ottanut. Mielipidekirjoitukset on kerätty  

Helsingin Sanomien ja Kalevan mielipidepalstoilta.  

Oma positioni tutkielmani aiheen suhteen tulee ensimmäisen ammattini kautta. Olen 

ammatiltani nuorisotyönohjaaja, tällä hetkellä virassa Kemin seurakunnassa. Tämä aihe 

tuntui siis luontevalta valinnalta ja samalla saan yhdistää tietämystäni sekä nykyisen 

ammatistani että suomen kielen opiskelusta. Vaikka taustani on näin vahvasti 

kirkollinen, olen tässä tutkielmassa ollut ennen kaikkea kielentutkija, joten olen 

pääasiassa kiinnittänyt huomiota kielellisistä seikoista nouseviin tuloksiin. On tosin 

todettava, että nykyisen ammattini vuoksi uskonnollisuuden ja hengellisyyden teemat 

ovat olleet ehkä selkeämpiä tulkita ja asettaa ne kulloiseenkin kontekstiinsa.  

Tutkielmani teoreettisena ja metodologisena taustana on käytetty diskurssianalyysia, 

tarkemmin määriteltynä Norman Fairclougin viestintätilanteiden tutkimiseen kehitettyä 

sovellutusta. Diskurssi-käsite itsessään on jo hyvin monipuolinen ja monipolvinen 

käsite ja tässä tutkielmassa se on pääasiassa merkinnyt tiettyä kielenkäyttöä kontekstissa 

ja ymmärrystä todellisuudesta. Monikollinen muoto on taas viitannut konkreettiseen, 

kiteytyneeseen merkityksellistämisen tapaan.  

Faircloughin kriittisessä diskurssianalyysissä yhdistyy sekä kielitieteellinen että 

yhteiskunnallinen diskurssianalyysin näkemys. Kriittistä diskurssianalyysiä pidetäänkin 

väljänä yleisnimityksenä kielenkäytön tutkimukselle ja sille, kuinka kielen sosiaalinen 

käyttö ja valtasuhteet kietoutuvat toisiinsa. Tässä pro gradu -tutkielmassa varsinaisia 

valtasuhteita ei ole laajasti käsitelty, mutta jos ne ovat selkeästi aineistosta nousseet 

tietyn diskurssin tiimoilta, olen ottanut ne huomioon.  

Tutkielmani teoreettinen tausta kiteytyy Faircloughn määritelmään kielen ilmentymästä. 

Teksti eli diskursiivinen tapahtuma on samanaikaisesti 1) pala tekstiä; 2) diskursiivisen 
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käytännön ilmentymä; 3) sosiaalisen käytännön ilmentymä. Tutkielmani kannalta on 

ollut selkeintä keskittyä kohtiin 1) ja 2).  Kohtaa 1) on voinut tutkia tekstianalyysin eli 

kuvaamisen kautta, johon on kiinteästi liittynyt muun muassa sanastollinen analyysi. 

Kohtaa 2) on puolestaan tutkittu ja havainnoitu tekstiprosessin eli tulkinnan kautta. 

Tulkinta on aika väljä menetelmä tutkia ja se on vaatinut myös rohkeutta esittää 

perusteltuja tulkintoja. Kun on pitäytynyt aineiston antamissa vinkeissä ja aihioissa 

muun muassa  intertekstuaalisuudesta, on se osoittautunut aika hedelmälliseksi tavaksi 

tutkia tutkielmani aineistoa.  

Tutkielmani aineistona on käytetty sekä uutistekstejä että mielipidekirjoituksia. Näiden 

lisäksi aineistoon kuului vielä yksi pääkirjoitus, yksi essee ja yksi kolumni. Eri 

tekstilajeilla on vivahde-eroja, jotka oli hyvä ottaa huomioon analyysivaiheessa.  

Uutisteksti on luonteeltaan informatiivinen, ajankohtainen ja uudesta asiasta kertova 

teksti neutraaliin pyrkivällä yleiskielellä kirjoitettuna. Mielipidekirjoitus on puolestaan 

selkeä kirjoittajan näkökulman ja kannanoton esille tuova kirjoitus, jolla pyritään 

vaikuttamaan lukijan asennoitumiseen tai mielipiteeseen kyseistä asiaa kohtaan. 

Aineiston pääkirjoitus, essee ja kolumni sijoittuvat näiden kahden tekstilajin 

välimaastoon, mutta olen ne tässä tutkielmassa laskenut mielipidekirjoitusten puolelle.  

Tämän tutkielman tutkimuskysymykset olivat 1) Millaisia merkityksiä Suvivirsi saa 

keskustelussa?  ja 2) Millaisia diskursseja Suvivirsi-keskustelussa ilmenee?  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen löytyi aika ilmeinen vastaus: Suvivirsi oli koko 

keskustelun yläkäsite, symboli jonka avulla aihetta pystyi lähestymään ja 

kommentoimaan lähes kuka tahansa. Suvivirsi siis kätki itseensä laajemman "uskonnon 

harjoittaminen ja uskonnolliset tilaisuudet perusopetuksessa" -teeman, jota 

keskustelussa käsiteltiin. Suvivirsi oli helppo ja kaikille keskustelijoille konkreettinen 

ilmentymä aiheesta. Suvivirsi on myös lähelle tuleva ja helposti omasta 

kokemusmaailmasta löytyvä, joten siihen suhtaudutaan lähes poikkeuksetta 

jonkinlaisella tunteella. Tämä tuli vahvasti ja monipuolisesti aineistoanalyysissa esille.  

Suvivirsi-keskustelusta löytyy useita diskursseja. Kaiken kaikkiaan tässä tutkielmassa 

on 12 erilaista diskurssia. Jaottelu oli paikoitellen haasteellinen, koska diskurssit 

väistämättä limittyvät ja lomittuvat keskustelussa, ja joku toinen tutkielman tekijä olisi 

voinut tehdä jaottelun toisella tavalla. Koen kuitenkin, että tekemäni jaottelu palveli 

tutkielmaa ja aineistosta noussutta diskurssien monipuolisuutta parhaiten. Aineistossa 
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ilmenneet diskurssit ovat: traditio/Perinne -diskurssi, kulttuuri-diskurssi, historia-

diskurssi, kansallinen identiteetti-diskurssi, uskonnollisuus-diskurssi, suhtautuminen 

muihin uskonnollisiin ryhmiin -diskurssi, uskonnonvapaus-diskurssi, uskonnollinen 

monikulttuurisuus - diskurssi, kasvatus-diskurssi, juridisen ja julkisen vallan käyttö -

diskurssi sekä neutraalius ja merkityksetön jankutus eli kyllästyneisyys-diskurssi.  

Traditio/perinne -diskurssi ilmeni aineistosta kaikista voimakkaammin ja osaltaan 

läpäisi myös kielellisesti suurimman osan muista diskursseista. Perinne-sanaa käytettiin 

sekä yhdyssanan osana että oman ilmaisuna osana substantiivi- tai adjektiivilauseketta. 

Perinne-sanasta aineistossa ilmenivät myös johdannaiset perinteinen ja perimätieto. 

Perinne-diskurssi vahva ilmeneminen kertoo siitä, että me koemme Suvivirren olevan 

jotakin luovuttamatonta ja säilyttämisen arvoista, jopa siinä määrin, että se halutaan 

pitää osana koulumaailmaa ja kevätjuhlia, vaikka se toisi tilaisuuteen uskonnollisen 

vivahteen. Aineistosta ilmenee vahvasti myös  pelko, että jos Suvivirsi katoasi, katoaisi 

myös jotakin meistä  ̶  ainakin niin vahvasti oletamme.  

Kulttuuri-diskurssi jakautuu tutkielmassani kahteen erilliseen alalukuun. Käsittelin 

omassa alaluvussa kulttuuri-diskurssia enemmän kulttuurin itsensä ja 

perinnenäkökulmasta, kun taas uskonnollinen monikulttuurisuus hahmottaa 

monikulttuurisuuden näkymistä nimenomaan uskonnollisuuden kautta. Koin tämän 

jaottelun tarpeelliseksi, koska Suvivirsi-keskustelussa on vahvana uskonnollinen 

painotus ja sen näkyminen keskustelussa. Kulttuuri-diskurssi itsessään aktivoitui 

lähinnä perinne-näkökulman sekä myös yhteisöllisyyden kautta. Jos emme siirrä omaa 

kulttuuriamme sukupolvelta toiselle, heidän kulttuurinsa eriytyy (liiaksi) omastamme. 

Kulttuuri-diskurssissa aktivoitui myös kulttuurillinen sivistys ja pelko sen 

taitamattomuudesta. Suvivirsi nähtiin asiana, jonka kieltäminen vie ainakin osittain 

lapselta tuntemuksen ja tiedon omasta kulttuuristaan. Toisaalta kulttuuri-diskurssin 

nojalla käytiin keskustelua siitä, mikä on tarpeellista ja tähdellistä kulttuurillista 

pääomaa, joka olisi tarpeen säilyttää.   

Uskonnollinen monikulttuurisuus -diskurssi ilmenee vahvimmin väittelynä, että onko 

Suomi nyt monikulttuurinen maa vai ei. Tästä ei ainakaan aineiston pohjalta löytynyt 

selkeää yksimielisyyttä. Suvivirren olemassaolosta koulumaailmassa päästään tässä 

diskurssissa myös siihen, että jos olisi täysin tunnustuksetonta, mitä se käytännössä 

tarkoittaisi. Aineistossa nousee kuitenkin myös viestiä suvaitsevaisuudesta ja halusta 
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avoimuuteen, niin uskonnollisesti kuin kulttuurillisestikin. Lisäksi peräänkuulutetaan 

laaja-alaista suvaitsevaisuutta, myös enemmistöjä kohtaan, ei pelkästään pienempien ja 

vähemmistöjen suvaitsemista.  

Yllättävän voimakas diskurssi oli kansallinen identiteetti -diskurssi. Tämä diskurssi 

limittyy osittain sekä perinne-, että kulttuuri-diskurssin kanssa, mutta koska 

nationalismi näkyi niin vahvasti, oli se hyvä käsitellä omana diskurssinaan. Aineistossa 

ilmenee aktiivisesti se, että kyse on nimenomaan suomalaisesta, omasta perinteestä, osa 

meidän elämäämme olevasta asiasta. Aineistossa kävi ilmi myös tulevan 

itsenäisyytemme juhlavuoden vaikutus ja kansallismielisyyttä nostettiin myös 

viittaamalla Suomessa käytyihin sotiin. Kansallista identiteettiä kuvailtiin myös 

runollisesti mm. sielunmaisema-sanalla. Puolustamalla Suvivirttä puolustettiin samalla 

suomalaisuutta, näin aineistoanalyysi antoi ymmärtää. Samalla tehtiin myös selväksi, 

keitä olemme "me" ja ketä ovat ne mahdolliset uhat ja "toiset", joiden vuoksi Suvivirsi 

on nyt uhattuna. Tosin kielellisesti tämä näkyi myös mielenkiintoisella tavalla, kun 

Suvivirren puolustamista ajanneelle tapahtumalle oli annettu englanninkielinen nimi 

Save the Suvivirsi! 

Uskonnollisuus-diskurssi aktivoitui aineistossa yhtä vahvasti kuin traditio/perinne -

diskurssi. Uskonnollisuutta ilmaistiin uskonnollinen sanalla, jonka synonyymisia 

ilmauksia olivat kristillinen, hengellinen ja tunnustuksellinen. Uskonnollisuudella 

viitattiin poikkeuksetta kristinuskoon ja esimerkiksi kirkko-sanalla ilmaistiin juuri 

evankelisluterilaista kirkkoa, vaikka muitakin kirkkoja tai kirkkokuntia on olemassa. 

Aineistossa ilmeni myös vakaumus-sanan käyttö, mutta sillä selkeästi haluttiin kiertää 

uskonnollisuus-ilmaisua tai haluttiin antaa laajempi merkitys virkkeelle ja avata 

keskustelua myös ei-uskonnolliseen suuntaan.  

Uskonnollisuus-diskurssi tiivistyi osittain keskusteluun siitä, onko Suvivirsi 

uskonnollinen vai ei. Ajallisesti Suvivirsi koki sekä uskonnollisuudesta riisumista että 

sen korostamista. Keskustelua käytiin jopa säkeistötasolla: montako säkeistöä voi laulaa 

ilman uskonnollisuus-vivahdetta, vaikka toisaalta joidenkin mielestä jo se, että se on 

virsi, tekee siitä uskonnollisen, eikä siitä säkeistömäärää rajaamalla siitä saada 

"vähemmän uskonnollista". Lopulta Suvivirsi todettiin itsessään uskonnolliseksi, mutta 

sen laulaminen ei tee esimerkiksi koko kevätjuhlasta uskonnollista.  
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Suhtautuminen eri uskonnollisiin ryhmittymiin -diskurssi ilmeni vahvana 

vastakkainasetteluna: toisaalta asetettiin vastakkain kristinusko ja islam, toisaalta 

kristinusko ja vapaa-ajattelijat. Aineistossa käytettiin vapaa-ajattelijoita ja ateisteja 

osittain synonyymisina ilmauksina, mikä on faktoihin perustuen virheellistä. 

Aineistossa ei ilmene aktiivisesti mitään muuta uskontoa tai katsomussuuntausta, joten 

keskustelua käydään näiden kolmen mainitsemani tahon kautta ja välityksellä. Tosin 

aineistosta tulee myös ilmi, ettei kristinuskoonkaan suhtauduta neutraalisti, vaan 

halutaan kyseenalaistaa ja haastaa sen olemassaolo itsessään osana nykyistä 

yhteiskuntaamme. Vastakohtaisesti Suvivirren olemassaoloa ja sen välttämättömyyttä 

perusteltiin nimenomaan kristinuskon kautta. Tämä diskurssi näyttäytyy kuitenkin 

vahvimmin yleisen närkästyksen kautta eli keskustellaan siitä, miksi meidän pitäisi 

luopua tai olla heti luopumassa omista tavoistamme, jos muuallakaan ei tehtäisi niin 

meidän puolestamme. Peräänkuulutetaan vastavuoroisuutta ja jopa meidän suomalaisten 

"liian kilttiä" luonnetta suhteessa muihin.  

Suvivirrestä luopumista perustellaan selkeimmin uskonnonvapaus-diskurssin kautta. 

Keskustelussa tuodaan esille niin uskonnon- kuin omantunnonvapaus. Aineistossa 

aktivoituu enemmän niin sanottu negatiivinen uskonnonvapaus eli vapaus olla 

uskomatta tai kuulumatta mihinkään uskontokuntaan. Muutamassa 

mielipidekirjoituksessa ja uutisessa tuodaan kyllä esille myös positiivinen 

uskonnonvapaus eli vapaus uskoa ja harjoittaa omaa uskoaan, mutta tämä jää 

aineistossa selkeään vähemmistöön.  

Kasvatus-diskurssi aktivoituu luonnollisesti koulumaailman kautta. Aineistossa käydään 

keskustelua siitä, onko kristillistä kasvatusta enää oikeus tai tarpeen järjestää 

kouluympäristössä, kuuluuko se sinne vai pitäisikö se jättää kouluajan ulkopuolella. 

Koulumaailman yksi tehtävä tosin on laaja yleissivistys, johon kuuluu myös 

uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys, joten voiko kristillisyyttä missään 

vaiheessa erottaa täysin koulumaailmasta. Sitä pohditaan aineistossa, varsinkin 

mielipidetekstien puolella. Taustalla on kuitenkin myös kulttuuri- ja arvomaailma, joten 

keskustelua käytiin siitä, miten koulun tulisi opettaa ja valmentaa kohti yhteiskuntaa, 

jossa myös eri uskonnot ja katsomuksen vaikuttavat. Kasvatus-diskurssissa aktivoitui 

myös yhteisöllisyysnäkökulma, toisaalta katsottiin, että Suvivirren laulaminen ja sen 

kuuluminen kevätohjelmaan rikkoo yhteisöllisyyttä, toisaalta sen koettiin nimenomaan 
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yhteisöllistävän lapsen osaksi vallitsevaa yhteiskuntaa ja linkittävän sukupolvien 

ketjuun.  

Historia-diskurssi jää aika pieneksi, mutta selkeästi näkyväksi diskurssiksi. Varsinkin 

mielipidekirjoitusten puolella otetaan esille Suvivirren historiallinen syntytausta, ja 

aika, missä elettiin, kun Suvivirsi tuli osaksi suomalaista virsikirjaa. Tässä diskurssissa 

poikkeuksetta puolustettiin Suvivirren olemassaoloa ja haluttiin vahvistaa sen asemaa 

osana meidän nykyisyyttämme.  

Suvivirsi-keskustelussa käydään myös kädenvääntöä juridisen ja julkisen vallan 

käytöstä. Varsinkin apulaisoikeuskansleria kohtaan osoitetaan voimakasta kritiikkiä 

siitä, onko hän oikea henkilö päättämään Suvivirttä koskevista asioista, varsinkaan 

tekstitasolla asti. Aineistossa tämä innostutti mielipidekirjoitusten puolella lakiasioista 

valveutuneet kirjoittamaan mielipiteitä ja vastineita asiasta.  

Omia pieniä ja erillisiä diskursseja olivat vielä neutraalius ja merkityksetön jankutus eli 

kyllästyneisyys-diskurssi. Neutraalius kohdistui eniten itse Suvivirteen: voisiko sen 

muuttaa neutraaliksi sanoja vaihtamalla  tai säkeistömäärää rajaamalla. Neutraaliudesta 

puhuttiin myös koulujen juhlien suhteen ja se rinnastettiin tasa-arvoon. Kyllästyneisyys 

koko Suvivirsi-keskustelua kohtaan näkyi sanastovalintoina muun muassa 

sanastovalintoina taas ja jälleen -partikkelien käytöllä. Suvivirsi-keskustelua 

rinnastettiin  kevään tuloon siinä mielessä, että se toistuu vuosittain tavalla tai toisella. 

Aineistossa herätti huomiota myös se, että Suvivirsi-keskustelua pidettiin pikku asiana 

ja jopa saivarteluna siihen verrattuna, millaisia oikeita ongelmia esimerkiksi 

koulumaailmassa päivittäin on.   

Aineistossa ajankohdallisesti viimeisissä uutisissa jopa presidentin taholta todettiin, että 

koko Suvivirsi-keskustelu on ollut aika turha. Itse olen sitä mieltä, että tämä koko 

keskustelu on tärkeä, että osataan tarkastella tarvittaessa kriittisestikin uskonnollisuuden 

ilmenemistä eri yhteisöissä ja tilanteissa. Vaikka itse olenkin kirkon työntekijä ja 

toivoisin (kristillisen) uskonnollisuuden näkyvän koulumaailmassa jatkossakin, on 

mielestäni tällainen keskustelu erittäin tervetullutta, jotta voidaan yhä muuttuvassa ja 

monipuolistuvassa maailmassa olla arkitasolla tekemisissä toistemme kanssa ja 

kunnioittaa toistemme maailmankatsomuksia. 
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LIITE 1: Suvivirren sanat   

1. 

Jo joutui armas aika 

ja suvi suloinen. 

Kauniisti joka paikkaa 

koristaa kukkanen. 

Nyt siunaustaan suopi 

taas lämpö auringon, 

se luonnon uudeks luopi, 

sen kutsuu elohon. 

 

2. 

Taas niityt vihannoivat 

ja laiho laaksossa. 

Puut metsän huminoivat 

taas lehtiverhossa. 

Se meille muistuttaapi 

hyvyyttäs, Jumala, 

ihmeitäs julistaapi 

se vuosi vuodelta. 

 

3. 

Taas linnut laulujansa 

visertää kauniisti. 

Myös eikö Herran kansa 

Luojaansa kiittäisi! 

Mun sieluni, sä liitä 

myös äänes kuorohon 

ja armon Herraa kiitä, 

kun laupias hän on. 

4. 

Oi Jeesus Kristus jalo 

ja kirkas paisteemme, 

sä sydäntemme valo, 

ain asu luonamme. 

Sun rakkautes liekki 

sytytä rintaamme, 

luo meihin uusi mieli, 

pois poista murheemme. 

 

5. 

Ei vertaistasi sulle, 

sä lilja Saaronin. 

Suo armos lahjat mulle 

ja kaste Siionin. 

Kun Henkes virvoituksen 

vain sielu saanut on, 

keväisen kaunistuksen 

se saa kuin Libanon. 

 

6. 

Maan, meren anna kantaa 

runsaasti lahjojas, 

tarpeemme meille antaa 

sun siunauksestas. 

Suo suloisuutta maistaa 

myös sielun sanassas, 

ain armos sille paistaa, 

niin on se autuas. 

 

(Suvivirsi 571: http://evl.fi/Virsikirja.nsf/pudotusvalikko/571?OpenDocument) 

 



LIITE 2: Aineisto otsikkotasolla sekä  aineiston merkintätapa 

Aineistolähteiden lyhenteet:  

KA= Kaleva 

HS= Helsingin Sanomat 

IL= Iltalehti 

IS= Ilta-Sanomat 

MTV  

YLE 

 

Kalevan ja Helsingin Sanomien yhteydessä M-kirjain tarkoittaa mielipidetekstiä, P-kirjain 

pääkirjoitusta, E-kirjain esseetä, K-kirjain kolumnia ja U-kirjain uutistekstiä.  

Kolminumeroinen tunnus tarkoittaa julkaisupäivämäärää.  Jos samana päivänä on julkaistu useampi 

juttu samassa mediassa, niin käytän lisäksi pieniä kirjaimia.  Eli esimerkiksi  

KAM054 = Kalevassa 5.4.2014 ilmestynyt mielipidekirjoitus 

IS243b = Ilta-Sanomissa 24.3.2014  ilmestynyt uutinen  

 

Mielipidetekstit 

HSM263 Suvivirsi kuuluu kulttuuriimme 

HSM273 Kristittyjen sopeuduttava nykyaikaan 

HSM283 Kulttuuriperinnön moninaisuus näkyviin 

HSM293 Suvivirren voi helposti muuntaa neutraaliksi 

HSM064 Suvivirrestä pitää päättää demokraattisesti  

HSM084 Suvivirren pohjalla on kansallinen tragedia 

HSM114 Suvivirsi ei ole juridiikkaa 

HSM154 Laillisuusvalvojat eivät politikoi  

 

KAM293 Suvivirsi kompastuskivenä 

KAM014 Antakaa Suvivirren soida 

KAM024 Suvivirrestä vähäsen 

KAM054 Suvivirsi on osa kulttuuriperintöä 

KAM064 Suvivirsi kuuluu perinteeseen 

KAM264 Suvivirsi - perinne vai instituutio? 

 

Pääkirjoitus, Essee, Kolumni 

KAP263 Jättäkää Suvivirsi jo viimeinkin rauhaan -pääkirjoitus 

ISK285 Lopullinen totuus Suvivirrestä  

HSE315 Vaaralliset laulut - lauantaiessee  

 

Uutistekstit 

HSU253 Uskonnolliset juhlat saattavat kadota kouluista 

HSU273 Lilli Paasikivi Suvivirren puolella  

HSU044 Suvivirsi-kohu yllätti Puumalaisen  

HSU254 Suvivirsi aiheutti palautetulvan  

HSU264 Suvivirren saa laulaa jatkossakin koulun juhlassa  

 

KAU253 Uskonnollisuus hiertää kouluissa   

KAU263 "Kunnioitamme jokaisen vakaumusta" 



KAU264 Suvivirsi sai armon   

KAU295 Suvivirsi saa soida kouluissa  

KAU305 Opetushallitus: Suvivirsi-aihe loppuun käsitelty  

 

IL243 Suvivirsi joutui taas tulilinjalle 

IL253 Kansanedustaja tyrmistyi suvivirsijupakasta - teki lakialoitteen 

IL 044a Suvivirsi esillä perustuslakivaliokunnassa tänään 

IL044b Kiuru: "Jätetään suvivirsi rauhaan" 

IL044c Suvivirsi-jupakkaa puidaan perustuslakivaliokunnassa 

IL254 Suvivirttä saa laulaa kouluissa myös jatkossa 

IL295 Opetushallitus: Asia loppuun käsitelty - Suvivirsi raikukoon! 

 

IS243a Suvivirren laulaminen kouluissa saatetaan kieltää 

IS243b Soini lauloi suvivirttä protestiksi eduskunnassa 

IS243c Suvivirsi joutui kohun keskelle - tällaiset sanat siinä on 

IS243d Suvivirren kieltouhka sai tunteet tulikuumiksi - "Näpit irti traditiosta!" 

IS263 HS: Oopperan johtaja nousi vastaiskuun Suvivirren puolesta 

IS044a Suvivirsi esillä perustuslakivaliokunnassa tänään 

IS044b Suvivirren kaksi ensimmäistä säkeistöä kelpaavat 

IS044c HS: Tämä Suvivirren säkeistö oli apulaisoikeuskanslerille liikaa 

IS215 Ylen kysely: Osa oppilaista ei pysty valitsemaan osallistumistaan uskonnollisiin 

aamunavauksiin 

IS305 Suvivirsi raikuu vaikka puussa  

IS315a Pelastetaan Suvivirsi-tapahtuma keräsi jättiyleisön 

IS315b Yle: Tasavallan presidentti puolustaa Suvivirttä 

 

MTV243a Apulaisoikeuskansleri: Koulujen uskonnolliset tilaisuudet ongelmallisia 

MTV243b Sasi ja Zyskowicz älähtivät: Suvivirsi täytyy säilyttää koulussa 

MTV253a "Suvivirsi kuuluu kulttuuriperintönä myös ulkomaalaisille" 

MTV253b Opetushallitus: Näin uskonnollisiin tilaisuuksiin suhtaudutaan nyt  

MTV034 Ei uusia "Suvivirsi-linjauksia" toistaiseksi 

MTV044a Suvivirrestä keskustellaan perustuslakivaliokunnassa 

MTV044b Suvivirttä voi laulaa kouluissa jatkossakin 

MTV254 Koulun perinteisiin juhliin ei puututa - oppilaan voitava kieltäytyä uskonnollisesta 

toiminnasta 

MTV315 Niinistöltä tyly heitto Suvivirsi-jupakkaan 

 

YLE243a Suvivirren laulaminen kouluissa uuteen harkintaan 

YLE243b Luokanopettajat suvivirsi-kiistasta: Näpit irti perinteistä! 

YLE253 Kirkko: Uskontojuhlien täyskiellon sijaan syytä pohtia vaihtoehtoisia tilaisuuksia - myös 

muslimilasten ramadania tuettava kouluissa 

YLE263a Muslimiyhteisö: Suvivirsi ei ole meille ongelma 

YLE263b Suvivirsi-ratkaisun tehnyt apulaisoikeuskansleri vastaa arvosteluun 

YLE034 Suvivirttä tuetaan omilla Facebook-sivuilla ja kuorojen joukkotempauksella 

YLE044a Suvivirren laulaminen voi jatkua kouluissa 

YLE044b Professori kiittelee Suvivirsi-linjausta 

YLE094 Kohuttu Suvivirsi kajahtaa torilla ja tallentuu nettisivuille Hämeenlinnassa 

YLE254 Suvivirren laulamiselle lopullinen hyväksyntä 

YLE284 Ylen uutisluokkalaiset vastasivat: Koulun perinteistä halutaan pitää kiinni 

YLE315 Suvivirsi herkisti kevätjuhlan Helsingissä - video 
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