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1. Johdanto 

1.1 Tutkielman ja johdantoluvun lähtökohdat  
Tutkielmani sai itunsa teologian maisterin tutkinnon syventävistä opinnoistani 

teologisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Niitä suorittaessani kiinnostuin 

viestinnästä. Sen viehätys virisi, kun luin opintojakson Uskonnollinen viestintä 

oppikirjoja. Eräät profaanit viestinnän teoriat ja mallit olivat uutta minulle. Eten-

kin John Fisken kirjan Merkkien kieli
1
 semiotiikkajakso avarsi: viestinnästä voi 

ajatella muutenkin kuin ketjuna ”viestijä – viesti – vastaanottaja”. Pelkistetysti 

tilanne näytti olevan se, että edellisenkaltaisesta ajattelusta lähtevä viestinnän pro-

sessikoulukunta sai haastajan semioottisesta ajattelusta, joka lähti usein liikkeelle 

viestinnän (eli usein kielen) merkeistä ja vastaanottajan tulkinnoista niille. 

 Fisken kirjasta mieleeni jäi erityisesti Jakobsonin viestintämalli
2
, josta aloin 

tahtoa tietää lisää. Päädyin tutkielman teon prosessissani vähitellen ajattelemaan, 

että voisin saattaa juuri Jakobsonin mallin interaktioon jonkin kirkollisen viestin-

täaineiston kanssa. Pro gradun otsikoksi päätyi lopulta muoto, joka sisältää tulkin-

nan Suomen ev.lut. kirkon nykysaarnaohjeista Jakobsonin mallin osien avulla.
3
 

 Tutkielmani johdantoluvun tarkoitus on johdattaa tutkielman fokus lukijoi-

neen suppein tiedoin kohti Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaan 

saarnaohjeiden tulkintaa Jakobsonin mallilla.
4
 Niinpä johdantoluvun aluksi käsi-

tellään saarnaa saarnaohjeiden kontekstina (eli ohjeiden olennaisena ympäristönä), 

jolloin saarnan historiaa ja määritelmiä tuodaan vain niukasti harvoista lähdekir-

joista esille. Sen jälkeen vain rajatusti valotetaan Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon saarnaa koskevia sääntöjä ja ohjeita.
5
 Tiedot niistä kootaan kirkon keskei-

sistä säädöksistä, eli kirkkolaista ja kirkkojärjestyksestä, osasta kirkkokäsikirjaa ja 

piispainkokouksen hyväksymästä julkaisusta Palvelkaa Herraa iloiten Jumalan-

palveluksen opas. Tämän jälkeen sijan saavat Roman Jakobsonin suppea henkilö-

historia ja mallin pelkistetty esittely. Seuraavaksi johdanto jatkuu tutkimustehtä-

vän ja sen toteuttamisen kuvauksella. Lopuksi vain hipaistaan muutamaa tutkiel-

man viestinnälliseen tai homileettiseen aihepiiriin liittyvää aiempaa tutkimusta. 

                                                           
1
 Kirjan koko nimi on Merkkien kieli Johdatus viestinnän tutkimiseen. Fiske, 1992. 

2
 Fisken mukaan Jakobsonin malli ei ole vain (prosessikoulukuntainen) ”rivimalli”, vaan sitä mo-

nipuolistavat (semioottiseen suuntaan) sen viestinnän perustekijät kosketus ja koodi vastaavine 

viestinnän tehtävineen, joita ovat faattinen ja metakielellinen funktio. Fisken mukaan mallin poeet-

tisen tehtävän kautta on myös mahdollista lähestyä merkkisemiotiikkaa. Fiske, 1992, 55−58. 
3
 Myös opinnäytettä ohjanneella professorilla on ollut vaikutusta tutkielman otsikon kehittämiseen. 

4
 Mainittu Jumalanpalveluksen opas, jota tutkielmassa käytetään, on oppaan neljäs (4.) painos, 

jonka tekstiasu on vuodelta 2009 ja itse kirja vuodelta 2012. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012. 
5
 Saarnaohjeiden historian esityksestä on luovuttu tutkielman sivumäärän vähentämiseksi. 
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1.2 Jumalanpalvelusaarna saarnaohjeiden kontekstina 

1.2.1 Saarnan historia 
Ilman käytäntöä, jossa eri kirkoissa ympäri maailman pidetään jumalanpalvelus-

saarnoja, ei voisi olla niitä koskevia sääntöjä ja ohjeita.
6
 Lukuisiin nykyään ole-

massa oleviin ja toimiviin kirkkokuntiin on (jopa alkukirkon tai Rooman kirkon 

toiminnan ajalla tai) viimeistään keskiajalla tai modernilla ajalla vakiintunut mes-

su tai muunniminen jumalanpalvelus. Niihin kuuluvat olennaisina osina musiikki 

ja liturgia ja saarna, joilla on muotonsa – ja sääntönsä. Ne
7
 taas kumpuavat saar-

nan ja kirkon yhteisestä historiasta, joita seuraavassa aluksi kuvataan. 

 Saarnan ”juurina” voidaan pitää Vanhan testamentin kohtaa, jossa Mooses 

määräsi Israelin kansalle luettavan Tooraa eli lain kirjoituksia.
8
 Toinen tapa ank-

kuroida saarnan juuret juutalaisen kansan vaiheisiin on ajatella saarna osaksi sy-

nagogien (synagogakoulujen) rabbien ja muiden yhteisön arvostettujen jäsenten 

Mooseksen kirjojen, profeettojen ja muiden pyhien kirjoitusten, lukemista ja selit-

tämistä. Esimerkiksi Friedrich Kalb mainitsi, että esikristillisessä synagogassa 

saarna (tai saarnaaminen) oli itsestään selvää.
9
 Yleensä iso osa teologeista kuiten-

kin pitää nimenomaan kristillisen saarnan syntyä apostolien ajan ilmiönä. 

 Kristinuskon uudenlaisen synagogapuhelähtöisen saarnatavan voikin katsoa 

syntyneen Jeesuksen puheen myötä, jonka hän piti Nasaretin synagogassa.
10

 Myös 

Jeesuksen vuorisaarnaa, muita puheita ja apostolien voimakkaita opetuksellisia 

puheita – alkaen Pietarin helluntaipuheesta – pidetään usein kristillisen saarnan 

alkuina.
11

 Myös Huotarin mukaan (tulkittuna ja tiivistettynä) kristillisen kirkolli-

sen saarnan lähtökohta on apostolien julistus, joka oli pohjimmiltaan Jeesuksen 

ylösnousemuksen todistamista, kommunikointia heidän näkemistään ja kokemis-

taan ihmeellisistä ja jumalallisiksi uskotuista tapahtumista.12 

                                                           
6
 Hypoteettisesti jumalanpalvelussaarnaa koskevia ohjeita voisi jossain kirkkokunnassa tai muussa 

uskonnollisessa yhdyskunnassa olla olemassa myös tilanteessa, jossa sen jumalanpalveluksissa ei 

saarnattaisi. Näen tilanteen tosin teoreettisena ja perinteiselle kirkolliselle elämälle vieraana. Tut-

kielmassani sanat saarna ja jumalanpalvelussaarna ovat synonyymejä. 
7
 Saarnaa koskevat säännöt kohdistuvat saarnaajaan, yleensä pappiin, joka saarnan pitää. 

8
 Raamatusta teksti löytyy kohdasta 5. Ms. 31:10–13. Mooses käski siinä Israelin vanhimpien 

kautta, että lain käskyt tuli lukea kansalle joka seitsemäs vuosi. 
9
 Kalbin mukaan synagogissa luetut ja selitetyt pyhät kirjoitukset olivat etukäteen annettuja (ilmei-

sen kiertolukujärjestelmän mukaan). Kalb, 1985, 139. 
10

 Kalbin mukaan Jeesuksen puhe, jossa hän selitti sapattina profeetta Jesajan kirjaa (Jes. 42:7; 

49:8‒9) ja julisti kohtien käyneen toteen juuri silloin kuulijoidensa kuullen (Luuk. 4:16‒19), oli 

juutalaisessa ”synagogaliturgian kehyksissä jotain perustavanlaatuista uutta”. Kalb, 1985, 139. 
11

 Kalbin mukaan apostolienkaan saarna ei ollut ”tavanomaista” puhetta, vaan ”se rakentui sano-

malle Jeesuksesta ja hänen todelle pelastustyöllensä ja oli suunnattu kaikkeen maailmaan”. Kalb, 

1985, 140. Kaikki tutkielmani käännökset ovat omia vapaita ja joskus soveltavia käännöksiäni. 
12 

Huotari, 1985, 19−20. 
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 Kotilan mukaan varhaiskirkon saarnojen ja jumalanpalveluselämän tietoläh-

teitä ovat muutamat nykyaikaan säilyneet kastesaarnat. Niiksi luetaan muiden 

muassa Kyrillos Jerusalemilaisen (n. 315‒386), Johannes Krysostomoksen (n. 

347‒407) ja kirkkoisä Augustinuksen (354‒430) saarnat.
13

 Kalbin mukaan kristil-

lisen seurakunnan (syntysijoillaan Rooman valtakunnassa) vakiintumisen yksi 

merkki oli Raamatun kanonisointi 300-luvulla. Aluksi Jeesuksen ja apostolien 

kirjattujen puheiden perusteella tyypillisesti julistettiin voimakkaita kääntymyk-

seen kehottavia eli missionaarisia saarnoja. Myöhemmin tuon saarnatyypin rinnal-

la alkoi elää toinen saarnatyyppi: selittävä ja vahvistava saarna niille, jotka kuu-

luivat kasteensa ja uskonsa kautta Jeesuksen Kristuksen seurakuntaan.
14

  

 Kotila liitti (läntisen kirkon pitkässä historiassa) saarnan kiinteästi jumalan-

palveluksen liturgiaan ja korosti jumalanpalveluksen sanaosan ja päivän raama-

tuntekstien yhteyttä ja sitä, että messun sanaosa pitäisi ymmärtää yhtenä kokonai-

suutena.
15

 Huotari taas mainitsi, että katolisessa kirkossa sen uskonnollisena val-

takautena keskiajan Euroopassa vallitsi käsitys siitä, että (latinaksi puhuttu) saarna 

ei ollut jumalanpalvelukselle sen keskeinen osa
16

. Tuo käsitys muuttui reformaati-

ossa, joka kuin räjäyttäen entisen nosti saarnan jumalanpalveluksen keskiöön. 

 Reformaatiossa 1500-luvulla Lutherin teologioineen alettiin vaatia kansan-

kielisiä raamatunkäännöksiä, messuja ja saarnoja. Oppi meni pian perille uusiin 

protestanttisiin seurakuntiin, joista nykyään globaaliksi kasvanut luterilainen kirk-

koyhteisö on peräisin. Kansankielisen saarnan
17

 voikin nähdä luterilaisen kirkon 

”opillisena ja toimintaan aktivoivana sydämenä, joka rakentaa kirkkoa, sen virkaa 

ja seurakunnan jäseniä”. Esimerkiksi Winkler totesi, että Luther esitti opillisen, 

käytännöllisen ja organisatorisen ”ketjun”: kun 1) saarnalla on erittäin tärkeä mer-

kitys ihmisten elämälle, 2) seurakunta tarvitsee sille perustetun a) viran ja b) jär-

jestyneen käytännön. Lisäksi 3) jokainen saarnavirassa toimiva oppii työssään 

Jumalan ”sopimustyöntekijänä”, ei ensisijaisesti omissa nimissään eikä seurakun-

nan edustajana.
18

 Monen kirkon 2000-luvun saarna ammentaa yhä reformaatiosta. 

                                                           
13

 Kotila, 2004, 56. Arvioin, että saarnan historiasta (lännen ja idän kirkot eri vuosisatoina, eri 

maat, saarnojen tarkka sisältö, esitystavat, reseptio eri ajoilta) voimme tietää vain murto-osan. 
14

 Kalb, 1985, 140. 
15

 Kotila, 2004, 205. 
16

 Huotari, 1985, 22. 
17

 Kansankielinen saarna lienee käytäntö liki kaikissa reformaation seurauksena syntyneissä kir-

koissa. Myös katolisissa ja ortodoksisissa kirkoissa toimitaan samoin, joskin poikkeuksia voi olla. 
18

 Winkler, 1990, 584−585. Winkler ammentaa tietonsa Weimarer Ausgabesta, eli Lutherin teok-

sista kootusta teossarjasta. Luterilaisissa ja reformoiduissa kirkoissa alkoi kehittyä uudenlaista 

käytäntöä ja ohjeistoa muun muassa jumalanpalveluksille ja saarnoille 1500-luvulta lähtien, mutta 

vanhoja ja ulkomaisia saarnoja koskevia lakeja, sääntöjä tai ohjeita ei tässä tutkielmassa käsitellä. 
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1.2.2 Saarnan määritelmät 
Kristinuskon – ja sitä kautta jumalanpalvelussaarnan – vakiinnuttaessa asemaansa 

ja ohjautuessa nykyuomiinsa eri maissa saarnaa ja sen olemusta on pohdittu ja 

määritelty lukuisten teologien voimin eri kirkkojen piirissä. Yksi vanhimmista 

saarnan määritelmistä on kirkkoisä Augustinukselta. Se kuuluu: ”Saarna on totuu-

den ymmärrettäväksi tekemistä, jossa puhetaito auttaa saarnaajaa.”
19

 

 Lutherin toiminnan käynnistämä reformaatio koski olennaisesti saarnaa, 

arvioin − samalla kuin ”karkeasti Rooman valtakunnan ajasta 1500-luvun tilantei-

siin aikataikakengillä harppoen”. Winklerin mukaan Luther piti saarnaa niin pe-

rustavanlaatuisena toimintana, että kirkko voisi jopa luopua kaikesta muusta kuin 

saarnassa konkretisoituvasta Jumalan sanan julistamisesta. Ilman sitä jäisi raama-

tullisesti todistettu pelastustapahtuma vaikuttamattomaksi (kunkin ajan ihmisissä). 

Luther linjasi lisäksi, ettei julistus tapahdu vain saarnassa itsessään. Se tapahtuu 

ensisijaisesti sellaisessa saarnassa (saarnan kautta), joka täyttää tehtävän: se ra-

kentaa sillan pyhän kertomuksen totuuden ja meidän totuutemme välille, tuo meil-

le raamatullisen todistuksen merkityksen ja käytännön.
20

 

 Ehkäpä 1900-luvun kuuluisin eurooppalainen (sveitsiläinen) protestanttinen 

teologi Karl Barth päätyi aiemmin Saksassa 1930-luvulla vallinneista homileetti-

sista linjauksista poikkeavaan ja saarnaamisen määrittelyyn.
21

 Määritelmän en-

simmäisen osan mukaan 

 saarnaaminen (saarna) on Jumalan Sanaa, jonka hän itse puhuu ja joka vaatii Raamatun 

 (raamatullisen yhden) tekstin selittämistarkoituksessa kuulijoille relevantteja ja vapaasti 

 valittuja ihmisen sanoja puhuttavan heille niiden toimesta, jotka ovat kutsuttuja tekemään 

 sen kirkossa, joka on (näin) kuuliainen tehtävälleen. 

Määritelmän toisen osan mukaan  

 saarnaaminen (saarna) on yritys, joka on määrätty kirkolle, jotta se palvelisi Jumalan omaa 

 Sanaa sen (kulloisenkin) henkilön kautta, joka on siihen kutsuttu ja jonka tehtäviin kuuluu 

 Raamatun tekstin selittäminen inhimillisin sanoin tehden sen merkitykselliseksi kuulijoille 

 ollen intiimissä läheisyydessä siihen, mitä heidän tulee kuulla Jumalalta itseltään.
22

  

Edellisentapainen ajattelu kuului Barthin dialektiseen teologiaan. Sen kaksi 

”päätä” ovat teologiassa aina läsnä: Jumalan puoleinen ja ihmisen puoleinen. 

                                                           
19 

Winkler, 1990, 576. Winkler esitteli homiletiikkaa käsittelevässä artikkelissaan kirjassa Hand-

buch der Predigt tuon Augustinuksen saarnan määritelmän, joka taas löytyy tuon kirkkoisän kirjan 

De doctrina christiana neljännestä niteestä. Augustinus oli ammatiltaan retoriikan opettaja mutta 

käännyttyään kristinuskoon kasvoi tunnetuksi ja tunnustetuksi teologiksi. Rajasin ja hioin Winkle-

rin esittämää Augustinuksen saarnan määritelmää hieman. 
20

 Winkler, 1990, 584. Ilmeisesti Luther ei kuitenkaan koskaan esittänyt vain yhtä johtavaa saarnan 

määritelmä tai koonnut tai työstänyt mitään erityistä saarnan teologiaa laajan elämäntyönsä aikana. 
21

 Barth tuli tunnetuksi opetus- ja kirjoitustyöstään erityisesti dogmatiikan saralla. Barthin saarnan 

kaksiosainen määrittely on peräisin hänen homiletiikan luennoistaan Sonnin yliopistossa vuosilta 

1932−35. Uuden saarnateologian kehittely oli Barthin teologista irtiottoa tuon ajan arvostettujen 

teologien, kuten dogmaatikkojen, määrittelyistä.  http://barth.ptsem.edu/karl-barth/biography 
22

 https://richardlfloyd.com/2009/10/31/karl-barth-on-what-is-preaching/ 
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 Suomalaisia saarnasta kiinnostuneita teologeja 1900-luvun loppupuolella 

inspiroinut ruotsalainen teologian ja homiletiikan tutkija ja myöhemmin piispa 

Martin Lönnebo kävi läpi laajan ja syvällisen saarnan määrittelypolun kirjassaan 

Homiletik
23

 vuodelta 1977. Aluksi Lönnebo – pelkistetysti sanottuna − päätyi 

esittämään melko perinteiseltä kuulostavan luonnehdinnan saarnasta. Se kuului: 

”Saarna on Jumalan sanan ajankohtaista julistusta ja opetusta nyt-hetkessä.”
24

 

Tämä määrittely lähtökohtanaan hän kuin sukelsi syvemmälle saarnaan ja kuvasi 

sen koko olemuksen oman näkemyksensä mukaan. 

 Lönnebo liitti saarnan tukevasti kirkon toimintaan ja seurakunnan elämään. 

Aidon saarnan sisältönä on julistaa lihaksi tullutta Sanaa, eli Jeesusta Kristusta. 

Kun näin tehdään, julistetaan myös Kolmiyhteistä Jumalaa. Lopuksi Lönnebo 

päätyi tiivistämään saarnan olemuksen näin: ”Saarna on Jumalan salaisuuden, 

pyhän viisauden, välittäjä.” Lönnebon määrittely haastaa ateistisen tieteen.
25

 

 Yksi uudehko suomalainen puheenvuoro saarnasta saatiin vuonna 2015, 

jolloin Helsingin hiippakunnan emerituspiispan ja aiemman Helsingin yliopiston 

dogmatiikan professorin, Eero Huovisen, kirja Saarna? ilmestyi. Kirjan tyylilajiksi 

voin pikaisesti tiivistää sen, että kirja oli yhdistelmä asiaa, pohdintaa, lempeää 

piispallista ohjausta ja lämmintä huumoria. Tuo kaikki piti sisällään a) ev.-lut. 

kirkon uskoa ja b) oppia, c) henkilökohtaisuutta, d) keskustelunomaisuutta – kuin 

rentoa jutustelua runsaan asiasisällön tiimoilta – ja e) kirkollista kokemusta. Tul-

kitsin myös, että Huovisen mielestä kyselevä pohdinta kirjassa oli hedelmällisem-

pää kuin normatiivinen puhe siitä, mitä saarnajulistus on ja mitä sen täytyy olla. 

Huovinen ei esittänyt kirjassaan yhtä kattavaa homileettista (tai viestinnällis-

homileettista) määrittelyä saarnalle, vaan lähti polveillen liikkeelle a) kysymyksis-

tä saarnaan liittyen ja b) saarnan arvostuksen muutoksista ja c) eri kirkkojen piris-

sä vallitsevasta saarnakäsitysten ja sitä kautta saarnan sisältöjen monimuotoisuu-

desta. Kuitenkin ison osan kirjasta voi tulkita emerituspiispan omaksi saarnan 

määrittelyksi siitä kokonaisuudesta, mikä saarna monipuolisuudessaan on ja mihin 

jokaisen papin tulee ja kannattaa tähdätä saarnatyössään ja saarnoissaan.
26

 

                                                           
23

 Lönnebon vuonna 1977 kirjoittaman kirjan koko nimi on ”Homiletik. En introduktion i kyrkans 

förkunnelse.” Lönnebo, 1977. 
24

 Lönnebo, 1977, 11. 
25

Yksi osa-alue filosofiaa, teologiaakin, on pohtia, onko Jumala olemassa ja jos on, millainen Hän 

on. Pohdinta koskettanee ajoittain enemmistöä länsimaalaisia tai koko ihmiskuntaa. Johtopäätökset 

asiassa vaihtelevat. Osa ev.-lut. kirkonkin jäsenistä uskoo, että Jumala on ja että Hän on pyhä, 

viisas ja salattu, jolloin ihmiset eivät voi pelkästään järkensä avulla käsittää Jumalaa tai Hänen 

viisautensa eli salaisuutensa välittämistyötä. Lönnebo, 1977, 16−19. 
26

 Huovinen, 2015. 
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 Kaikkiaan Huovisen mukaan saarnaajan puhuma sisältö, asia, ohittaa tär-

keydessään saarnan retoriset keinot ja viestintäteoriat eri muoteineen. Siten saarna 

voi ja sen pitää sisältää – kirkkovuositeksti- ja tilannekohtaisesti – oikean ja vää-

rän osoittamista kristinuskon etiikan mukaan, uskontotietoa kristinuskon erityis-

laatua korostaen, puhetta uskon perusteista sisältäen selitystä Jumalan laista, ar-

mosta, rakkaudesta, ihmisen osasta Jumalan edessä, Jumalasta ja runsaasti selitys-

tä Jeesuksesta. Siinä taas pitää eli kannattaa korostaa sekä Jeesuksen ihmisyyttä 

että jumaluutta − ja kärsimystä sekä kuolemaa, mutta myös ylösnousemusta, va-

pahtavaa olemusta ja työtä uskovien elämässä.
27

 Niin aidosti tehdessään saarnaaja 

on 1) omalla − luterilaisessa uskossa kypsyneen papin −, 2) ihmisen eli kuulijan, 

3) kirkon ja 4) Kristuksen sekä 5) Jumalan sanan asialla, tulkitsin numeroiden.
28

 

 Saarnan tehtäväksi Eero Huovinen näki – maailmassa, jossa on sekä vahvaa 

kärsimystä että iloa niin, ettei kukaan ihminen (ei edes kukaan saarnaaja) pääse 

niistä irti – lain ja evankeliumin saarnan.
29

 

1.3 Jumalanpalvelussaarnan nykysäännöt ev.-lut. kirkossa 

1.3.1 Saarna kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säätelemänä 
Suomen ev.-lut. kirkko on periaatteessa kollektiivisesti ja etukäteen sitonut saar-

naavat papit (ja muut saarnaajat) kirkkolain ja -järjestyksen muutamiin saarnoja 

koskeviin sääntöihin. Niitä pääosin myös noudatettaneen kirkon saarnoissa. 

 Kirkkolain I osan 1 luvun (Kirkon tunnustus, tehtävä, jäsenet) 2 pykälä, 

jonka otsikko on (Kirkon) Tehtävä, koskee myös saarnaa. Pykälä on esillä alla. 

 Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä 

 toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden 

 toteuttamiseksi.
30

 

Kohdan ilmaisu Jumalan sanan julistamisesta tarkoittaa perinteisimmillään saar-

naamista ja saarnoja jumalanpalveluksissa. Kohta kertoo saarnaamisen ja saarno-

jen pitämisen tunnustuksellis-opillisen syyn kirkossa kirkkojuridisena tekstinä. 

 Toinen saarnaamista − tosin ilman sanan saarna mainitsemista − osin välilli-

sesti koskeva kohta on kirkkolain 4 luvussa, joka käsittelee seurakunnan toimin-

                                                           
27

 Huovinen, 2015, 79−162. 
28

 Huovinen, 2015, 165−223. Saarnan kristillisen asiapitoisuuden korostusta voi tulkiten pitää 

Huovisen saarnamäärittelyn, joka kattaa laajasti kirjan monta lukua, alkuosana. 
29

 Jotta Huovisen mukaan laista ja evankeliumista saarnaaminen onnistuisi, saarnaajan on tiedettä-

vä ja tunnettava ihmisten elämässä yhtäältä aika ajoin vallitseva epätäydellisyys, kuten sairaana 

oleminen, onnettomuudet, epäonnistuminen, yksinäisyys, huoli ja suru, ja toisaalta ilo, rohkeus, 

voima ja muut myönteiset hetket ja tunteet, jotka kaikki voivat olla todella voimakkaita ja hallitse-

via yksilökohtaisesti ajassa ja paikassa. Huovinen, 2015, 227−262. Saarnan tehtävän esiintuomista 

voi myös tulkiten pitää Huovisen laajan ja epäsuoran saarnamäärittelyn loppuosana. 
30

 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#L1P2 
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taa. Sen pykälässä 1 mainitaan seurakunnan tehtäviksi jumalanpalvelusten pitämi-

nen ja kasteen ja ehtoollisen toimittaminen. Muita samassa pykälässä mainittuja 

tehtäviä ovat kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus ja opetus, sielunhoito, 

diakonia ja lähetystyö sekä muut kristilliseen sanomaan perustuvat julistus- ja 

palvelutehtävät.
31

 Kaikissa edellisen virkkeen tehtävissä evankeliumin saarnan ja 

saarnaamisen (tavalla tai toisella), kuten palvelunkin, voi katsoa olevan läpäisype-

riaatteella mukana. Lisäksi kirkkolain II osan ja pappisvirkaa käsittelevän luvun 5 

pykälässä 1 mainitaan nimenomaan pappisviran olevan erityisesti kytköksissä 

saarnaamiseen, vaikka itse sanaa saarna ei mainitakaan. 

 Evankeliumin julistamista ja sakramenttien jakamista varten kirkossa on pappisvirka, joka 

 saadaan papiksi vihkimisessä. 

Pykälän perusteella ei ole epäselvää, että nimenomaan pappien erityinen tehtävä 

on saarnata kirkon jumalanpalveluksissa.
32

 Silti kirkkojärjestyksen 2 luvun 6 py-

kälässä säädetään lisäksi eräänlaisesta joustosta, jonka mukaan joku muukin kuin 

seurakunnan papin virassa toimiva voi saarnata seurakunnan eri jumalanpalveluk-

sissa. Se laajentaa saarnaajakuntaa, mutta pääsääntöisesti jumalanpalveluksissa 

saarnaavat papit. Pykälän sisältö on esitetty seuraavassa asetelmassa. 

Päiväjumalanpalvelus on niiden toimitettava, joille papinvirka seurakunnassa on uskottu. 

Kirkkoherran suostumuksella tai lääninrovastin määräyksestä sen voi toimittaa myös muu 

pappi. Henkilö, joka on saanut oikeuden toimia lehtorina, voi saarnata jumalanpalveluk- 

sessa kirkkoherran luvalla. Kirkkoherra voi yksittäistapauksessa kutsua evankelis-

luterilaisen kirkon konfirmoidun, kristillisestä vakaumuksesta tunnetun jäsenen 

saarnaamaan jumalanpalveluksessa.
33

 

 Kirkkojärjestyksen II osan 2 luvun 4 pykälässä saarnaan kohdistuu neljä 

vakavaa ja epäsuoraa käskyä eli rajoitusta. Ne on esitetty alla. 

 Saarna (1) on pidettävä kirkkokäsikirjan määräämistä teksteistä ja (2) sen on oltava 

 kirkon tunnustuksen mukainen. Saarna ei saa sisältää (3) sopimatonta viittausta 

 henkilöön tai (4) kiihotusta.
34

 

 Kirkkokäsikirjojen Evankeliumikirjassa on joka pyhälle Vanhan testamentin 

teksti, epistolateksti ja evankeliumiteksti, josta saarnaajan on pääasiassa tarkoitus 

saarnata.
35

 Saarnatekstin aiheiden ulkopuolelta saarnaaminen lienee harvinaista – 

sen sijaan sopimaton viittaus henkilöön tai esimerkiksi kiihotus johonkin Suomen 

lain vastaiseen tai muuhun epäasialliseen toimintaan voinee helpommin lipsahtaa 

saarnaan, jos saarnan kirkkojärjestyksen mukainen toteutus jollain saarnaajalla 

ontuu. 

                                                           
31

 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#L4P1 
32

 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#L5P1 
33

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055#L2P6 
34

 Suluissa olevat numerot on lisätty. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055#L2P4 
35

 kirkkokasikirja.fi/evankeliumikirja.pdf 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#L5P1


8 
 

1.3.2 Kirkkokäsikirjan Jumalanpalveluskirjan saarnaohjeet 
Suomen ev.-lut. kirkon Kirkkokäsikirjassa on ohjeet siitä, miten jumalanpalve-

luselämää seurakunnissa vietetään. Kirja koostuu kolmesta kirjasta
36

: Jumalanpal-

velusten kirja, Evankeliumikirja ja Kirkollisten toimitusten kirja (kolme osaa).
37

 

 Jumalanpalvelusten kirjasta käy lähinnä ilmi seurakunnissa tarvittavat a) 

keskeiset jumalanpalveluskaavat, b) niihin kuuluvat rukoukset ja c) messusävel-

mät.
38

 Varsinaisia saarnaohjeita kirjassa ei anneta: sen sisältö painottuu jumalan-

palvelusten kaavoihin. Kirjan johdannossa mainitaankin, että seurakunnissa salli-

taan jumalanpalvelusten rakenteiden ja toteutustapoihin joustavuutta ja väljyyttä 

ja että niissä voi käyttää myös kirjan virikeaineistoa.
39

 Sen sijaan Evankeliumikir-

jassa todetaan kirkkojärjestyksen II osan 2 luvun 4 pykälää noudattaen, että (länti-

sen kristikunnan perinteen mukaisen kirkkovuoden rytmittäessä kirkkovuotta) 

jumalanpalveluksissa seurataan Evankeliumikirjan kolmen vuosikerran järjestel-

mää. Tätä kautta kirkkovuoden jokaisen sunnuntaille Evankeliumikirjaan valittuja 

raamatuntekstejä käytetään sekä sunnuntaisten jumalanpalvelusten saarnateksteinä 

että yleensä aineistona koko seuraavan viikon ajan esimerkiksi arkipäivien juma-

lanpalveluksissa ja rukoushetkissä.
40

 Erityistä saarnan muuta, kuten sen valmiste-

luun tai esitystapaan kohdistuvaa, ohjeistusta Evankeliumikirjakaan ei anna. Kir-

kollisten toimitustenkaan kirja ei käsittele saarnan periaatteita tai sen valmistelun 

tai pidon yksityiskohtaisia ohjeita. Kirkon jumalanpalvelusta koskevien kirjojen 

”kaanonissa” edellinen osuus onkin sisällytetty käytännölliseen jumalanpalveluk-

sen suunnittelua ja toteuttamista ohjeistavaan teokseen Palvelkaa Herraa iloiten 

Jumalanpalveluksen opas.
41

 

1.3.3 Jumalanpalvelusoppaan saarnaohjeet 

Piispainkokous on hyväksynyt ainakin neljä painosta Palvelkaa Herraa iloiten 

Jumalanpalveluksen opasta 1970-luvun alusta lähtien. Ensimmäinen painos on 

vuodelta 1971, josta on laadittu uudistettu painos vuosina 1983, 2000 ja 2012, 

                                                           
36

 kirkkokasikirja.fi/ 
37

 Otsikossa Jumalanpalvelusten kirja, joka on vuodelta 2000, nimi on lyhennetty muotoon Juma-

lanpalveluskirja. Evankeliumikirja on vuodelta 1999 ja Kirkollisten toimitusten kirja vuodelta 

2001. kirkkokasikirja.fi/ 
38

 kirkkokasikirja.fi/tietoa_kirkkokasikirjasta.html 
39

 Jumalanpalveluskirjan johdantoluvussa ilmaistaankin jumalanpalveluksista, että ”varhaiskirkol-

lisen ja myös luterilaiseen jumalanpalveluskäsitykseen sisältyvän periaatteen, että seurakunnilla 

tulee olla mahdollisuus omien perinteittensä, käytäntöjensä ja voimavarojensa huomioon ottami-

seen (Augsburgin tunnustuksen 7. artikla)”. kirkkokasikirja.fi/jp/jpkirja.pdf 
40

Arkipäivien jumalanpalveluksissa ja rukoushetkissä niiden toimittajat voivat käyttää muitakin 

kuin menossa olevan vuosikerran tekstejä. kirkkokasikirja.fi/evankeliumikirja.pdf 
41

 Oppaan on myös tarkoitus tukea kirkon hengellistä elämää. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, viii. 



9 
 

jonka painoksen koko nimi on tutkielmassa jo aiemmin mainittu Palvelkaa Herraa 

iloiten Jumalanpalveluksen opas. Kirjan tarkoituksena on antaa kirkkokäsikirjan 

soveltamista kokevia ohjeita ja tukea kirkon hengellistä elämää.
42

 Oppaalle syntyy 

tarve varsinkin, jos jumalanpalveluskaavoja uudistetaan jonkin verran tai tehdään 

iso jumalanpalvelusuudistus (uudempi termi tässä on messu-uudistus), jolloin 

samalla myös kirkkokäsikirja, johon opas on kytköksissä, muuttuu.
43

 

 Ennen varsinaisia saarnaohjeita Jumalanpalveluksen opas kuin maalaa ko-

konaiskontekstin, jonka alaisena saarnat puhutaan ja kuunnellaan. Oppaan johdan-

toluvussa 1 kerrotaankin jumalanpalvelusten olevan Jumalan pelastavan läsnäolon 

juhlia, joita vietetään (pääosin) yhtenä päivänä viikossa (eli yleensä sunnuntaisin) 

ja joissa seurakunta kokoontuu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kiittämään 

kolmiyhteistä Jumalaansa sanoin ja sävelin.
44

 Oppaan mukaan luterilaiseen juma-

lanpalvelukseen sisältyy (usein) muun muassa ehtoollisen sakramentin vietto, yh-

teinen rukous, rikas virsilaulu, liturgisen perinteen arvostus, Raamatun lukeminen, 

saarna ja saarnan arvostus, joista piirteistä se tunnistetaan luterilaiseksi.
45

 Tar-

kemmin opas tunnustaa saarnan pyhäksi viestinnäksi, kun siinä messun saarnaa 

kuvaavassa johdantotekstissä todetaan, että saarna ei ole vain puhetta Jumalasta, 

vaan Jumala itse puhuu siinä saarnaajan kautta (2. Kor. 5:20)
46

.  

                                                           
42

 Opas käsittelee sanajumalanpalvelusta, viikkomessua, perhemessua, päivän rukoushetkiä ja 

kirkkovuoden juhla-aikojen jumalanpalveluksia huomattavasti lyhyemmin kuin messua. Tämä on 

ymmärrettävää messun keskeisyydestä käsin kirkossa. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 1−55. 
43 

Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, viii−ix. Kun etsin tutkielmaani varten suomalaista saarnan teolo-

gian yleisesitystä, päädyin johtopäätökseen, jonka esitän tässä yhteydessä. Nimittäin Jumalanpal-

veluksen oppaan osin jopa mekanistista periaatteiden esittämistä ja opastamista vasten peilaten 

evankelis-luterilaisen kirkon teologian ja toiminnan nykypäivää näyttää leimaavan yhden johtavan 

(epävirallisesti jopa ”kanonisoidun”) saarnateologian puute. Toki Suomen ev.-lut. kirkko ei ole 

katoliseen kirkkoon verrattava organisaatio, joka tuottaisi pari tuhatsivuista nidettä saarnaoppaaksi 

koko kirkkovuotta varten ja jota voisi verrata katolisen kirkon katekismukseen. Lisäksi ev.-lut. 

kirkko ei, kuten ilmeisesti ei moni sen ulkomainen sisarkirkkokaan, ole vain yksiääninen, yhtenäi-

nen ja yhdellä tavalla uskon ja opin näkevä organisaatio (tai yhteisö), vaan antaa sisällään tilaa 

lukuisille eri saarnanäkemyksille. Tästä taustaa vasten syntyi kuitenkin ajatus, että Kirkon oma 

saarnateologinen teos voisi tukea messun ja saarnan käytäntöön keskittyvää Jumalanpalveluksen 

opasta kirkon työntekijöiden työssä ja myös heidän ja kirkon jäsenten elämässä. 
44

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, vi−vii. Oppaan mukaan Pyhä Henki kokoaa kristityt sanan ja 

sakramenttien äärelle. 
45

 Jumalanpalvelusoppaan teologinen ja kirkollinen teksti on tässä kohtaa lähes täyin ”yksiäänistä 

ja kirkon virallisen opin mukaista” tekstiä. Viimeistä edellisessä alaviitteessä mainittua ei-

yksiäänisyyttä eli moniäänisyyttä tekstin vaihtoehtoina ei tässä kohtaa ole – ehkä se olisikin opas-

tavaan kirjaan vierasta ja jumalanpalveluksen syväymmärtämistä sekoittavaa. Eräs osin kuin sa-

muutta moneudessa ilmaiseva kirja saarnasta ilmestyi vuonna 2001. Se ei edustane kirkon virallis-

ta saarnateologiaa eikä se kaiketi siihen pyrikään. Kyse on Saarnan käsikirjasta, jossa muun muas-

sa saarnan historiaa, teologiaa, valmistamista ja saarnan ”raaka-ainetta” eli raamatuntekstejä ja 

niiden antamaa perusluonnetta eri saarnoille käsitellään laajahkosti usean kirjoittajan tekstein. 

Saarnan käsikirja, 2001. 
46

 Opas pitää saarnaa evankeliumin elävänä äänenä, joka lahjoittaa pelastavan uskon. Jeesuksen 

saarna Nasaretin synagogassa kiteyttää Jumalanpalvelusoppaan mukaan saarnan tarkoituksen: 

”Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen”. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 16. 
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 Varsinaiset Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalvelusoppaan saarnaa koske-

vat ohjeet sijaitsevat oppaan neljännen luvun (Yleisiä periaatteita ja ohjeita) toi-

sessa alaluvussa (Jumalanpalveluksen toimittamista koskevia periaatteita), jonka 

luvun seitsemästä numeroimattomasta alaluvusta yhden nimi on Saarna.
47

 Otsi-

koinnin perusteella voi arvioida, että ”Jumalanpalvelusopas ei pakottaen käske eli 

komenna esittämiensä sääntöjen toimeenpanoa käytäntöön, vaan esittää saarnaa 

koskevat asiansa käskytystä lempeämmin”. Opas esittää siis ”saarnaperiaatteita”. 

 Saarna-alaluvun esittämät periaatteet, eli ohjeet, on ryhmitelty neljäksi nu-

meroimattomaksi alaluvuksi. Niiden otsikot ovat: Saarnan tehtävä, Saarnaajan 

persoona, Saarnan valmistaminen ja Saarnan pitäminen.
48

 Alaluvut (poikkeuksena 

luku Saarnaajan persoona) muodostavat tutkielman aineiston.
49

 Se taas, eli aineis-

ton kolmen alaluvun sisältö, esitellään lyhennettynä tutkielman pääluvussa 2. 

 Jumalanpalvelusoppaan saarnaa koskevista periaatteista, eli ohjeista, ja nii-

den rakenteesta ja suhteesta kirkkokäsikirjaan ja nykyiseen kirkkolainsäädäntöön 

on mielenkiintoista havaita, että ne ovat linjassa – nykypäivän suomalaisessa 

muodossa ja detaljein – sekä ev.-lut. kirkon aiemman kirkkolainsäädännön että 

tunnustuskirjojen kanssa. Esimerkiksi jo Ruotsin kuningaskunnan vuoden 1686 

kirkkolaki penäsi papeilta uskonvakaumusta, saarnan valmistamista ja puhtaan 

opin mukaista selkeää sanomaa, joka luo uskoa, mutta myös varoittaa, kehottaa 

parannukseen, opettaa, ja lohduttaa sekä virvoittaa kuulijoitaan.
50

 Lisäksi Suomen 

Suuriruhtinaanmaan vuoden 1869 kirkkolaki määräsi muun muassa, että saarna on 

pidettävä sunnuntai- ja juhlapäivinä näille päiville käsi- ja evankeliumikirjassa 

asetetuista teksteistä.
51

 Kirkon tunnustuskirjoista esimerkiksi Melanchthonin kir-

joittamassa Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa vuodelta 1531 käy ilmi re-

formaatiokirkkojen kirkollinen järjestys: sakramenttien jako ja sanapalvelijana 

toimiminen edellyttää kutsumista seurakunnan virkaan ja kirkkolain mukaista 

pappisvihkimystä.
52

 

 

                                                           
47

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 57−124. 
48

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 91−96. 
49

 Saarnaajan persoonaa koskevien ohjeiden ei katsota olevan varsinaisia saarnaohjeita. 
50

 Asia selviää hyvin lain pääluvussa 2. http://www.mlang.name/arkisto/kyrkio-lag-1686.html 
51

Kun erillistä jumalanpalvelusopasta ei ole ilmeisestikään ollut, pappien saarnojen valmistelutyötä 

ovat auttaneet papiston keskuudessa levinneet esimerkkisaarnat. 

http://www.mlang.name/arkisto/kirkkolaki-1869.html 
52

 https://evl.fi/tutki-uskoa/kirjat/tunnustuskirjat#f31823a1, 

http://tunnustuskirjat.fi/puolustus/XIV.html 

https://evl.fi/tutki-uskoa/kirjat/tunnustuskirjat#f31823a1
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1.4 Roman Jakobson ja hänen viestintämallinsa 

1.4.1 Professori Roman Jakobson 

Roman Jakobson syntyi juutalaistaustaiseen sivistyskotiin
53

 Moskovassa vuonna 

1896.
54

 Hän sai paljon vaikutteita muun muassa venäläisestä ja ranskalaisesta ru-

noudesta
55

, ja hänen opiskelupolkunsa johti lukiosta yliopistoon, josta hän – opis-

keltuaan kirjallisuutta − valmistui vapaiden taiteiden maisteriksi vuonna 1920
56

. 

 Valmistumisensa jälkeen Jakobson toimi tutkijana Moskovan yliopistolla, 

mutta muutti Prahaan
57

, jatkoi tutkimusta ja kirjoitti väitöskirjan serbokroatialais-

ten runojen säerakenteesta
58

. Vuonna 1939 huhtikuussa Jakobson päätyi muutta-

maan Keski-Euroopan natsivainojen takia Tanskan ja Norjan kautta Ruotsiin ja 

sieltä lopulta Yhdysvaltoihin kesäkuussa 1941.
59

 

 Vuonna 1942 hänet nimitettiin yleisen kielitieteen professoriksi New Yor-

kissa (Faculté des Lettres, École Libre des Hautes Études) ja myös slaavilaisen 

filologian professoriksi Filologian ja itämaisen ja slaavilaisen historian instituut-

tiin samana vuonna. Siellä hän opetti vuosina 1942−46. Vuonna 1946 Jakobson 

nimitettiin johtajaksi uuteen Tšekkoslovakia -tutkimuskeskukseen Columbian 

yliopistossa. Vuonna 1949 Jakobson sai slaavilaisten kielten, slaavilaisen kirjalli-

suuden ja yleisen kielitieteen professuurin Harvardin yliopistoon jääden emeritus-

professoriksi vuonna 1965. Vuosina 1957 ja 1958 Jakobson sai yhteensä kaksi 

nimitystä vierailevaksi professoriksi Massachusetts Institute of Technologyyn 

(MIT) puoleksi vuodeksi, jota positiota hän piti aina emeritusprofessoriksi siirty-

miseensä eli vuoteen 1970 saakka.
60

 

 Luovuudellaan, oivalluksillaan ja ahkeralla tutkimustyöllään Roman Jakob-

son, joka kirjoitti yli sata pamflettia, kirjaa ja tieteellistä kirjoitusta, rakensi itsel-

leen mittavan uran, jonka aikana hän sai maailmankuulun aseman kielitieteen pii-

rissä. Jakobsonin tutkimusaloja olivat muun muassa fonetiikka, kirjallisuus, poe-

tiikka, ortopoetiikka ja afasiatutkimus. Jakobson kuoli vuonna 1982.
61

 

                                                           
53

 http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson 
54

 http://www.isfp.co.uk/russian_thinkers/roman_jakobson.html 
55

 http://www.enotes.com/topics/roman-jakobson 
56

 Sivun http://fi.wikipedia.org/wiki/Am lyhennelistauksesta käy ilmi, että yksi lyhenteen Am 

merkityksistä on vapaiden taiteiden maisteri (myös A. M.). Esimerkiksi seuraava sivusto mainitsee 

tuon vuoden 1920 tutkinnon: https://archivesspace.mit.edu/repositories/2/resources/633.  
57

 http://www.enotes.com/topics/roman-jakobson 
58

 https://monoskop.org/Roman_Jakobson 
59

 https://monoskop.org/Roman_Jakobson 
60

 https://monoskop.org/Roman_Jakobson 
61

 https://monoskop.org/Roman_Jakobson 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
http://www.isfp.co.uk/russian_thinkers/roman_jakobson.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Am
https://archivesspace.mit.edu/repositories/2/resources/633
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1.4.2 Jakobsonin mallin sisältö pääpiirteittäin 

Roman Jakobson puhui mallistaan julkisesti tiettävästi ensimmäisen kerran Lin-

guistic Society of American vuotuisessa presidentillisessä puheessa vuonna 1956, 

jolloin hän oli tuon järjestön presidentti.
62

 Toisen kerran – ja ensimmäistä tunne-

tummin – hän esitelmöi mallistaan ja runoudesta 17.−19. huhtikuuta vuonna 1958 

konferenssissa Style in Language, joka pidettiin Indianan yliopistolla Blooming-

tonissa. Jakobsonin esitelmän nimi oli Linguistics and Poetics. Se on painettuna 

uusintapainoksena Richard T. de Georgen ja Fernande M. de Georgen vuonna 

1972 laatimassa kirjassa The structuralists: from Marx to Lévi-Strauss.
63

 

 Jakobson kehitti mallinsa, kun hän analysoi runouden ja kirjallisuuden sa-

mankaltaisuuksia ja eroja. Työn aikana hän ilmeisesti oli tyytymätön Karl Bühle-

rin puheviestinnän malliin vuodelta 1934. Sen mallin hän oli ehkä jo pitkään tun-

tenut.
64

 Koska sekä tietoverkosta että monien kirjastojen kirjoista löytyy tietoa 

Jakobsonin mallista, sen syntyhistoriaa ei tässä tutkielmassa nyt esitellä enempää. 

 Roman Jakobsonin viestintämalli käsittää kaksi ryhmää – tai tasoa – käsit-

teitä, joilla hän kuvaa viestintää. Lisäksi malliin kuuluu a) kummankin ryhmän 

sisäisiä ja b) ryhmien välisiä suhteita. Kuvauksen voi katsoa kattavan jokaista tai 

lähes jokaista puhuttua tai kirjoitettua tai muuten esitettyä viestintätapahtumaa. 

Uskon, että mallin ensimmäisen tason osat, kuten puhuttelija, sanoma ja puhutel-

tava, ja toisen tason osat, kuten ilmaisutehtävä, viittaustehtävä ja vaikuttamisteh-

tävä, saavat useimpien mallia tarkastelevien hyväksynnän, jopa sympatian.
65

 

 Jakobsonin mallissa
66

 on siis kaksi kuuden käsitteen ryhmää: ensin viestin-

nän perustekijät ja toiseksi viestinnän tehtävät. Lisäksi jokainen viestinnän perus-

tekijä on ”sukulaisuussuhteessa” vain yhteen viestinnän tehtävään ja päinvastoin. 

                                                           
62

 Jakobson & Waugh & Monville-Burston, 2002, XXIII. 
63

 Jakobsonin englanninkielinen esitelmä de George & de Georgen kirjassa on tutkielman viittaus-

ten kannalta ensisijainen. Se on de George & de Georgen artikkelikirjassa sivuilla 85−120. Kun 

tässä tutkielmassa viitataan alaviittein ’Jakobson 1972’ artikkeliin Linguistics and Poetics, jokai-

nen niistä viittaa George & de Georgen kirjan esitelmään. Muita eriaikaisia versioita tuosta esitel-

mätekstistä en ole pyrkinyt saamaan käyttööni. de George & de George, 1972, 85−122. (Esitelmä 

löytyy ainakin Jakobsonin parista kokoelmateoksesta.  Ne ovat monisatasivuisia teoksia, joista 

molemmista on myös elektroninen versio. Tätä edellinen alaviite viittaa yhteen niistä.) 
64

 Jakobsonin mallin reseptio ja vaikutukset ovat kantaneet kauas 2000-luvulle. Muun muassa se, 

mistä Jakobson on saanut näköalojaan ja innoitustaan kielen, merkkien ja kielitieteen tutkimiseen, 

on kiinnostanut. Usein mainitaan Jakobsonin de Saussuren tai Peircen tuntemus, kuten esimerkiksi 

verkkosivuilla The Information Philosopher. Totta esimerkiksi onkin, että Jakobson otti kantaa 

muun muassa Peircen merkkiteoriaan. Jakobson, 1985, 248−253. 

http://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/jakobson/ 
65

 Niin voi olla riippumatta siitä mahdollisesta viestinnän koulukunnasta, jota kukin Jakobsonin 

mallin tarkastelija mahdollisesti suosii ajattelussaan. 
66 

Malli on esitetty tekstin, pisteviivan ja graafisen asettelun avulla - Kuva 1 ja Kuva 2. 

http://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/jakobson/
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Mallista voi sanoa, että se on melko helppo ymmärtää mutta että a) sen sisältö on 

”keskirunsas” 12 osan takia ja että b) sen visuaalisuus jää melko niukaksi.
67

 

 Mallin viestinnän perustekijät on kirjoitettu kolmeen avoimeen sarakkee-

seen. Niistä vasemmanpuoleisessa on viestinnän perustekijä Puhuttelija. Keskim-

mäisessä sarakkeessa on neljä perustekijää. Ne ovat Konteksti, Sanoma, Kosketus 

ja Koodi niiden ollen päällekkäin siten, että Sanoman ja Kosketuksen välillä on 

graafinen viiva. Oikeanpuoleiseen sarakkeeseen on sijoitettu Puhuteltava.
68

 

 de Georgen & de Georgen kirjan Jakobsonin esitelmätekstissä mallin vies-

tinnän tehtävät on esitetty erillisenä kuviona, ei yhdistettynä aiemmin samassa 

tekstissä esitetyn viestinnän perustekijöiden kuvion kanssa. Viestinnän tehtävät on 

kirjoitettu nekin kolmeen avoimeen sarakkeeseen vasemmalta oikealle vastaaville 

sarakepaikoille kuin viestinnän perustekijät. Siten viestinnän tehtävistä vasem-

manpuoleisessa sarakkeessa on Ilmaisutehtävä ja keskimmäisessä sarakkeessa on 

päällekkäin neljä viestinnän tehtävää. Ne ovat Viittaustehtävä, Poeettinen tehtävä, 

Faattinen tehtävä ja Metakielellinen tehtävä. Poeettisen tehtävän ja Faattisen teh-

tävän välillä ei ole graafista viivaa. Oikeanpuoleisen sarakkeen käsitteeksi Jakob-

son on sijoittanut Vaikuttamistehtävän, joka on viimeinen mallin yhteensä 12:sta 

kahden ryhmitellyn kuvion käsitteestä de Georgen & de Georgen tekstissä.
69

 

 Jakobsonin mallissa kuusi viestinnän perustekijää kirjoitetaan englanniksi 

(vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas): Addresser, Context, Message, Contact, 

Code ja Addressee. Mallin kuusi viestinnän tehtävää on nimetty (edelleen sama 

länsimainen lukemisen järjestys): Emotive function, Referential function, Poetic 

function, Phatic function, Metalingual function ja Conative function.
70

 

 Seuraavissa kuvissa on esitetty Jakobsonin mallin viestinnän perustekijät ja 

tehtävät (Kuvat 1 ja 2). Olen sisällyttänyt kuviin graafisen katkoviivan keskipals-

tan toiseksi ja kolmanneksi ylimmän käsitteen välille kummassakin kuviossa. 

Ratkaisu mukailee Fisken ratkaisua, koska se on sama molemmille kuville
71

; Ja-

kobsonin esitelmätekstissä viiva oli mukana siis vain perustekijöiden kuviossa.
72

 

                                                           
67 

Länsimaiseen tapaan mallin osien nimet kirjoitetaan ja luetaan vasemmalta oikealle. Kirjoitan 

aluksi niiden alkukirjaimet kapitaalikirjaimin tehostaakseni niitä. Englanninkielisen mallin käsit-

teet, eli osien nimet, on suomennettu kirjassa Merkkien kieli. Fiske, 1992, 56. 
68 

Jakobson, 1972, 89. Sanoman ja Kosketuksen välinen viiva on de Georgen & de Georgen teks-

tissä yhtenäinen, mutta Fisken kirjassa merkkien kieli katkoviiva. Ehkei viivan muodolla ole suur-

ta merkitystä, mutta kumpikaan teksti ei ole alkuperäinen Jakobsonin esitelmäversio. 
69

 Viestinnän tehtävien kuvioon ei ollut piirretty graafista viivaa. Jakobson, 1972, 95. 
70

 Jakobson, 1972, 89, 95. 
71

 Fiske, 1992, 56.  
72

 Jakobson, 1972, 89, 95. Lisätiedoksi kerron, että kirjoitin mallin osat tutkielman leipätekstin 

kirjasinlajia käyttäen, enkä kehystänyt niitä graafisella viivalla. Tein näin, koska − vaikka kumpi-
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 Kuva 1. Jakobsonin mallin viestinnän perustekijät. 

 
 

Konteksti 
 

Puhuttelija Sanoma Puhuteltava 

…………………………………………… 

 Kosketus  

 
Koodi 

 
 

 Kuva 2. Jakobsonin mallin viestinnän tehtävät. 

 

 

Viittausteh-

tävä 

 

Ilmaisuteh-

tävä 
Poeettinen 

tehtävä 
Vaikutta-

mistehtävä 

…………………………………………… 

 
Faattinen 

tehtävä 
 

 

Metakielel-

linen tehtä-

vä 

 

 

 Viestinnän perustekijöiden asetelman osalta malli näyttää osin perinteiseltä 

prosessikoulukuntaiselta mallilta
73

, koska Sanoma on Puhuttelijan ja Puhuteltavan 

kanssa vaakatasossa (samalla rivillä). Prosessikoulukunnan malleissa lähes aina 

(termit tosin vaihtelevat) Puhuttelija lähettää Sanoman, jonka Puhuteltavan ottaa 

vastaan. Vielä kun mallissa on Puhuttelija (source), Sanoma (message) ja Puhutel-

tava (receiver) ja Kanava (channel), mutta piilossa
74

, perustekijöiden tämä ryhmä 

on tuttu SMCR-tyypin viestintämalleista.
75

 Mutta Jakobsonin mallin ”yläkerta”, 

eli viestinnän tehtävien asetelma osineen, tekee siitä aivan omanlaisensa viestin-

nän perustekijöiden ja funktioiden yhdistelmämallin.
76

 Ja vaikka mallin voi (vain) 

                                                                                                                                                               
kin kehys olisi erottanut mallin osuuden leipätekstistä ja ehkä helpottanut mallin hahmottamista – 

de Georgen & de Georgen kirjan Jakobsonin esitelmätekstissä kehystä ei ollut. 
73

 Esimerkiksi Fiske esittelee usean viestintäalan klassisen ja tunnetun prosessikoulukuntaisen 

viestintämallin, joille on tärkeää kuvata viestin kulku. Fiske, 1992, 19, 41−55. 
74

 Viimeistään pääluvussa 3 selviää mallinosan Kosketus kaksi alaosaa, joista kanava on toinen. 
75

 Yleensä SMCR-malli käsittää osinaan tekstissä mainitut viestinnän perustekijät, mutta eri järjes-

tyksessä: source, message, channel, receiver. https://www.communicationtheory.org/smcr-model/. 

Joissakin SMCR-tyypin viestintämalleissa voi olla lisänä vielä feedback, suomeksi palaute. 
76

 Jakobsonin mallin keskisarakkeiden osien voi katsoa lähestyvän psykologisia ja sosiaalisia sekä 

kulttuurisia ominaisuuksia, jolloin etenkin kahden edellisen osalta mallilla näyttäisi olevan ainakin 

alttius saada osittain semioottisia tulkintoja olemuksestaan. Jos mallissa olisi mukana palaute, se 

toisi malliin aimo annoksen noita semioottisia viitteitä ja tai ominaispiirteitä, tulkitsen. 

https://www.communicationtheory.org/smcr-model/
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osin tyypitellä viestinnän perustekijöidensä perusteella SMCR-malliksi, tyypittely 

jää osin hataralle pohjalle. Toinen luonnehdinta välillä, kuvaako malli paremmin 

yksittäistä viestintätekoa kuin joukkoviestintää, saa sekin kaksi vastausta, joista 

yksittäinen viestintäteko tuntuu joukkoviestintää vahvemmalta ehdotukselta.
77

 

 Yksi tapa esittää malli on yhdistää mallitasot yhdeksi kokonaisuudeksi. Täl-

löin yhden kuvion kaikkien kahdentoista käsitteen mieltäminen yhteyksissään ja 

koko mallin ymmärtäminen ehkä helpottuvat ja nopeutuvat kaikilla mallin tutkai-

lijoilla. Seuraavaan kuvaan olen asetellut mallin sisältämät viestinnän perustekijät 

ja tehtävät samaan kuvioon. Näin modifioitua mallia voi kutsua myös hieman 

kankealla ilmaisulla Jakobsonin kokonaisviestintämalli.
78

 

 Kuva 3. Jakobsonin viestintämalli: viestinnän perustekijät ja tehtävät. 
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 Jakobsonin mallista on laadittu vuoden 1958 jälkeen useita versioita. Otak-

sun, että niillä on (osin) pyritty osoittamaan omia tulkinnallisia painotuksia mal-

lista ja (osin) lisäämään alkuperäisen mallin graafista hahmotettavuutta.
79

 

                                                           
77

 Lyhennettä SMCR ei tule sekoittaa lyhenteeseen MCR, joka tulee sanoista mass communication 

research ja joka tarkoittaa joukkoviestintätutkimusta. Esimerkiksi Rantanen on kirjassaan ”Maail-

man ihmeellisin asia” Johdatus viestinnän oppihistoriaan käsitellyt melko laajasti USA:n MCR:n 

eri teoreettisia virtauksia eri vuosikymmeninä 1900-luvulla. Rantanen, 1997. 
78

 Tutkielmassa pitäydytään yleisimmin ilmaisuihin Jakobsonin viestintämalli ja Jakobsonin malli. 
79

 Yksi esimerkki Jakobsonin mallin muokkauksesta on professori Louis Hébert’n esittämä tauluk-

komuotoinen asettelu, joka korostaa a) jokaista Jakobsonin viestinnän tehtävää mallissa ja b) vies-

tinnän sanoman keskeistä roolia jokaisen viestinnän perustekijän ja tehtävän välillä. 

http://www.signosemio.com/jakobson/functions-of-language.asp 
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1.5 Tutkimustehtävä ja sen toteuttaminen 

1.5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 
Ennen kuin tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä tuodaan julki, on syytä tode-

ta, että tutkimus noudattaa teologisen tiedekunnan pro gradujen kaavaa siten, että 

tutkimuksen ydintyöhön liittyvät aihepiirit saavat – eli saivat jo – esittelynsä ala-

luvuissa 1.2 – 1.4. Kyseisiä tärkeimpiä aihepiirejä olivat jumalanpalvelussaarnan 

ja sitä koskevat ev.-lut. kirkon nykyohjeet sekä Jakobsonin viestintämalli (lyhyesti 

kuvattuna). Kun tutkimuksen tausta-asiat – suppeastikin – kartoitetaan, se pohjus-

taa tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymyksen ymmärtämistä samassa lu-

vussa. Siten myös perehtyminen itse tutkimuksen ydinprosessiin (mukaan lukien 

myöhemmin syntyvät tulokset) helpottuu. Johdantoluvun seuraavissa tämän alalu-

vun kappaleissa esitellään a) tutkimuksen tarkoitus ja b) tutkimustehtävä. 

 Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tulkita Palvelkaa Herraa iloiten Juma-

lanpalveluksen oppaan saarnaa koskevat ohjeet
80

 Roman Jakobsonin viestintämal-

lin, eli sen osien, avulla. Tutkimuksen tarkoitus luo myös käsitteellisen lähtökoh-

dan tutkimuksen tutkimustehtävälle ja sen tutkimuskysymykselle.
81

 

 Tämän tutkimuksen tutkimustehtävä nousee tutkimuksen tarkoituksesta ja 

on seuraavan tutkimuskysymyksen mukainen. Se kuuluu: 

1) Millaisina Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaan saarna-

ohjeet näyttäytyvät viestinnällisesti, kun ne tulkitaan Jakobsonin viestin-

tämallin osien avulla? 

 Edellinen tutkimuskysymys saa vastauksensa pääluvussa 4 tutkielman laati-

jan tulkintana, jossa sen metodina on viestinnällinen ajattelu Jakobsonin mallin 

(siis osineen) avulla. Tulkinnassa jokaista tulkittavaa saarnaohjevirkettä tarkastel-

laan viestinä, jonka Jakobsonin mallin mukaiset a) viestinnän perustekijät, kuten 

puhuttelija, puhuteltava, sanoma ja konteksti, ja b) viestinnän tehtävät, kuten il-

maisutehtävä, vaikuttamistehtävä, poeettinen tehtävä ja viittaustehtävä, ratkais-

taan. Tuo tulkinta perustuu tietooni – ja tulkintaani − a) Jumalanpalveluksen op-

paan saarnaa koskevista ohjeista ja b) Jakobsonin mallista. Tulkinta ei tapahdu 

tyhjiössä, siksi siihen vaikuttavat esimerkiksi myös tietoni ev.-lut. kirkosta, sen 

                                                           
80

 Sanoja sääntö ja ohje pidetään saarnaohjeiden kannalta synonyymeinä tutkimuksessa. Saarnaa 

koskeva tutkimusaineistoksi valittu oppaan teksti tulkitaan tutkielmassa pääosin säännöiksi ja 

ohjeiksi, vaikka kirjan Saarna-alaluvun pääluku 4.2 sisältää sanan periaatteita. Tämä tukee tut-

kielman otsikkoa. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 83, 91−96. 
81 

Tutkimustehtävä näkyy myös tutkielman otsikon toisessa osassa: Palvelkaa Herraa iloiten Juma-

lanpalveluksen oppaan saarnaohjeiden tulkinta Jakobsonin mallilla. Otsikon alun sanaleikki ”Tu-

lin(,) näin(,) tulkitsin viittaa sekä (Caesarin) tunnettuun sanontaan että Helsingin yliopiston logon 

liekkisymboliin. Pilkutus suluissa tukee kahden tulkinnan tilannetta. 
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opista ja jumalanpalveluksesta. Viestinnän alalta tulkintaan vaikuttavat muun mu-

assa yleiset viestinnän alan tiedot ja tiedot muista viestintämalleista. Tulkintaan 

vaikuttavat monet muutkin seikat, kuten tulkitsijan asenteet, intuitio, imaginaatio, 

yleistieto ja tulkinnat tutkielman aihepiirin ulkopuolisista aiheista.
82

 

 Tutkimuskysymykseen on valittu sana tulkinta kuvaamaan yhtäältä osin 

koko tutkimusmenetelmää ja toisaalta koko tutkimusprosessia. Sanan tulkinta 

käyttö tässä yhteydessä on kompromissi – ja yllätys – tulkinnanvaraista. Se on 

molempia, koska myös sanaa analyysi tai sanaparia analysoiva tulkinta voitaisiin 

käyttää tässä yhdessä melko lailla yhtä hyvin kuin valittua sanaa tulkinta. Se valit-

tiin kuitenkin lopulliseen tutkimuskysymyksen versioon, tutkielman otsikkoonkin, 

koska tutkielmaa ohjanneen professorin mukaan a) sana analyysi kuvaa syvempää 

analyysiä kuin pelkkä viestintämallin osien avulla tapahtuva tekstin analyysi ja b) 

koska sana analyysi antaisi olettaa, että sen tulokset olisivat selvästi enemmän ja 

syvemmin ”valmiita” ja kuin yleisesti hyväksyttyjä. Siten pyrittiin välttämään 

kuvaa, että Jakobsonin malli olisi ainut oikea malli viestinnälliseen tulkintaan. 

Lisäksi pitäytyen sanaan tulkinta tahdottiin korostaa sitä, että kaikki laadullinen 

tutkimus on tulkintaa tuloksineen – vaikka esimerkiksi tutkimusmenetelmä sisäl-

lönanalyysin kautta syntyisi tunnustettua ja yleisesti pitkiksi ajoiksi hyväksyttyä 

abstrahoitua strukturaalista teoriaa – ja kuuluu tieteen itsekorjaavuuden piiriin, eli 

on altista muutoksille ajan saatossa. 

 Tutkielman tutkimuskysymys viittaa tutkimuksen tärkeimpiin käsitteisiin, 

jotka esitän seuraavassa virkkeessä substantiiveina. Ne ovat Palvelkaa Herraa iloi-

ten Jumalanpalveluksen opas, saarna
83

, jumalanpalvelussaarna, saarnaohjeet, Ja-

kobsonin viestintämalli ja tulkinta. Liitteessä 1 esitän tätä lyhyttä tekstikappaletta 

tarkemman käsitepohdinnan.
84

 

1.5.2 Tutkimusaineisto ja tutkimuksen tietolähteet 
Tämän tutkimuksen

85
 tutkimusaineisto on Suomen ev.-lut. kirkonkirkkohallituk-

sen julkaisun 2009:9, eli Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaan, 4. 

painoksen sivujen 91−96 saarnaa käsittelevä teksti. Teksti sijaitsee Jumalanpalve-

luksen oppaan neljännessä luvussa Yleisiä periaatteita ja ohjeita. Se taas koostuu 

kahdesta alaluvusta. Ne ovat: 4.1 Jumalanpalveluksen järjestämistä koskevia peri-

                                                           
82

 Tulkinnan subjektiivisuuden kanssa joutunee painimaan jokainen laadullisen tutkimuksen tekijä. 
83

 Käytän tutkielmassani sanaa saarna (usein) sanan jumalanpalvelussaarna synonyymina. Tämä 

ratkaisu lyhentää hieman tutkielmani tekstiä. 
84

 Liite 1. 
85

 Pidän vastedes tekstissä ilmaisuja tutkimus, tutkielma, pro gradu, gradu ja opinnäyte(työ) syno-

nyymeinä toisilleen. Suosin todennäköisesti sanaa tutkielma, mutta en syrjäytä neljää muutakaan. 
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aatteita ja 4.2 Jumalanpalveluksen toimittamista koskevia periaatteita. Luvun 4.2 

kolmas alaluku on otsikoitu sanalla Saarna, ja sen numeroimattomat neljä alalu-

kua kuuluvat: a) Saarnan tehtävä, b) Saarnaajan persoona, c) Saarnan valmistami-

nen ja d) Saarnan pitäminen. Alaluku Saarnaajan persoona (kohta b) jää pois tut-

kielman aineistosta, koska se ei kohdistu suoraan saarnaan. Aineiston koko on 

yhteensä noin 4 sivua sivukooltaan noin A4-kokoisessa kirjassa.
86

 

 Muut tutkimuksen laadinnassa käytettävät tiedon lähteet ovat teologisia, 

viestintätutkimuksellisia ja muita kirjoja, hakuteoksia ja tietoverkkosivuja ja mui-

ta vastaavia, joiden uskotaan tarjoavan tutkimukselle olennaisia tietoja.
87

 

1.5.3 Tutkimuksen luonne kvalitatiivisena tutkimuksena 
Kvalitatiivisten tutkimusten olemusta, luonnetta tai tutkimuksellista laatua voi-

daan kuvata monin eri tavoin. Oma tapani perustuu siihen, että kuvailen aluksi 

lyhyesti tutkimuksen kuin perusluonteen kolmen rinnasteisen tai vahvasti polaari-

sen ominaisuuden eli kvaliteetin avulla. Ne ovat 1) laadullisuus − määrällisyys 

(kvalitatiivisuus tai kvantitatiivisuus), 2) yleistävyys – yleistämättömyys 3) teo-

reettisuus – empiirisyys. Sen jälkeen tarkastelen tutkimukseni luonnetta ominai-

suuksien 4) induktiivisuus – deduktiivisuus ja 5) tutkimuksen yleinen tieteellinen 

luonne (kuvaileva, ymmärtävä, selittävä vai ennustava tutkimus) kannalta. 

 Kolmen ensimmäisen kvaliteetin osalta tutkimukseni laadullisena tutkimuk-

sena näyttäytyy 1) laadullisena, 2) yleistämättömänä ja 3) osin teoreettisena sekä 

osin empiirisenä. Esittämistäni kvaliteeteista muut paitsi kohta 3 vaikuttavat liki 

itsestään selviltä laadullisen tekstiä tulkitsevan tutkimukseni osalta. Ensiksi kun 

tutkimukseni on tekstiä tulkitseva viestinnällinen tutkimus, eikä sen piirissä ensi-

sijaisesti hankita aineistoa, jossa olisi numeroiksi koodattua dataa tilastollisia pää-

telmiä varten, se on selkeästi laadullinen tutkimus. Toiseksi pätee se, että monet 

laadulliset tutkimukset ovat yleistämättömiä – niin omanikin. Kvantitatiiviseen 

tutkimukseen kuuluvat usein otosjoukon valinta, tilastolliset operaatiot ja tulosten 

yleistäminen (maksimi)populaatioon, josta otosjoukko otettiin. Niin ei tehdä nyt.
88

 

 Kvaliteetista teoreettisuus – empiirisyys päättelen, että tutkimus on sekä 

teoreettinen että empiirinen. Teoreettisuus pätee eniten Jakobsonin mallin sisällön 

tutkailuun, sitten saarnaohjeiden vastaavaan. Tutkimus on toisaalta tekstiaineistol-

                                                           
86

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012. Oppaan sanatarkka teksti on liitteessä 2. Liite 2. 
87

 Tietoverkon (Internet) tiedot painottuvat tutkielmassa ainakin viestintätutkimuksen ja viestinnän 

tiedoissa, koska muuten alan kansainvälistä tietoa on ollut vaikeaa saada käyttöön. 
88

 Tutkimuksessani en siis yleistä saamiani viestinnällisiä saarnaohjetuloksia kaikkiin mahdollisiin 

saarnaohjeisiin, osaan niistä tai mihin tahansa muuhunkaan yksittäiseen saarnaohjeistoon. 
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lisesti empiirinen, kun Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeita tulkitaan Jakob-

sonin viestintämallilla. Tutkielma ei ole kuitenkaan kokeellisen empiirinen, koska 

mitään reaalimaailman konkreettisia tutkimuksellisia havaintokokeita ei tehdä. 

 Kvaliteetti induktiivisuus – deduktiivisuus saa tutkielmani olemusta tarkas-

tellessani ”kaksi leimaa”, eli muuttuja-arvot induktiivinen ja deduktiivinen. De-

duktiivisuus ja induktiivisuus vuorottelevat ja aaltoilevat voimakkuudessaan, kun 

tutkimus etenee eri vaiheissaan. Se pätenee liki kaikkiin laadullisiin tutkimuksiin. 

 Tutkielmani voi esimerkiksi sanoa olevan deduktiivinen silloin, kun ennalta 

annettua rakennetta (eli viitekehystä) eli Jakobsonin mallia käytetään pääluvussa 4 

saarnaohjeiden tulkinnassa. Siinä tutkitaan, millainen aineiston kunkin alaluvun 

sisältö on viestinnällisenä Jakobsonin mallin mukaan. Toisaalta tutkimukseni voi 

myös kategorisoida samassa pääluvussa induktiiviseksi, jos äsken mainitulla ta-

valla tulkituista Jakobsonin mallin osista rakennetaan jokunen kokonaisuus ja eh-

kä päätelläänkin niistä jotakin. Jos saarnaohjeista osakokonaisuutena tai kokonai-

suutena päätellään jotakin, tuo esimerkki päättelystä tuloksineen todennäköisesti 

laajentaa hieman tietämystämme (tai tuottaa uusia ajatuksia tulkinnoillemme).
89

 

 Tutkielmaani voi pitää myös deduktiivisena esimerkiksi siinä, kun Johdan-

toluvussa esitellystä suuresta kokonaisuudesta, eli Jakobsonin mallista, siirrytään 

sen yksityiskohtiin, jotka kuvataan ja käsitellään pääluvussa 3, vaikkei mallin ko-

konaisuuden olemuksesta johdeta tai päätellä sen osia.
90

 Samaa voi nähdä tapah-

tuvan osin myös pääluvussa 2, kun Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeiden 

kolmea alalukua Saarnan tehtävä, Saarnan valmistaminen ja Saarnan pitäminen
91

 

käsitellään. Lukujen siirtymissä kokonaisuudesta detaljeihin on silti ensisijaisesti 

kyse tutkimuksen sisäisen logiikan vaatimasta aineiston eli tutkimuskohteen ja 

metodityökalun
92

 esittelystä ennen interaktiivisen tulkinnallista päälukua 4. 

  Kun tutkielmani on tulkitseva viestinnällinen tutkimus, jolla on homileetti-

sen ja viestintätutkimuksellisen kirjoituspöytätutkimuksen piirteitä ja joka on ai-

nakin osin sekä deduktiivinen että induktiivinen, sen voi kaikkiaan sanoa toteutta-

                                                           
89

 Pursiainen, 1998, 56. Tulkitusta saarnaohjekokonaisuudesta ei kuitenkaan rakenneta uusia ylä-

käsitteitä saarnaohjeiden käsitteiden yläpuolelle. Tulkinta on tässä tutkimuksessa tärkeää ja laajah-

koa; yläkäsitteiden rakentelu saarnaohjeista nousten olematonta tai erittäin vähäistä. 
90

 Koko mallin kuin yläkäsiteväite ”Tällaista on viestintä” kuin siirtyy sen osiin − ja niiden missi-

oksi, jos viestinnän uskotaan olevan pitkälti mallin mukaista (tai sitä suunnitellaan sen avulla). 
91

 Ohjeiden alaluvut sisältöineen kuin toteuttavat ohjeiden yläkäsiteperiaatteen: ”Näin saarnatyön 

eri alakokonaisuuksissa toimien saarnaat kokonaisuutena hyvin ja kirkon johdon ja saarna-

asiantuntijoiden toiveiden mukaan.” 
92

 Tutkimukseni aineisto on saarnan suhteen käsitteellinen ja abstrakti, koska se ei muodosta yh-

tään aitoa kirjoitettua tai puhuttua saarnaa. Jakobsonin malli on myös käsitteellinen ja abstrakti 

viestinnän suhteen, koska se ei kuvaa yhtään aitoa suunniteltua tai suoritettua viestintäaktia. 
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van (yleistä) hypoteettis-deduktiivista tieteenkäsitystä. Siihen taas liittyy ilmeises-

ti ainakin epäsuorasti se, että tutkimus ei tee ”suoria” havaintoja reaalimaailman 

havaintoyksiköistä.
93

 Kaikkiaan moni tekstiä tutkiva tulkitseva tutkimus, kuten 

keskeiseltä sisällöltään omanikin, etenee kokonaisuudesta osiin ja osista kokonai-

suuteen, jolloin se toteuttaa hermeneuttista kehää omalla tavallaan.
94

 Tuota seik-

kaa sivuaa se tunnetun tieteenfilosofi Hans-Georg Gadamerin käsitys, että mitään 

varsinaista tulkinnan metodia ei ole olemassa, vaan että tradition antama ennak-

kokäsitys eli (tutkijan) esiymmärrys ohjaa tulkinnan prosessia kaikessa tutkimuk-

sessa.
95

 Äsken mainittua kahta kautta voin luovasti olettaa, että ilmeisesti jokai-

sessa tutkimuksessa, vaikka se pinnallisesti ja tutkimusmenetelmänsä osalta näyt-

täytyisikin vain joko deduktiivisena tai induktiivisena, toteutuvat myös − kuiten-

kin tapauskohtaisesti omanlaisenaan − sekä induktiivinen idiografisuus että de-

duktiivinen nomoteettisuus
96

. Näen siis tutkimukseni esittämäni perusteella 1) 

hypoteettis-deduktiivisen tieteenkäsityksen alaisena. Lisäksi tutkimus ei voi paeta 

kysymyksenasettelultaan ja sisällöltään omaa 2a) osin induktiivista eikä 2b) osin 

deduktiivista luonnettaan. 

 Kvaliteetti tutkimuksen yleinen tieteellinen luonne kuvannee tehokkaimmin 

tutkimuksen luonnetta suhteessa tutkimuskohteeseensa; tällä on yhteys myös tut-

kimuksen ympäristöön. Tässä kvaliteettitarkastelussa tutkimus voi saada yhden tai 

useamman muuttuja-arvon listalta kuvaileva, ymmärtävä, selittävä, ennustava 

(tutkimus).
97

 Oma tutkimukseni saa muuttuja-arvoratkaisunsa melko helposti ja 

liittyy useiden laadullisten tutkimusten joukkoon. Arvioin, että tämän kvaliteetin 

”neliluokittelun” perusteella tutkimukseni on sekä kuvaileva että ymmärtävä. Tut-

kimus on pääosin kuvaileva, kun saarnaa, saarnaohjeita, viestintää, viestintätutki-

musta ja tutkimuksen tekemistä valotetaan luvussa 1 Johdanto. Se on kuvaileva 

myös, kun luvussa 2 saarnaohjeiden sisältöä ja luvussa 3 Jakobsonin mallia omi-

naisuuksineen tuodaan julki. Tutkimus tuottaa – kuvailevan tiedon ohella – ilmei-

                                                           
93

 Suorien havaintojen tekemisestä − varsinkin jos kyse on tällöin elävien havaintoyksiköiden 

puheesta tai numeroiksi koodattavissa olevista vastauksista − kaukana oleva rohkea spekulaatio on 

myös se, että Jakobsonin mallin avulla tapahtuva tulkintani saattaa hyödyttää (tietona tai käytän-

töön siirrettynä toimintana) jotakuta toimijaa kirkon saarnatyössä tai muuten.  Vertaa havainnoista 

Pursiainen, 1998, 61−62. 
94

 Pursiainen, 1998, 63−64. 
95

 Pursiainen, 1998, 65−66. 
96

 Pursiainen, 1998, 65−69. 
97

 Tilastomenetelmiltään kehittynyt kvantitatiivinen tutkimus voi pyrkiä olemaan selittävä ja en-

nustava tutkimus. Laadulliset tutkimukset tähtäävät yleensä kuvailuun ja tai ymmärtämiseen. 
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sesti eniten ymmärtävää tekstiä, kun luvussa 4 saarnaohjeita tulkitaan Jakobsonin 

mallin osien avulla.
98

 Ensisijaisesti tutkimukseni on kuitenkin kuvaileva. 

1.5.4 Tutkimuksen lajityyppi ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen lajityyppi 

Tutkimukseni on lajityypiltään tulkitseva viestinnällinen tutkimus, jossa Jakobso-

nin mallin osien avulla tulkitaan Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen 

oppaan saarnaohjeita. Se määrittyy myös sekä homileettiseksi että viestintätutki-

mukselliseksi kirjoituspöytätutkimukseksi, koska siinä hankitaan, käsitellään ja 

raportoidaan jo olemassa olevia saarna-, saarnaohje- ja viestintäaiheisia tietoja. 

Tutkimusmenetelmä 

Tämän tutkimuksen päätutkimusmenetelmä on viestinnällinen tulkinta Jakobsonin 

viestintämallin (osien) avulla. Tutkimuksen a) tulkittava on Palvelkaa Herraa iloi-

ten Jumalanpalveluksen oppaan alaluvun Saarna saarnaohjeet
99

, b) tulkinnan väli-

ne Jakobsonin malli ja c) tulkitsija tutkielman tekijä. Kun Jakobsonin malli saa 

roolin tutkimuksen keskeisenä tutkimusvälineenä pääluvussa 4, muita tutkimuk-

sen teoreettisia tai konkreettisia välineitä tai menetelmiä ei tulkinnassa käytetä. 

 Tutkimusmenetelmä, kun päälukuihin 1, 2 ja 3 hankittua tietoa käsitellään, 

on yleinen tieteellinen metodi.
100

 Se on tutkielman sivututkimusmenetelmä. Sitä 

käytetään myös pääluvussa 5, jossa esitetään tutkielmaa koskevat johtopäätökset. 

 Ajattelen tutkimusmenetelmistäni, että ne toteuttavat tieteen tekemisen ylei-

siä periaatteita. Niitä ovat tulkinnallinen vapaus ja toisaalta objektiivisuus, kriitti-

syys, julkisuus, autonomisuus ja itsekorjaavuus.
101

 

 Ennen tulkinnan tekemistä Jakobsonin malli muunnetaan pääluvussa 3 graa-

fisesti sellaiseen asuun, jossa tutkielman tulkinnan tulokset aineistosta on kätevä 

ja visuaalisesti selkeä esittää. Saadut tulkinnan tulokset ovat sanoja, lauseita tai 

virkkeitä – siksi niiden esittäminen ”vanhan” Jakobsonin mallin muodon (eli sab-

luunan) avulla nähdään hankalaksi. Uudenmuotoisen ja myöhemmin kehitettävän 

                                                           
98

 Ilmeisesti kaikissa laadullisissa tutkimuksissa kaikki kuvailu tuottaa väistämättä jonkinlaista 

siitä seuraavaa ymmärtämistä ja ymmärtäminen jonkinlaista reseptionsa jälkikuvailua. 
99

 Saarnaohjeet ovat oppaan alaluvun Saarna kolmessa alaluvussa yhteensä neljästä alaluvusta. 
100

 Yleistä tieteellistä metodia ei kuitenkaan käytetä ”ääriperinteisesti” Sokrateen tavalla niin, että 

tulosraportointiin siirtyisi metodin pitkä notaatio toistuvine kysymys – vastaus -dialogeineen. 

Metodin käyttöä voikin kuvata siten, että sen kautta a) kaikkeen tutkailtavaan voidaan kohdistaa 

usea kysymys alkaen sanoin mikä tai mitä tai mitä tarkoittaa (ilmiö, olio tai asia x) ja niin edelleen 

ja b) sitten esitettyihin kysymyksiin vastataan ja kirjataan vastaukset leipätekstinä tutkielmaan. 

Yleisen tieteellisen metodin käyttöä rajoitetaan, koska tutkielman sivumääräsäännöt eivät salli 

vaikkapa saarnan, sen historian, saarnaohjeiden ja niiden historian antoisan laajaa esitystä. 
101

 Jolkkonen, 2007, 7. 
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graafisen malliversion laatimisessa on haasteensa, koska Jakobsonin malli on laaja 

malli, jossa on 12 keskeistä osaa. Kehitetty malli voi olla taulukko tai asetelma. 

 Pääluvun 4 tulkinnat esitetään uudenmuotoisen Jakobsonin mallin (layoutin) 

avulla. Tulkinnoissa tulkitut saarnaohjeet esitetään 1) tiivistettyinä saarnaohjeina 

ja 2) Jakobsonin mallin mukaisine tulkittuine viestinnän perustekijöineen ja tehtä-

vineen. Tiivistetyt saarnaohjeet kirjoitetaan imperatiivimuotoon, jotta niiden oh-

jeistava laatu tulisi tehokkaasti julki. Noin ollen saarnaohjeiden tulkinnan voi sa-

noa olevan välillistä tulkintaa eikä aineiston joka ohjetta ei tulkita erikseen. 

 Kun tutkimuksen pääluvussa 4 Jakobsonin mallin osien avulla tulkitaan Ju-

malanpalveluksen oppaan saarnaohjeet, tulkittava yksikkö eli tulkinnan kohdeyk-

sikkö on aluksi Saarna-alaluvun alaluku. Tulkinnan tulospaketteja detaljituloksi-

neen ovat silloin: a) tulkintatulokset oppaan alaluvusta Saarnan tehtävä, b) tulkin-

tatulokset alaluvusta Saarnan valmistaminen ja c) tulkintatulokset alaluvusta 

Saarnan pitäminen.
102

 Tutkimuksen tulkinta Jakobsonin mallin osien avulla pää-

luvussa 4 päätyy lopuksi kokonaistulkintaan. Siinä tuodaan esille d) koko Palvel-

kaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeiden yhteinen tulkinta. 

Se on tulkintatulos, joka sisältää tiivistettynä oppaan kolmen osa-alueen saarnaoh-

jeet. Kokonaistulkintaa varten kehitettyä tiivistettyä eli kiteytettyä saarnaohjetta 

voi sanoa myös tiivistetyksi eli kiteytetyksi kokonaissaarnaohjeeksi. 

 Tulkintaan Jakobsonin mallin (osien) avulla liittyy vielä se, että kun Juma-

lanpalveluksen oppaan saarnaohjeiden tiivistävää tulkintaa tehdään, tulkinnallinen 

asenne tutkimuksen molempia aloja kohtaan on myönteinen. Se tarkoittaa sitä, 

että pääluvussa 4 ei pääsääntöisesti esitetä arviointeja tai kiperää kritiikkiä mis-

tään, mikä liittyy tutkielman teologiseen tai viestinnälliseen ilmiöalueeseen (lu-

kuun ottamatta harvoja poikkeuksia).
103

 Saarnaohjeiden tulkinta tehdään vain si-

ten, että Jakobsonin mallin käsitteillä tulkitaan Jumalanpalvelusoppaan saarnaoh-

jeiden käsitteitä. Näin ollen tulkinnassa käytetään positiivista otetta molempia 

tutkimuksen ilmiöalueiden abstrakteja kokonaisuuksia kohtaan; mahdolliset kriit-

tiset ja kehittävät avaukset toimineen jätetään muiden pohdittaviksi.
104

 

                                                           
102

 Ennen varsinaista tulkintaa voidaan − ehkä − esitellä uudenmuotoinen alaluvussa 3.3 kehitettä-

vä Jakobsonin mallin uusi esitysmuoto a) aluksi yleisen saarnaohjevirkkeen tai b) myöhemmin 

jonkin saarnaohje-esimerkkivirkkeen avulla, jotta se tulisi nopeasti tutuksi ennen varsinaisia tul-

kintoja. 
103

 Näin toimitaan myös tutkielman Johdannossa ja pääluvuissa 2 ja 3. 
104

 Tämä toteutuu ja on jo toteutunut tutkielmassa niin, että yhtäältä kirkko, kirkon historia ja ny-

kyaika, kirkon oppi ja teologia ja saarnaohjeet ja toisaalta Jakobsonin malli, sen syntyhistoria, osat 

ja sisäiset suhteet ja sen otetaan haltuun positiivisesti asioina ja ilmiöinä ilman kritiikkiä. On ylei-

sesti tiedossa, että viestinnän alalla on syntynyt lukuisia uusia viestintämalleja ja -teorioita sitten 
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 Kun Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeiden tiivistävä tulkinta tehdään, 

tulkinnan interaktiossa syntyy kuin tulkitsijan, tulkinnan välineen ja tulkittavan 

välinen omanlainen mikrokosmos, jossa tulkitsija lukee, katselee, ajattelee ja tul-

kitsee tulkittavaa tulkinnan välineen avulla ja kautta. Siinä mikrokosmoksessa voi 

ajatella tulkintavälineen ja tulkittavan a) viestinnällistä rinnakkain asettelua tai b) 

”abstraktia oliokeskeistä protointeraktiota” kuin ”eksklusiiviseksi binääriseksi 

abstraktien olioiden kosmokseksi”. Tuolle staattiselle kosmokselle on mahdollista 

ajatella olevan monia ”hyviä atomaarisia” tulkintatuloksia. Tulkintatilannetta, eli 

tulkinnan interaktion ”triolioista mikrokosmosta”, voi ajatella aluksi jopa ”täydel-

liseksi” tai meditatiiviseksi tutkija-tulkitsijan, Jakobsonin mallin ja saarnaohjeiden 

ympäristöksi, forumiksi ja kohtaamiseksi. Mutta koska tutkielman konkreettinen 

tutkija-tulkitsija on inhimillinen subjekti ja koska hänen abstrakti ajattelunsa on 

altis sekä loogisille ja epäloogisille ajatuksille että häiriöille, ja niitä kaikkia syn-

tyy tulkinnan aikana, tulkinnan hypoteettinen ”täydellis-meditatiivinen” tilanne 

tuossa toiminnassa degeneroituu ”vain tietoa meditoitaessa” ja tulkinnallisten väli- 

tai lopputulosten ilmaantuessa. Lisäksi hypoteettisen täydellisen tulkinnan syntyä 

voi kyseenalaistaa sillä, että kaikki vastaavan tulkinnan tekevät muut ihmiset ovat 

erilaisia kuin tutkimuksen tekijä. Ohjeita tulkitessaan he tuottaisivat takuulla eri-

laisia tulkintoja tutkimuskohteesta eli Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeista 

− huolimatta samasta tulkinnan välineestä, eli Jakobsonin mallista.
105

 Tämän kap-

paleen interaktiopohdinta triolioisine mikrokosmoksineen osoittaakin enemmän 

tutkimuksen ytimen olemusta. Se on tutkimuksen sisällä sen keskeisen tutkimus-

asettelun ”aitoa ja abstraktia syvyyttä”, joka on mahdollista tajuta, mutta jonka 

tulkinnat osoittavat osin usein inhimillistä ailahtelua ja pinnallisuutta. 

 Usein teologian pro gradun tekijöiden puheissa kaikuvat tutkimusmenetel-

mien nimet sisällönanalyysi ja systemaattinen analyysi, kun he kertovat gradus-

taan. Mielestäni kuitenkin lähes kaikki tekstidatan tutkimus voidaankin määritellä 

                                                                                                                                                               
Jakobsonin mallin. Moni niistä saa suosiota alalla ja hahmottaa viestintää tai julkisuutta aina jos-

tain eri näkökulmasta kuin Jakobson teki – ”mallien kilpailu suosiosta jatkuu”. Voi myös olla, että 

kirkon piirissä tai sen ulkopuolella jokin taho voisi laatia Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalve-

luksen oppaan saarnaohjeita jollain tapaa esimerkiksi havainnollisemmat, opastavammat, päte-

vämmät, laajemmat tai kompaktimmat tai muunlaiset uudet suosiota keräävät saarnaohjeet. (Ny-

kyisen oppaan ohjeet kun eivät ole ”kiveen hakattuja”.) Mutta nyt tutkielma pitäytyy olemassa 

olevassa, jonka se esittelee, eikä tähtää viestintämallien tai saarnaohjeiden (mittavaan) uudistami-

seen. 
105

 Tutkijatriangulaation voi nähdä a) laadullisen tutkimuksen tavoitteena ja ihanteena siten, että 

kaksi tai useampaa tutkijaa tuottaisivat erikseen ja yhdessä samanlaisia tutkimustuloksia tai b) 

tutkimusnäkökulmaa ja tuloksia laajentavana ja ymmärrystä lisäävänä menettelynä, jolla c) kuiten-

kin on haasteensa ja ristiriitansa. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3_2_4.html 
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aina jonkinlaiseksi tekstien ja niiden merkitysten sisällönanalyysiksi. Siksi tutki-

mukseni sivututkimusmenetelmää ja päätutkimusmenetelmää voi myös pitää si-

sällönanalyysin kevytversioina, mutta huomattavasti erikoistuneina sellaisina. 

 Tutkielmani päätutkimusmenetelmän, eli viestinnällisen tulkinnan, suurim-

pana erona induktiiviseen sisällönanalyysiin on kaiketi se, että kun Jumalanpalve-

lusoppaan saarnaohjeita tulkitaan Jakobsonin mallilla, ohjeiden käytännöllisistä ja 

abstrakteista sisällöistä ei abstrahoida mitään uutta käsitteellistä rakennetta. Jos 

niin tehtäisiin, tuloksena olisi mallinnusta tai teoriaa vain saarnaohjeista käsin.
106

 

Nyt ohjeet tosin ”vain” upotetaan tulkittuina mallin sisään ja niistä syntyy arvok-

kaaksi jo etukäteen koettu mallikeskeinen tulkinta. Se on uutta tulostietoa, mutta 

erilaista kuin sisällönanalyysin perustehtävä, joksi näen synnyttää tutkimisen ja 

päättelyn kautta tutkittavaan ilmiöalueeseen sisältyviä käsitteellisiä rakenteita suh-

teineen, siis uutta laadullista teoriaa.
107

 Oma tutkimukseni ei edes pyri tuottamaan 

uutta laadullista teoriaa, joka liittyisi aineistoonsa tai olisi yleistys kaikille saarna-

ohjeille. Niinpä mahdolliset ”uuden teorian tai teoreettisten näkemysten pilkah-

dukset” nähdään (vain) tutkimustyön sivuvirroiksi, sivuseikoiksi tulkinnalle. 

 Totean tässä vielä sen, että jos tutkisin tässä tutkimuksessa saarnaohjeita 

lisää sisällönanalyysin avulla ja abstrahoisin niistä (muutamia) laadullisia katego-

rioita, tutkimukseni pituus kasvaisi huomattavasti siitä, mihin se nykymuodossaan 

asettuu. Noin tehden siis abstrahoitujen kategorioiden näkyminen ja painoarvo 

kasvaisivat – ja kirkon saarnaohjeiden vastaavat vähenisivät. Samalla interaktio 

Jakobsonin mallin ja aineiston aitojen saarnaohjeiden kanssa vähenisi. Lisään 

edelleen, että tietoisesti pidän tutkimukseni ”perustutkimuksena”, jossa kerrankin 

tulkinta eli tulkitseva analyysi Jakobsonin mallin mukaan näkyy joka lukijalle 

eikä se ole ”vain tutkimusmateriaalia tutkijan hallussa”. En siis tulkitse tai luo 

kategorioita mallin ”arvokkaiden ja arvostettujen funktioiden” avulla. Kun myös 

Johdannon sivumäärän typistyslinjaa on pidetty yllä tutkielman teon alusta asti, 

lisämetodeja ja lisäsivuja ei ole syytä hamuta tutkielmaan mukaan: olen uskolli-

nen sekä aidolle Jakobsonin mallille että aidoille saarnaohjeille tiivistyksineen. 

 Lisäpohdinta tutkimukseni tutkimusmenetelmien suhteesta niille osin lähei-

sen tutkimusmenetelmän, eli systemaattisen analyysin, kanssa on liitteessä 3.
108

 

                                                           
106

 Katso esimerkiksi Hoitotiede, Vol. 11, no 1/-99, 4−7. 
107

 Se ei ole kvantitatiivista eikä siten suoraan laboratoriossa testattavissa olevaa teoriaa. Se ei ole 

myöskään filosofista, kuten dualistista tai ontologista teoriaa. Uusi teoria on tyypillisimmillään 

järjestämättömän aineiston pohjalta kasvavaa käsitestrukturaalista teoriaa.  
108

 Liite 3. 
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1.6 Aiempia tutkimuksia tutkimuksen aihepiiristä 
Suomessa ei tiettävästi kukaan ole – edes opinnäytteen verran – tutkinut a) ev.-lut. 

kirkon Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeita eikä b) minkään muunkaan kir-

kon saarnaohjeita viestinnän tai homiletiikan metodein
109

 saati Jakobsonin mallin 

osien avulla.
110

 Sen sijaan Jakobsonin malliin tai elämäntyöhön liittyviä tutkimuk-

sia on tehty satoja (ellei tuhansia) mm. kielentutkimuksen ja fonetiikan alalta.
111

 

 Seuraavassa valotan lyhyesti opinnäytteitä ja muita tutkimuksia, joissa Ja-

kobsonin malli on ollut keskeisenä metodina, yksi metodeista tai muuten apuna. 

 Jakobsonin mallia on käytetty esimerkiksi kahdessa uudehkossa pro gradus-

sa. Niistä aiempi on vuodelta 2007, jonka Ahti Nyman teki Tampereen yliopiston 

sosiologian ja sosiaalipsykologian laitokselle. Työn nimi oli ”Sähköpostihuumorin 

käyttö ja sen merkitykset”.
112

 Myös Reeta Kujanpää Turun yliopistosta on hyö-

dyntänyt Jakobsonin mallia suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitokselle vuonna 

2014 jättämässään pro gradussa. Kujanpään tutkielman nimi oli ”Käteväkätiset 

kopeloivat käteisesi! Kielen funktiot paikallispoliisin verkkotiedotteissa”.
113

 

 Jakobsonin malli on ollut myös joukkoviestinnän reseptiotutkimuksen käy-

tössä ainakin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Silloin a) sen kautta on 

ainakin jäsennetty koodeja, kieltä ja kulttuuria poeettisen funktion keinoin ja toi-

saalta b) hyödynnetty sitä myös viestinnän reseption analyysityökaluna.
114

 

 Jyväskylän yliopiston professori Erkki Vainikkala
115

 käsitteli artikkelissaan 

Poeettinen funktio ja reseptiotutkimus vuonna 1991 muun muassa koodin käsitet-

tä, esteettistä koodia ja Jakobsonin funktioita yleisesti ja kommunikaatiotilantees-

sa. Siinä hän päätyi – käyttäen kieltä syväluotaavia käsitteitä – siihen, että (use-

                                                           
109

 Internet-hakujen tulossaldo asiassa oli nolla. 
110

 Tämä tutkimus saattaa hyvinkin olla ensimmäinen, jossa Jakobsonin mallia hyödynnetään saar-

naohjeiden tulkinnan työkaluna. 
111

 Yksi indikaattori edellisestä on se, että tietoverkkohaku käyttäen sanoja study ja Roman Jakob-

son tuotti satoja tuhansia viittauksia. Sama toteutui myös pelkkää Jakobsonin mallia koskevassa 

englanninkielisessä verkkohaussa. 
112

 Siihen Nyman keräsi sähköpostin avulla haastatteluaineiston, jota analysoi sisällönanalyysilla, 

ja analysoi edelleen siitä nousseita teemoja käyttämällä hyväksi Jakobsonin (mallin) teoriaa vies-

tinnän perustekijöistä ja tehtävistä. Tarkemmat tiedot lopputyön tuloksista löytyvät tietoverkosta. 

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/78004/gradu01844.pdf?sequence=1 
113

 Tutkielmaansa varten Kujanpää tutki Suomen paikallispoliisin verkkotiedotteita ja niiden kieltä. 

Tuossa lopputyössä oli tehtävänä selvittää, millaista kieltä verkkotiedotteissa käytetään ja miksi 

tekstit ovat juuri sellaisia kuin ovat. Sen aineisto koostui seitsemän eri poliisilaitoksen tiedotteista. 

Menetelmällisesti tutkimuksen pääpaino oli kielen laadullisessa analyysissa. Tutkimuksen tärkein 

taustateoria oli Roman Jakobsonin (1968) teoria viestintätilanteen osatekijöistä ja funktioista, ja 

kuudesta Jakobsonin kielen funktiosta. Kujanpää tarkasteli tutkimuksessaan emotiivista, konatii-

vista ja poeettista funktiota. Tarkemmat tiedot lopputyöstä tuloksineen löytyvät tietoverkosta. 
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/96635/kujanpää2014gradu.pdf?sequence=2isAllowed=y 
114

 Vainikkala, 1991, 117−192. Kytömäki, 1991. 
115

 https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2011/10/tapahtuma-2011-10-24-13-52-43-407248 

https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/96635/-
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aan) kielenkäyttötilanteeseen kuuluu, että metakielellinen tapahtuma rinnastaen 

ilmaisuja voi olla poeettinen ja että metakielellinen funktio ja poeettinen funktio 

voivat kuin kietoutua toisiinsa.
116

 

 Kulttuurintutkija ja professori Katarina Eskola
117

 on myös kertonut Jakob-

sonin mallin käytöstä yhteen Jyväskylän yliopistolla 1990-luvun tietämissä teh-

tyyn kirjallisuuden, lehtien ja televisio-ohjelmien reseptiotutkimukseen liittyen. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin etenkin Jakobsonin mallin viestinnän tehtävien avulla 

haastattelujen vastauksia liittyen kirjojen lukemiseen ja television katseluun. Tu-

loksina selvisi, että kertoessaan mielikirjojen ja fiktiivisten sarjaohjelmien resep-

tiostaan haastatellut ilmaisivat itseään eniten kognitiivisesti ja emotiivisesti. Ja-

kobsonin funktioilla tarkasteltuna ja luokiteltuna yleisimpiä olivat referentiaalinen 

ja emotiivinen puhe, ja sen jälkeen poeettis-esteettinen, konatiivinen, faattinen ja 

metakielellinen puhe, joista viimeinen oli harvinaisinta.
118

 

 Jakobsonin mallia on hyödynnetty Suomessa myös väitöskirjatasolla. Niin 

teki Jarmo Saarti vuonna 1999 Oulun yliopistossa informatiikan väitöskirjassaan 

Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun aspektit – Kirjastoammattilaisten ja kirjas-

tonkäyttäjien tekemien romaanien tiivistelmien ja asiasanoitusten yhdenmukai-

suus. Väitöstutkimuksen aihe oli kaunokirjallisuuden, erityisesti romaanien sisäl-

lönkuvailu.
119

 Väitöksensä ensimmäisen osassa Saarti esitti muokkaamansa uuden 

ja laajan graafis-tekstuaalisen kaunokirjallisuuden viestintäprosessin mallin, jota 

hän osittain perusteli Jakobsonin mallilla.
120

 

 Tietoverkkohakujeni perusteella kukaan ei ole aiemmin tutkinut (aineistoni-

kaan) saarnaohjeita (käytännöllisen) teologian alalla maassamme. Kun nyt saarna-

ohjeita tulkitaan tutkielmassani Jakobsonin mallin (osien) avulla, tuo tulkinta saat-

taa avata uusia näköaloja viestinnän ja homiletiikan alan interaktioon. Sama kos-

kee tutkielman tulkinnan tuloksia: nekin saattavat ilmentää, tosin rajoittuneisuu-

dessaan, jotain uutta käsitteellistä tai käytännöllistä olemusta, laatua tai suuntaa. 

                                                           
116

 Lisätiedot aiheesta löytyvät Vainikkalan artikkelista. Vainikkala, 1991, 117−142. 
117

 https://fi.wikipedia.org/wiki/Katarina_Eskola 
118

 Tilanteella ei ollut eroa mielikirjallisuuden ja sarjaohjelmien (tutkimuksessa tv-melodraamojen) 

suhteen eikä suuria eroja haastateltujen ammattiryhmän perusteella (intellektuellit, uusi keskiluok-

ka, työntekijät ja maalaiset). Lisätietoja saa Eskolan artikkelista. Eskola, 1991, 143−192. 
119

 Saartin väitöskirja jakautui kahteen osaan. Sen ensimmäisessä osassa Saarti tarkasteli kaunokir-

jallisuuden viestintäprosessia sekä esitti katsauksen kaunokirjallisuuden sisällönkuvailua koske-

vaan tutkimukseen sekä kaunokirjallisuuden asiasanastojen ja tesaurusten laatimiseen. Toisessa 

osassa tavoitteena oli luoda edellä mainituista teoreettisista lähtökohdista välineet kaunokirjalli-

suuden sisällönkuvailun analysointiin sekä esittää tästä analyysistä lähtien malli kaunokirjallisuu-

den sisällönkuvailujärjestelmän kehittämiselle. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514254767.pdf 
120

 http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514254767.pdf 
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2. Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalvelusoppaan 
saarnaa koskevat ohjeet 

2.1 Saarnan tehtävä 
Saarnan

121
 ydintehtävästä Jumalanpalveluksen opas toteaa

122
, että ”luterilaisen 

käsityksen mukaan saarnan perimmäisenä tehtävänä on puhtaan evankeliumin 

julistaminen ja opettaminen”. Se toteutuu näin: ”Jumalan sanan saarna
123

 on sak-

ramentaalinen todellisuus, joka muuttaa ihmistä: se tuo kolmiyhteisen Jumalan 

ihmisen luo, synnyttää pelastavan uskon ja yhdistää ihmisen Jumalaan”.
124

 Saar-

nan viisi (varsinaista) tehtävää ovat oppaan mukaan 1. evankelioiva ja missionaa-

rinen tehtävä (alatehtävänään paljastava tehtävä), 2. opettava eli katekeettinen 

tehtävä (alatehtävänään voi olla profeetallinen tehtävä), 3. lohduttava tehtävä, 4. 

puhutteleva ja vaikuttava tehtävä ja 5. kehottava ja hyviin tekoihin kannustava 

tehtävä.
125

 

 Oppaassa todetaan siis, että saarnalla on evankelioiva ja missionaarinen teh-

tävä. Sitä kautta saarna synnyttää uskoa Jeesukseen Kristukseen, kun siinä saar-

naaja kertoo hyvästä uutisesta ja kutsuu sen vastaanottoon. Saarna myös herättää 

                                                           
121

 Jumalanpalveluksen oppaan alaluvun 4.2 alaluvun Saarna kokonaispituus on noin 4 ja ¾ sivua. 

Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 91–96. 
122

 Käytän tekstin lyhentämiseksi Jumalanpalveluksen oppaan ohjeistavan tekstin ilmaisuissa usein 

yksikön kolmannen persoonan verbimuotoja enkä passiivi-ilmaisuja. Perustelen tätä epämuodollis-

ta tapaa sillä, että opasta voi pitää kuin kunkin hiippakunnan piispan äänenä kullekin saarnaavalle 

papille Suomen ev.lut. kirkossa – ”kuin piispa (yksikön 3. persoona) puhuisi.” 
123

 Tekstissä on lainaus raamatunkohdasta Mark. 1:15. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 92. 
124

 Opas toteaa myös, että saarnan keskus on sanoma Jumalan armahtavasta rakkaudesta ja että 

”Kolmiyhteinen Jumala ottaa meidät pelastavaan yhteyteensä yksin Kristuksen tähden ilman lain 

vaatimia tekoja”. Tekstin toisessa kohdassa todetaan vielä, että saarna ei tyhjenny edellä esitettyyn, 

vaan se käsittää kaiken, mitä Kristus oli, teki ja opetti. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 91–92. 

Samaa opillista linjaa näyttää esimerkiksi edustavan Lapuan piispan, Simo Peuran, artikkeli Saar-

nan käsikirjassa vuodelta 2001, joka käsittelee muun muassa lain ja armon tehtäviä ja keskinäistä 

jännitettä saarnojen taustana. Artikkelin nimi ’Saarna ”ajaa” Kristusta’ (suomennos Lutherin kitey-

tyksestä) ja sen kolmannen alaluvun otsikko ’On saarnattava vain Kristusta’ puhuvat samasta op-

pisisällöstä. Peuran homileettinen tulkinta luterilaisen saarnan sisällöstä eli ydinsanomasta vaikut-

taa todella ”ydinluterilaiselta”. Peura, 2001, 93–117. 
125

 Kolme päätehtävää (edellä) on nimetty rinnasteisesti kahden tehtävän yhteistehtäväksi käyttäen 

ja-sanaa. Niiden rinnasteisten tehtävien käsite laajentaa käsitteiden yleisen merkityksen perusteella 

koko tehtävää. Rinnasteiset tehtävät ovat tehtävät 1, 4 ja 5. Niistä yhdellä, eli tehtävällä 1 on vielä 

yksi alatehtävä. Edellisen lisäksi yksi saarnan tehtävä, eli tehtävä 2, on nimetty kahden synonyy-

min avulla käyttäen eli-sanaa. Myös saarnan tehtävällä 2 on yksi alatehtävä, jos oppaan ilmaisu 

’voi olla’ siksi suoraan hyväksytään. Vain saarnan tehtävä numero 3 on yhden käsitteen tehtävä, 

jonka reseptiossa sen ymmärtäminen ja tulkinta lähtevät todella vain yhdestä sanaparista. Näin 

ollen saarnan tehtävää kuvaavia käsitteitä Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaassa 

on yhteensä 11 kappaletta, joista yhtä asiaa tarkoittaviksi lienee tarkoitettu 10 kappaletta, koska 

tehtävässä 2 on käytetty kahden tehtävän välillä samanmerkityksisyyttä ilmaisevaa eli-sanaa. Lo-

puksi tässä kappaleessa totean, että saarnan yksittäistä tehtävää kuvaavan kymmenen käsitteen 

joukossa on siis yhteensä kahdeksan päätehtävää ja kaksi alatehtävää. Saarna n tehtävien luetteloa 

lukiessa nousee kysymys: ”Voisiko saarnan tehtävät ilmaista lyhyemmin ja yksiselitteisemmin 

ainakin ilman rinnasteisia käsitteitä per tehtävä?” Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 92–93. 
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kuulijansa synnin unesta ja kertoo, miksi kaikki ihmiset tarvitsevat Kristusta myös 

(alatehtävä paljastava tehtävä).
126

 

 Oppaan mukaan myös saarnan opettava (katekeettinen) tehtävä vahvistaa 

uskoa. Tehtävän kautta kirkastuu myös se, mihin kristityt uskovat ja mitä Kristuk-

sen seuraaminen arjessa on; opettavan tehtävän kautta saarna rakentaa myös kirk-

koa ja kristittyjen yhteyttä. Saarnalla voi olla myös profeetallinen tehtävä (opetta-

van tehtävän alatehtävä), jonka opas mainitsee olevan sellainen, että sitä kautta se 

muun muassa torjuu vääriä käsityksiä ja kumoaa yleisen mielipiteen harhoja.
127

 

 Opas liittää saarnaan myös lohduttavan tehtävän, koska luterilaiseen saar-

naan on perinteisesti kytkeytynyt yhteen sekä sielunhoidollinen että opillinen ulot-

tuvuus. Saarnan tavoitteena onkin tuoda rauha ja lohdutus omaantuntoon niin le-

vottomalle, katuvalle kuin surevalle. Sen saa aikaan vain puhdas evankeliumi.
128

 

 Saarnalla on myös puhuttelun ja vaikuttamisen tehtävä: saarna tekee uskon 

eläväksi, ajankohtaiseksi ja koskettavaksi. Kirkossa kuulija tahtoo tulla koke-

maan, että saarnaaja puhuu häntä lähellä olevista (askarruttavista) asioista. Saarna 

auttaa tajuamaan, mitä vastauksia jumalanpalveluksen raamatuntekstit antavat 

jatkuvasti universaaleihin ihmisen ja – hänen yksilöllisiin – ongelmiinsa. Niitä 

ovat muun muassa elämän tarkoituksen ja tarkoituksettomuuden, syyllisyyden ja 

sovinnon, kuoleman pelon, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden kysymykset.
129

 

 Jumalanpalveluksen oppaan mukaan saarnalla on myös kehottava ja hyviin 

tekoihin kannustava tehtävä. Edelleen aito saarna ei vain kuvaa maailmaa, vaan 

pyrkii luomaan uutta (kristinuskon vaikuttamaa) todellisuutta. Tarkemmin ottaen 

saarna kehottaa rukoilemaan, välttämään syntiä, rakastamaan lähimmäisiä ja ole-

maan hyvä toisille. Jos nuo toteutuvat (saarnan vaikutuksesta), kristityn elämässä 

vallitsee usko, totuudellisuus, hyvät teot, kristillinen rakkaus ja pyhitys, eli toisin 

sanoen kristillinen elämäntapa – joihin tekstissä viitataan raamatunlausein.
130

 

 Alaluvun Saarnan tehtävä kahdessa viimeisessä kappaleessa teroitetaan 

aluksi lain ja evankeliumin erottamista oikealla tavalla saarnassa – koska Jeesus 

tuli maailmaan täyttämään lain, ei kumoamaan sitä. Lain saarnan jättäminen pois 

saarnoista kaventaa uskoa ja johtaa välinpitämättömyyteen (antinomismi). Jos taas 
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 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 92. 
127

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 92. Tekstin perusteella saarnalla voisi olla myös opettavan teh-

tävän alatehtävänä yhteyttä tai seurakuntayhteyttä rakentava tehtävä – noinkin joku tekstin tulkitsi-

ja voisi tulkita. 
128

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 92. 
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 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 92. 
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 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 92−93. Viitatut raamatunlauseet ovat 1. Joh. 3:18 ja 1. Tim. 

1:15. 



29 
 

lakia sekoitetaan evankeliumiin tai se jää pois saarnasta, tilanne vääristää Raama-

tun ilosanoman ja tuottaa kuulijoissa epätoivoa (legalismia).
131

 

 Alaluku Saarnan tehtävä päättyy kuin kokoavaan ja ideaaliseen saarnan pa-

nekklesiologiseen julkilausumaan, jossa kristillinen maailmakuva ja kristillinen 

ihmiskuva osin yhdistyvät ev.lut. kirkon ”pandogmaattisen ja pansoteriologisen” 

saarnan avulla. Niinpä oppaan mukaan hyvä saarna puhuttelee koko ihmistä – 

(jokaisen kuulijansa) järkeä, tunnetta ja tahtoa. Edelleen jos saarna ei ole (osaksi-

kaan) sielunhoidollinen, sen evankeliumista tulee jonkinlaista anti-evankeliumia. 

Lisäksi opillinen saarna jää kuivaksi, ellei se kosketa kuulijoidensa kokemusmaa-

ilmaa, ja toisaalta tunnehehkutus ilman maltillista (tervettä) kristillistä oppia vie 

kuulijansa irrationalismiin ja kokemusten myrskyn armoille.
132

 

2.2 Saarnan valmistaminen 
Alaluku Saarnan valmistaminen on Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen 

oppaassa noin sivun pituinen. Se sisältää jo selvästi ohjeita – mutta ilman verbejä 

imperatiivissa – siitä, miten (hyvä tai kirkolle kelpo) saarna valmistetaan. ”Oh-

jaamis- ja opastamisroolissaan” alalukua voi luonnehtia sekä velvoittavaksi että 

armolliseksi.
133

 

 Opas ohjeistaa aluksi saarnan valmistamisen aikataulusta, interaktiosta raa-

matuntekstien kanssa ja saarnan laadusta. Saarnan valmistaminen alkaa (on aloi-

tettava) ”hyvissä ajoin” ennen saarnan pitämistä. Siihen kuuluu se, että saarnaaja 

lukee kulloisenkin valmisteilla olevan jumalanpalveluksen tekstit alusta loppuun 

”mietiskellen ja rukoillen”. Opas toteaa, että tekstien hyödyntämiseen saarnassa 

teologinen koulutus antaa hyvät eväät muun muassa alkutekstien käyttöön.
134

 

 Seuraava kappale Jumalanpalveluksen oppaassa esittelee lyhyesti homileet-

tisen analyysin ala-analyyseineen. Homileettinen analyysi vastaakin saarnaa val-

mistelevan saarnaajan kysymykseen ”Mitä Jumala tahtoo tässä tekstissä ja minun 

välitykselläni sanoa tänään juuri näille kuulijoille?”
135

 

 Saarnan valmistelun menetelmä homileettinen analyysi esitetään kappalees-

sa seitsemän ala-analyysin yhdistelmänä. Se tuodaan oppaassa (ala-analyyseineen) 
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 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 93. 
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 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 93. 
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 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 94−95. Kappaleen kolmannen virkkeen luonnehdintani nousee 

alaluvun Saarna käyttämästä sanastosta. 
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 Seurakuntalaisilla on oikeus odottaa valmisteltua saarnaa. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 94. 
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 Kappaleen lopun kysymys muistuttaa osittain hermeneuttisen analyysin, jonka opas esittää 

osana (tai ala-analyysinä) koko homileettiselle analyysille, kysymystä ”Mitä sanottavaa sillä (saar-

nalla) on saarnan kuulijoille nykyaikana?” Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 94. 
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oppaassa esille epäsuorina ohjeina, ei käskyinä, ja itse saarnaa edeltävänä työteh-

tävänä kullekin saarnaa valmistelevalle saarnaajalle. Teksti kuitenkin henkii sitä, 

että hyvää saarnaa varten kunkin saarnaajan on suoritettava homileettinen analyysi 

ennen saarnaa tai että se on ainakin hyvin suotavaa, tulkitsen. Homileettisen ana-

lyysin ala-analyysit opas esittää kysymysluettelona.
136

 Se on esillä seuraavassa. 

 ”Saarnan valmistamisessa kysytään muun muassa seuraavia asioita: 1) Mikä 

on tekstin keskeinen sanoma, ja mitä teksti merkitsi omana aikanaan (eksegeetti-

nen analyysi)? 2) Miten se liittyy kristittyjen yhteiseen uskontajuun ja etiikkaan 

(opillinen analyysi)? 3) Miten se liittyy kirkkovuoden ajankohtaan ja jumalanpal-

veluksen kulkuun (liturginen analyysi)? 4) Millaisia sielunhoidollisia kysymyksiä 

ja ulottuvuuksia se avaa (pastoraalinen analyysi)? 5) Millaisia yhtymäkohtia sillä 

on nykyajan aatevirtauksiin ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen (kontekstin analyy-

si)? 6) Mikä on sen merkitys minulle (omien korostusten tunnistaminen)? 7) Mitä 

sanottavaa sillä on saarnan kuulijoille nykyaikana (hermeneuttinen analyysi)?”
137

 

 Alaluvun lopuksi opas toteaa, että saarnassa ei ole tarkoitus vastata kaikkiin 

edellisiin kysymyksiin, vaan että ne luovat pohjaa saarnan laatimiselle. Sitä kautta 

analyysi osineen ”auttaa erottamaan oleellisen epäoleellisesta”.
138

 

2.3 Saarnan pitäminen 
Alaluku Saarnan pitäminen on Jumalanpalveluksen oppaassa hieman yli sivun 

pituinen. Alaluku jakautuu aiheidensa mukaan kahteen eri osaan eli kappaleeseen: 

a) hyvän saarnan kriteerit ja b) saarnan häiriöt ja niiden käsittely.
139

 

 Tarkemmin ottaen opas toteaa aluksi, että koska saarnan välittämä todelli-

suus ylittää aistimaailman rajat, saarnan onnistumista on vaikea mitata. Oppaan 

mukaan ihmiseen luotu psyyken rakenne asettaa kuitenkin joitakin ehtoja, joiden 

mukaan saarna voidaan arvioida hyväksi. Opas listaa tuon toteamuksen jälkeen 

kymmenen hyvän saarnan kriteeriä, jotka on lueteltu seuraavassa kappaleessa.
140
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 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 94. Tekstin tyyli on muutettu tutkielman leipätekstityyliksi. 
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painoineen ja eleineen (pronuntiatio)”. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 95. 
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 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 95−96. 
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 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 95. Oppaan listan merkintöjä on muutettu soveltuvaan ”leipä-

tekstilliseen” suuntaan jättämällä alkuperäiset ranskalaiset viivat pois tekstistä. 
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 Oppaan mukaan hyvä saarna ”1) kytkeytyy kuulijoiden elämään tässä ja nyt 

eli on aktuaalinen, 2) sisältää keskeisen väitteen, asian, joka ankkuroituu Raama-

tun tekstiin ja välittää kuulijalle evankeliumin, 3) tulee viedyksi läpi tavalla, jossa 

eleet, ilmeet, äänenpainot ja muu oheisviestintä tukevat sanomaa, 4) herättää kuu-

lijassa myönteisen kiinnostuksen, joka säilyy loppuun asti, 5) synnyttää kuulijassa 

kokemuksen, että asia koskettaa juuri hänen konkreettista elämäntilannettaan, 6) 

vaikuttaa kuulijaan älyllisesti ja auttaa oivaltamaan kristillisestä uskosta uuden 

näkökulman, 7) vahvistaa ja syventää kuulijan uskoa Kristukseen, 8) synnyttää 

rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä ja uskollisuutta 

(Gal. 5:22), 9) innostaa ja antaa voimaa elää uskoa ja rakkautta todeksi arjen kes-

kellä ja 10) rakentaa ja vahvistaa seurakunnan keskinäistä yhteenkuuluvuutta.”
141

 

 Alaluvun Saarnan pitäminen toinen osa listaa viisi saarnan vastaanottamisen 

häiriintymisen tai estymisen syytä. Ne voivat liittyä ”1) kuuluvuuteen: saarnaajan 

ääni jää epäselväksi tai ei kuulu, 2) dispositioon: saarna etenee sekavasti tai har-

hautuu sivupoluille, 3) kieleen: sanasto on abstraktia, virkkeet pitkiä (yli 20 sanaa) 

ja lauserakenteet vaikeita, 4) sanattomaan eli non-verbaaliseen viestintään: saar-

naaja viestii epävarmuutta, välinpitämättömyyttä, ahdistuneisuutta tai narsistista 

tarvetta tulla kuulijoidensa ihailemaksi ja 5) sisältöön: saarnan sisältö ei kosketa 

kuulijan elämäntilannetta, se on ristiriidassa kirkon tunnustuksen kanssa tai siitä 

puuttuu hengellinen sanoma, jopa itse evankeliumi.”
142

 

 Opas toteaa alaluvun lopussa, että silloin kun häiritsevät tekijät eivät johdu 

kuulijasta, niihin voidaan vaikuttaa muun muassa saarnaajan harjoittelun tai kou-

lutuksen, (seurakuntayhteisöllisen) palautteen antamisen ja teknisen varmistami-

sen avulla. Pohjimmiltaan toimenpiteissä saarnan häiriöttömyyden aikaansaami-

seksi on kyse tien raivaamisesta evankeliumille. Oppaan mukaan on vielä lohdul-

lista muistaa, että Pyhä Henki itse vaikuttaa uskon missä ja milloin tahtoo. Niinpä 

”retorisesti täydellinenkään suoritus ei synnytä uskoa eikä rakkautta ilman Pyhää 

Henkeä”. Edelleen oppaan mukaan ”Pyhä Henki voi saarnata myös epätäydellis-

ten sananpalvelijoiden ja viestinnällisesti vajavaisten saarnojen välityksellä (vrt. 1. 

Kor. 2:1−5)”.
143
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3. Jakobsonin viestintämalli Jakobsonin mukaan 

3.1 Viestinnän perustekijät 
Tässä pääluvussa Jakobsonin mallin osat kuvataan johdantoluvun kuvausta tar-

kemmin. Kuvauksessa pitäydytään pääosin Jakobsonin tekstin sisältöön, joka pe-

rustuu Jakobsonin esitelmätekstiin Linguistics and Poetics
144

. Sisältöä kuvataan 

kuitenkin myös maltillisesti tulkiten ja elävöittäen, jotta malli osineen tutkimuk-

sen metodin keskiössä valottuisi (pelkän) esitelmätekstin käännöstyön tuottamaa 

tietoa enemmän. Kaikkiaan kun Roman Jakobson artikkelissaan esitteli viestintä-

mallinsa, ”miehen elämäntyön puhui”. Siinä
145

 virtasivat omakohtaiset kielitietei-

lijän, runojen tutkijan ja niiden arvostuksen lisäämisen agentin ajatukset – pon-

nahduslautanaan Bühlerin (lähinnä puhetta) kuvaava malli
146

 vuodelta 1934. 

 Jakobsonin artikkelin missio oli vastata tiivistelmämäisesti pyyntöihin, joi-

den avulla häneltä oli pyydetty vastauksia selvittämään runouden suhde kieleen – 

ja sitä kautta myös runouden tutkimuksen suhde kielen tutkimukseen. Kun runous 

on kielen poikkeuksellista käyttöä taiteellisen vaikutelman tuottamiseksi, runou-

den tutkimuksen fokus on siinä, mikä tekee tekstin kielellisen rakenteen runoksi. 

Kun runollinen kielen rakenne on kuitenkin tekstin kielellinen rakenne, osa (kaik-

kea mahdollista) kieltä, runous on vääjäämättömästi kielen (kaikkien mahdollisten 

tekstien) yksi osa – samoin Jakobsonin mukaan (ehdottomasti) runouden tutki-

musta täytyy pitää kielitieteen yhtenä osana.
147

 

 Käsitellessään esitelmässään viestinnän perustekijöitä Jakobson oli yllättä-

vän niukkasanainen.
148

 Niitä hän ilmeisesti piti kuin suhteellisen tunnettuina vies-

tintämallien ”pilarikäsitteinä”. Mittasin esitelmän tekstimassasta, että viestinnän 
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 Jakobsonin esitelmä vuodelta 1958 on uudelleenpainettuna de Georgen ja de Georgen kirjassa 

The structuralists: from Marx to Lévi-Strauss (1972). Alkuperäistä esitelmätekstiä tai painosta siitä 
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 Viestinnän tehtävistä Jakobsonin esitelmässä ja artikkelissa syntyi pitkähkö esitys. Jakobsonin 

mallissa viestinnän tehtävät (funktiot) edustivat sen uutuutta, erilaisuutta, ja tavallaan ylivoimaista 

kilpailuetua kehittyvän viestintäalan ”mallimarkkinoilla”. Kokonaan Jakobsonin viestinnän perus-

tekijöitä ja tehtäviä kohtaan tunnettu ilmeisen erikokoinen arvostus ei ehkä selity näin jälkikäteen 

niiden saamasta tekstimäärästä (ja ajasta, jota ei pelkän esitelmätekstin perusteella voi mitata). Silti 

uskon esitelmän tekstimäärän osoittavan suunnan Jakobsonin ajattelun fokuksesta ja painopisteistä 

siinä, kuinka hän viestintämalliaan arvioi. Jakobson, 1972, 89−95. 
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perustekijöiden kuvaus jäi alle yhteen sivuun ja viestinnän tehtävien peruskuvaus 

ylsi hieman yli viiteen sivuun.
149

 

3.1.1 Puhuttelija 
Jakobsonin mukaan puhuttelija lähettää sanoman puhuteltavalle. Puhuttelijan Ja-

kobson mainitsi ensimmäisenä muista viestinnän perustekijöistä, joita ovat sano-

ma, puhuteltava, konteksti, kosketus ja koodi.
150

 

 Puhuttelija on yksinkertaisimmillaan yksilö (tai ryhmä), joka viestii viestin-

sä yhdelle (tai useammalle) vastaanottajalle. Usein puhuttelijaksi pelkistyy yksi 

ihminen, ja aie viestiä toteutuu. Hän puhuu, huutaa, jopa nauraa tai elehtii tai vies-

tii muuten ja pyrkii tarkoituksellisesti vaikuttamaan vastaanottajaan.
151

 

 Näen yleisesti, että puhuttelu eli puhuttelijan viestintä yhdelle tai useammal-

le puhuteltavalle on pääosin kulttuurisidonnaista eri kulttuureissa. Puhuttelijoiden 

ajatukset, eli aikomukset puhutella, ja puhuttelut kuin rakentavat kunkin kulttuu-

rin kielen. Puhuttelu voidaan sisäänkoodata ja purkaa kielen merkkeinä.
152

 

3.1.2 Puhuteltava 
Jakobsonin mukaan puhuttelija lähettää sanoman puhuteltavalle. Puhuteltava on 

kolmas Jakobsonin mallin viestinnän perustekijöistä niiden ensimmäisessä kolmi-

kossa puhuttelija, sanoma, puhuteltava.
153

 

                                                           
149

 Jakobson, 1972, 89−95. Tämän lisäksi poeettisen tehtävän syventävä kuvaus esimerkein tuotti 

noin 25 sivua. Jakobson, 1972, 95−120. 
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 Lisäksi jokainen perustekijä määrittelee, eli kuin luo, Jakobsonin mukaan yhden kielen (eli 

viestinnän) tehtävän. Jakobson, 1972, 89. Sitä, miten puhuttelija a) suunnittelee tai b) lähettää 

sanoman puhuteltavalle, Jakobson ei tässä kuin fenomenologisesti tai aivotutkimuksen tai fyysis-

ten kanavien kannalta pohdi. Edellisen ohella jokaisesta perustekijästä Jakobson mainitsi vielä, että 

mikään niihin perustuva kielen tehtävä tuskin voi yksin muodostaa viestiä, vaan kaikkia tehtäviä 

(perustekijöineen) tarvitaan hierarkkisessa järjestyksessä. Vielä Jakobson korosti sitä, että sano-

man verbaalinen rakenne riippuu sen hallitsevimmasta tehtävästä. Niistä viittaustehtävän hän sanoi 

olevan kielessä usein tärkein, mutta että muitakaan ei saa unohtaa. Jakobson, 1972, 89−90.  
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tai animaatiohahmo tai vaikkapa avatar-hahmo – ainakin pinnallisen alkutulkinnan mukaan. 
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 Fiske, 1992, 14. 
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 Jakobson, 1972, 89−90. Se, että Jakobson käsitteli näitä kolmea viestinnän perustekijää ensim-

mäiseksi esitelmässään, johtunee niiden olennaisuudesta viestinnässä mutta myös siitä, että ne – 

kuten tulkitsen − vastaavat Bühlerin mallin keskeisiä osia 1) Sender (lähettäjä), 2) Empfänger 

(vastaanottaja) ja 3) Zeichen (puhemerkki, jonka puhe koostuu ”esineitä ja asiasisältöjä kuvaavista 

sanoista”). Mielestäni jo Bühlerin mallin ”kolmikkoa” voikin pitää lähes yksi yhteen Jakobsonin 

mallin vastaavana, eli puhuttelijana, sanomana ja puhuteltavana. Yhteensä nuo kolme plus kolme 

ovat omassa mallissaan ”subjekteja, jotka rakentavat mallinsa viestintäilmiön ytimen”. Lisäksi on 

mielenkiintoista, että kirjoitettuun tai puhuttuun sanomaan, joka on erittäin monen viestintämallin 

”rakennussubjekti”, sisältyy kielen ja lauseenjäsennyksen kannalta objekteja. Niinpä Bühlerin 

mallin puhemerkki edustaessaan mallin ”häntä”, eli puhujan ja kuulijan ulkopuolisia esineitä ja 

asiasisältöjä (Gegenstände und Sachverhalte), sisältää usein ilmaisuissaan jonkin lauseenjäsennyk-

sen objektin. Esimerkkinä tuosta olkoon lyhyt virke: ”Minä näin Matin.” Siinä sana Matti on ob-

jekti, joka on samalla osa lähes jokaisen viestintämallin sanoma-subjektia. Virkkeen Matti-sana 

asemoituu Bühlerillä (ainutlaatuiseksi) olioksi (”ihmisesineeksi”), josta voidaan puhua ja jota puhe 

nimenomaan ”esittää”. Lisäksi Jakobsonilla Matti näyttää olevan myös sanoman yksi konteksti, 
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 Tulkitsen käytännöllisesti, että Jakobsonin mallin puhuteltava on se, jolle 

viestitään ja joka ottaa vastaan (suoraa tai epäsuoraa) viestintää. Jokainen puhutel-

tava on oma yksilönsä, mutta voi tulla joukkoviestinnässä samaan aikaan samalla 

sanomalla puhutelluksi kuin kaksi, kolme tai lukematon määrä muita puhuteltavia. 

3.1.3 Sanoma 
Kun Jakobsonin mukaan puhuttelija lähettää sanoman

154
 puhuteltavalle, voidaan 

sanoman keskeisyydestä viestinnässä
155

 todeta, ettei mitään tietoista, järkevää ja 

helposti tulkittavaa viestintää voisi syntyä ilman sanomaa.
156

 Sanoma on kaiken 

viestinnän keskiössä: mallin perustekijöistä puhuttelija, puhuteltava ja kosketus 

voisivat olla olemassa jossain viestintätilanteen synnyssä, mutta ilman sanomaa ei 

olisi mitään puhuttelijan aktiivisesti lähettämää informaatiota, ei mitään sellaista, 

joka liittyisi väliaineeseen x ja kulkisi sitä pitkin viestinnän viestinvälitystarkoi-

tuksessa, ei mitään puhuteltavan vastaanotettavaa, mitä ymmärtää ja tulkita. Olisi 

vain tietoisen sanoman lähettämiselle tietyt oletukset ja edellytykset. Liikkeelle 

laitettu sanoma
157

 sekä a) yhdistää puhuttelijaa ja puhuteltavaa eksplisiittisine ja 

                                                                                                                                                               
johon sanoma viittaa. Lisäksi jos viestinnän puhuttelija ja puhuteltava(t) ovat ihmisiä, sanoma on 

aina tuotettuna puheena ihmisen tuottama, eli toiminnan objekti, toiminnan kohde. Edellisen pe-

rusteella syntyykin ja vahvistuu ajatus siitä, että kieli, koko kieli-ilmiö, on valtavan rikas ja moni-

muotoinen käytännöllinen ja abstrakti universumin, elämän, olemisen, tapahtumisen ja viestinnän 

ja niiden hahmottamisen verkko. Lisäksi kun kielen sanoilla on representatiivinen joustava luonne 

siten, että ne voivat eri yhteyksissä merkitä eli tarkoittaa eri asiaa, on varsinkin asiateksteissä syytä 

tarkata, mitä sanomaa kukin kirjoittaja lähtökohtaisesti eli ensisijaisesti tarkoittaa, eli mihin sano-

maan hän tähtää. Siksi − ja Jakobsonin viestinnän perustekijöitä käyttäen ja viestinnän tehtäviä 

hyödyntäen − totean, että sanoman ja sen kontekstin ymmärtäminen on aina tärkeä asia asiateks-

teissä ja että kontekstin ymmärtäminen on myös kielen viittausfunktion ymmärtämistä. Ymmärtä-

mistä voi auttaa metakielellisen funktion käyttö eri (asia)teksteissä. Bühler, 1934, 28−30. 
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 Jakobson mainitsi sanoman toisena kuudesta viestintämallinsa perustekijästä. 
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 Jakobsonin mallissa sanomaan liittyvät perustekijät kosketus (psykologisen yhteyden kautta) ja 

etenkin koodi tuovat nähdäkseni mallia lähelle semioottista tai kulttuurista viestinnän ymmärtä-

mistä – lähemmäs kuin monet ”uppoprosessikoulukuntaiset” viestinnän mallit. Lisäksi kun sano-

massa on tietoa (informaatiota), ollaan lähellä epistemologian syväarvoitusta: mitä tieto perimmil-

tään on ja mitä voidaan todella tietää (ja miten tieto kytkeytyy vaikkapa uskomiseen ja tunteisiin). 

Jo edellinen lyhyt tarkastelu osoittaa mielestäni tiettyä viestinnän perimmäistä mysteeriluonnetta, 

jota ei voida täysin yksiselitteisesti määritellä tai kuvata. Jakobson, 1972, 89−90. 
156

 Sanoma on olennaisesti yhteydessä viestinnän muista abstrakteista perustekijöistä varsinkin 

kontekstiin, mutta myös koodiin ja kosketukseen. Ilmeisesti joku erittäin epälooginen tai virheelli-

nen sanoma voi olla sellainen, jolla ei ole mitään järkevää yhteyttä eikä liityntää mihinkään kon-

tekstiin tai koodiin ja joka ei kosketa ymmärrettävällä tavalla ketään puhuteltavaa. Virhesanoma 

voisi olla vaikka satunnainen sokkonäppäily tietokoneen näppäimistöltä tietokoneen näytölle jon-

kin ihmisen luettavaksi. Tuota näppäilyn tuloksena syntynyttä tekstiä sekoittaisi vielä se, jos näp-

päimistön näppäimet olisi vaihdettu tuottamaan tavallisesta poikkeavia kirjaimia ja muita merkke-

jä.  Vieraskielinen sanoma, joka on koodattu puhuteltavalle ei-ymmärrettävällä koodilla, on myös 

tietynlainen epäviesti, virhesanoma tai hölynpölyviesti, kun tuota kieltä osaamattoman puhutelta-

van viestin ymmärtämis- eli uloskoodausyrityksiä tarkastellaan. Kuitenkin tuolloin esimerkkieni 

taustalta voidaan päätellen, arvioiden tai arvaten tietää jotain virheviesteillä puhuttelemista yrittä-

västä puhuttelijasta. Osa esimerkkieni mukaisista epäviesteistä voisi toisaalta olla taiteellisia tuo-

toksia, joilla taas olisi oma taiteellinen merkityksenantonsa, aiottu merkitys ja jonkinlainen uusi 

viestinnän perustekijöiden ja tehtävien ja niiden suhteiden merkitys ja rakenne. 
157

 Jakobson ei esitelmässään pilkkonut (pää)sanomaa alasanomiin. Jakobson, 1972, 89. 
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implisiittisine odotuksineen että b) on kuin todellista ja reseptorisesti koettavaa 

(jopa vastavuoroista) viestinnällistä liimaa kuhunkin aitoon viestintätilanteeseen. 

3.1.4 Konteksti 
Jakobsonin mukaan ollakseen toimiva sanoma vaatii jonkin kontekstin, johon se 

viittaa. Kontekstin pitää myös olla sellainen, johon puhuteltava voi ymmärtäen 

tarttua – sen pitää olla sellainen, joka on verbaalinen tai joka voidaan sanoittaa. 

Toisin sanoen konteksti tarkoittaa Jakobsonin mukaan samaa kuin viitattu.
158

 

 Jakobsonin mallin mukaisesti jonkin viestintätapahtuman tai sen osien, ku-

ten vaikkapa puhe ja sen virkkeet ja lauseet, kontekstia etsittäessä voidaan joutua 

tilanteeseen, jossa kontekstin määrittely on haastavaa. Silloin voidaan päätyä kon-

tekstin jakamiseen esimerkiksi kokonaiskontekstiin, välitason konteksteihin ja 

detaljikonteksteihin. On oletettavaa, että jokainen useaksi virkkeeksi purettavissa 

oleva monipuolinen tallennettavissa oleva – tutkimuksellisen tai muun syyn takia 

– ja tallennettu viestintäproduktio sisältää edellä mainitunlaisia ”eritasokontekste-

ja”, joihin produktion yksittäiset (dekoodatut) lauseet ja virkkeet ja niiden koko-

naisuudet sanomineen viittaavat. Kaikkiaan Jakobson olisi voinut jalostaa mallia 

pidemmälle: kontekstin tarkempi määrittely olisi ollut yksi osa tuota työtä, näen. 

3.1.5 Kosketus 
Jakobsonin viestintämallissa viestinnän perustekijä sanoma − ollakseen toimiva − 

vaatii myös jonkin kosketuksen (mallissa termi Contact). Se koostuu 1) fyysisestä 

kanavasta ja 2) psykologisesta yhteydestä puhuttelijan ja puhuteltavan välillä. Ne 

kuin auttavat puhuttelijaa ja puhuteltavaa astumaan viestintään (tilanteineen) ja 

pysymään siinä (jonkin aikaa). Kosketus on viides mallin viestinnän perusteki-

jä
159

. 

 Jakobsonin esitelmäteksti ei kuvaa fyysistä kanavaa laajasti. Se esittelee sen 

vain yleisesti kanavana, joka käsittää kaikki sanoman kulkemisen ja siirron kana-

valajit.
160 

Psykologisen yhteyden voi taas katsoa olevan esimerkiksi a) puhutelta-

van ja puhuttelijan välistä psykologista yhteenkuuluvuutta ja tunnetta siitä, eli 

jonkinlaista psykologisen yhteyden positiota ja toteutumaa, tai b) puhuteltavan ja 
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 Jakobson, 1972, 89. Jakobson ei kertonut sanoman kontekstista eikä sanoman ja kontekstin 

yhteydestä enempää. 
159

 Jakobson, 1972, 89. 
160

 Ilmeisesti ihmisten puheviestinnän ulkoinen kanava, eli kaasuseos ilma, jossa ääniaallot kulke-

vat puhuttelijalta puhuteltavalle, on yleisin kanava viestinnässä. Se pätee ainakin aikaan ennen 

kirjoja. Jos puheviestintä tapahtuu tilaisuuksissa, joissa on paljon kuulijoita, viestinnän kanavan 

kompleksisuus oletettavasti kasvaa: kanava voi pitää sisällään esimerkiksi ketjun mikrofoni, vah-

vistin, kaapelit, kaiuttimet. Kompleksisuus kasvaa luonnollisesti myös, jos usea puhuja puhuu 

tilaisuudessa samaan aikaan tai puheen aikana esiintyy vaikkapa musiikki- ja kuvaviestintää. 
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puhuttelijan välisen suhteen, jossa on monia dimensioita eri laaduin ja intensitee-

tein, kuten valta-, voima-, ikä-, sukulaisuus-, talous-, työ- tai yhteistyösuhde.
161

 

3.1.6 Koodi 
Jakobsonin mukaan ollakseen toimiva sanoma vaatii myös jonkin koodin. Koodi 

on Jakobsonin mukaan kokonaan tai ainakin osittain tuttu sekä puhuttelijalle että 

puhuteltavalle.
162

 Jakobsonin esille nostama koodi oli nimenomaan kielen koodi, 

eikä se tarkoittanut muuta.
163

 

 Koodi vaikuttaa olevan yksi kieltä ja kulttuuria painottavan semiotiikan 

keskeisimpiä käsitteitä. Esimerkiksi John Fiske puolsi ajatusta, jonka mukaan 

”koodi on tietyn kulttuurin tai alakulttuurin jäsenille yhteisten merkitysten järjes-

telmä”. Fisken mukaan jokainen koodi koostuu sekä merkeistä että (sosiaalisesti 

muodostuneista) säännöistä ja tavoista, jotka ”ohjelmoivat” sen, miten merkkejä 

käytetään. Joka kulttuurissa majailee useita eri alakulttuureja viestinnän eri koo-

deineen eikä niiden yhteys itse emokulttuuriin ole aina suora ja selkeä.
164

 Lisäksi 

Fisken mukaan koodit a) syntyvät jokaisen sosiaalisen yhteisön sääntöjen avulla, 

b) organisoivat merkitykset järjestelmiksi ja c) niiden kautta yhteisö vahvistaa 

omaa yhteenkuuluvuuttaan ja omaleimaisuuttaan. Siksi ne ovat hänen kannatta-

mansa ajattelun mukaan merkityksellistäviä merkkijärjestelmiä.
165

 

 Kaupunkilaisjärjen mukaan eri alakulttuuriryhmien omat koodit saattavat 

haitata noiden ryhmien välistä kommunikaatiota: syntyy tulkinnan ongelmia ja 

ymmärtämisvaikeuksia. Koodien eroavuuksia voikin olla esimerkiksi seuraavien 

ryhmien (alakulttuurien) välillä: lapset – aikuiset, lastenlapset – isovanhemmat, 

nuoriso – aikuiset, miehet – naiset, työntekijät – työnantajat, johtajat – työntekijät, 

markkinointiosaston väki – tuotanto-osaston väki, konservatiivit – radikaalit, va-

                                                           
161

 Ehkäpä Jakobsonin kosketus puhuttelijan ja puhuteltavan välillä ilmentää suurta inhimillisyyttä: 

koneiden tai robottien keskinäisviestintä ei tuota ihmistenvälistä psykologista yhteyttä. Hypoteetti-

sessa tilanteessa, jossa kaksi robottia viestisi keskenään ja tulkitsisi toistensa viestejä ohjelmoidun 

tekoälyn avulla, syntyisi ehkä ohjelmoitu koneellisen kanssakäymisen yhteys, mutta ei inhimillistä 

psykologista yhteyttä. Toisaalta eläimilläkin voi olla ”eläinpsykologista” eli etologista yhteyttä. 
162

 Jakobson, 1972, 89. Jakobson käytti tässä yhteydessä, tosin suluissa, puhuttelijasta ja puhutel-

tavasta selittäviä termejä koodaaja (tai sisäänkoodaaja) ja purkaja (tai uloskoodaaja tai dekoodaa-

ja). Sanat ovat englanniksi encoder ja decoder. 
163

 Atk-kielessä sanalla koodi voidaan tarkoittaa vaikkapa salasanaa, tunnuslukua ja niin edelleen. 
164

 Fiske, 1992, 37. 
165

 Fiske, 1992, 86. Fiske kannatti ilmeisesti brittiläisen 1970-luvun lopun kulttuuri- ja yhteiskun-

tatutkimuksen muovaamana strukturalistina ja semiootikkona pitkälle Bernsteinin esittelemää 

koodien ja sosiaalisten ryhmien yhteenkuuluvuutta ja de Saussuren yhden tason ja Barthesin kah-

den tason merkityksellistämisen teoriaa. Fiske, 1992, 66, 116. Erilaisista koodeista ja koodien 

jaotteluista Fiske poimi esiin muiden muassa analogiset ja digitaaliset koodit, esittävät ja suorat, 

kehittyneet ja rajoittuneet koodit sekä yleis- ja erikoiskoodit. Kaikki koodit eivät suinkaan ole 

kieltä eli kielen koodeja, vaan on olemassa esimerkiksi vaatteiden, arvo- tai liikennemerkkien, 

kehon liikkeiden, eleiden ja käsimerkkien koodeja ja niin edelleen. Fiske, 1992, 87−103. 
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semmisto – oikeisto, äänestäjät – poliitikot, huippuammattimuusikot – konsertti-

yleisö, piispat – seurakuntalaiset, insinöörit – humanistit, empiristit – strukturalis-

tit, teoreetikot – praktikalistit, maalaiset – kaupunkilaiset. Tiivis eläminen ja 

kommunikaatio vain omassa yhteisössä suuntaavat ajattelua ja kielenkäyttöä oman 

yhteisön ehdoilla ja omassa ”sisäpiirissä”. Yhteisön sisällä voi syntyä erityinen 

erikoiskoodi
166

, ”oma kieli”. Silti erikoiskoodeja käyttävien ryhmien parissa il-

meisen harvoin syntyy kuitenkaan tilanteita, joissa länsimaisen kansallisen kielen 

tavallisten koodien ja sanomien ymmärrys ja käyttö täysin hämärtyvät ja ehtyvät. 

Fisken semiotiikan ratkaisu erilaisten sanomien ymmärtämisen lisäämiseksi vies-

tinnässä ei liity (prosessikoulukuntaisten) viestintäaktien epäonnistumiseen: avain 

siihen on yhteiskunta- ja kulttuurierojen kaventaminen.
167

  

3.2 Viestinnän tehtävät 
Kun Jakobson artikkelissaan Linguistics and Poetics esitteli viestintämallinsa 

viestinnän tehtävät, niiden asia- ja tekstimäärä oli noin viisinkertainen (yli viisi 

sivua melko runsain esimerkein
168

) verrattuna viestinnän perustekijöiden esitte-

lyyn (alle yksi sivu
169

). Sen jälkeen artikkeli jatkui – ennen puolen sivun yhteen-

vetoa − noin 25 sivun verran eri tutkijoiden runousopillisilla ja kielitieteellisillä 

tutkimustiedoilla ja näkemyksillä sekä runoesimerkeillä
170

. Ne koskivat sitä, miten 

hänen mukaansa poeettinen funktio toimii, eli ”synnyttää ja ylläpitää” runoja ja 

runoutta ja miten kirjallisuuden ja runouden kieli on Jakobsonin mukaan yhtä lail-

la kielitieteen ja sen menetelmien avulla tutkittavaa kieltä kuin muukin kieli.
171

 

 Jakobsonin viestinnän tehtävien kuvaus alkoi siirtymällä, jossa sanottiin 

jokaisen viestinnän perustekijän määrittelevän yhden (viestinnän) tehtävän kieles-

sä. Kun Jakobsonin mukaan kielestä (viestinnästä) on löydettävissä kuusi viestin-

nän perustekijää, sellaista viestintää tai sanomaa, joka täyttäisi vain yhden viestin-

nän tehtävän, tuskin havaitaan. Siksi viestinnän monipuolisuus ei piile yhden vies-
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 Fiske, 1992, 102−103. 
167

 Fiske, 1992, 246. Tuo semiotiikan sanoma on varmaan sosiologisesti ja poliittisesti kiistelty. 
168

 Jakobson, 1972, 90−95. 
169

 Jakobson, 1972, 89−90. 
170

 Jakobson, 1972, 94−120. Esitelmän runoesimerkit jätän pois tekstistä. Linjaan sumeasti, että 

näen poeettisen tehtävän aktiivisen ja laadukkaan toteuttamisen ”retorisena erikoisilmiönä”, jota 

vain harvat runoilijat, muut kirjoittajat ja puheviestijät käyttävät todella taitavasti. 
171

 Jakobson, 1972, 90−120. Artikkelin runouden olemusta ja poeettista funktiota selittävä osuus 

vaikuttaa kantaaottavalta ja hyvin asiantuntevalta. Se sisältää paljon runousopin tai kirjallisuuden 

maallikolle vaikeaa ja harvinaista sivistyssanastoa. Sen yhteenvedon perusteella arvioin, että Ja-

kobsonin mielestä hedelmällisintä olisi tasa-arvoinen tilanne, jossa kirjallisuudentutkijat olisivat 

hyvin selvillä kielitieteestä kuten myös kielitieteilijät selvillä kirjallisten tekstien ja kirjallisuuden 

erityisluonteesta kielessä. Tämä toteutuisi nimenomaan niin, että molemmilla ryhmillä olisi hyväk-

syvä käsitys runoudesta omanmääräisenä ja -laatuisena taiteellisena ja kieliopillisena ilmaisuna. 
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tinnän tehtävän monopolissa, vaan usean tehtävän hierarkkisessa järjestyksessä
172

. 

Lisäksi hänen mukaansa jonkin viestin tai sanoman sanallinen rakenne riippuu 

ensisijaisesti tuon viestin tai sanoman pääasiallisesta viestinnän tehtävästä.
173

 

3.2.1 Ilmaisutehtävä 

Mallinsa ilmaisutehtävän (emotive function
174

) merkityksen Roman Jakobson 

selitti liittyvän eli keskittyvän puhuttelijaan. Ilmaisutehtävä
175

 näet toteuttaa pu-

huttelijaan itseensä liittyvän ja häntä itseään kuvaavan viestinnällisen tehtävän. 

Ilmaisutehtävä
176

 tähtää Jakobsonin mukaan ”suoraan ilmaisuun puhujan asen-

teesta puhuttavaa aihetta kohtaan”. Tarkemmin asenne kuvautuu tunteen avulla, 

jotka molemmat kuin sulautuvat puhuttelijan tuottamaan viestintään ja sen sano-

maan (tai eritasoisiin sanomiin) ja sitä kautta kuin luovat puhuttelijan kokonais-

asenteen hänen puheenaihettaan kohtaan. Koska Jakobson ”talutti” käsitteellisesti 

puhuttelijan sekä kokonaisasenteen että sitä määrittäviä tunteita mukaan rakenta-

maan ilmaisutehtävää, hän ei kelpuuttanut esitelmäänsä tuon ajan ilmeistä suosik-

kitermiä emotionaalinen tehtävä (emotional function). Sitä Jakobson kaiketi piti 

merkitykseltään kapea-alaisempana kuin emotiivista tehtävää.
177

 

 Jakobsonin mukaan ilmaisutehtävä tulee ilmi puhutussa tai kirjoitetussa 

kielessä. Siihen liittyy piirre, että lyhytkin puhuttu puhejakso − tai puhuttua vas-

taava tekstijakso tekstissä − kaiuttaa informaatiota puhuttelijasta. Sanoman viit-

taustehtävä johonkin kontekstiin ei olekaan kaikki funktionaalisuus viestinnässä: 

itsestä pois viestitty kertoo myös itsestä.
178

 Meille tutuimmalla tavalla ilmaisuteh-

tävän toteutuu ehkä puheen (tekstinkin) interjektioin eli huudahduksin.
179
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 Vaikka Jakobson korosti viestinnän perustekijöihin liittyvien viestinnän funktioiden tärkeyttä – 

hierarkkisessa järjestyksessään − jokaisessa sanomallisessa puheaktissa, hän ei esitelmässään kui-

tenkaan tarkemmin rakennellut tai esitellyt mitään viestinnän tehtävien esimerkkihierarkioita tai 

ehdotellut mitään suhdejärjestelmää niille yleisesti kielessä tai joissakin spesifeissä viestintätilan-

teissa. Sama koski vastaavasti viestinnän perustekijöitä. Jakobson, 1972, 85−122.  
173

 Jakobson, 1972, 89−90. Tämän yleisen osuuden jälkeen Jakobson kuvasi erittäin lyhyesti vies-

tinnän viittaustehtävää ja sen yhteyttä muihin viiteen tehtävään. 
174

 Fisken kirjan Merkkien kieli kääntäjät käänsivät Jakobsonin käsitteen emotive function sanalla 

ilmaisutehtävä. Siksi olen käyttänyt sitä tutkielmassani. Fiske, 1992, 56. 
175

 Käytän jatkossa sanoja tehtävä ja funktio synonyymeina, kun käsittelen Jakobsonin mallin 

viestinnän tehtäviä. Yleisimmin käytän ilmaisua viestinnän tehtävä, oletan. 
176

 Jakobson keskittyi eniten ihmisen tuottaman välittömän puheen (ja tekstinkin) viestintään, 

näen. Jakobson ei näytä tavoittelevan mallillaan täyttä kattavuutta massaviestinnän tilanteisiin, 

joissa kuvilla on puheen ohella iso rooli (kuten jo 1950-luvulla kanavissa televisio ja elokuva). 
177

 Jakobson väläytti mallinsa englanninkieliselle ilmaisutehtävälle, eli käsitteelle emotive functi-

on, kilpailijaksi myös ilmaisua expressive function. Sen voi suomentaa ilmaisevaksi tehtäväksi, 

ilmaisutehtäväksi tai hieman pidemmin itseilmaisutehtäväksi. Jakobson, 1972, 90. 
178

 Usein semioottisessa ajattelussa ja yleisestikin viestinnän kielessä eri yhteyksissä käsite deno-

taatio tarkoittaa, mitä, mistä ja millä sanoilla asiasta on kirjoitettu. Käsite konnotaatio taas kertoo 

sen, miten sanottu asia on sanottu, eli miten ja millä tavalla ilmaisua on painotettu ja (kuin) värite-

tään. Konnotaatiolla joukkoviestinnässä ajatellaan ainakin vasemmistosävytteisessä semiotiikassa 
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 Kaikkiaan kun ilmaisutehtävä toteutuu, se on Jakobsonin mukaan tyypilli-

sesti kuultavissa a) erilaisina äänenpainoina puhekielessä ja b) sekä puhekielessä 

että kirjoitetussa kielessä lauseina, jotka eivät ole syntaktisesti (kieliopillisesti) 

korrekteja. Niinpä esimerkiksi suomalainen interjektio eli huudahdus ”Soo, soo!” 

voi paljastaa sisältämänsä äänenpainon tai tekstiyhteyden perusteella puhuttelija-

huudahtajan pettymyksen tunteen
180

 ja tietävän asenteen.
181

 

 Tutkielman teon aikana kuin sivuvirtana nähdyistä viestintämalleista ilmai-

sutehtävä löytyi vain Jakobsonin mallista. Tehtävän uniikkiudesta huolimatta Ja-

kobsonin esitelmäkuvaus esimerkkeineen jättää mielestäni aika lailla avoimeksi 

tunteen ja asenteen suhteen ja paikan mallissa.
182

 Voin kysyä, eikö ihminen ilmai-

se itsestään ”rivien välissä” muutakin kuin vain yhden tai useamman asenteen tai 

tunteen – jopa kehollaan? Jos pitäydymme ilmaisutehtävään, joka kertoo (vain) 

puhuttelija-viestijän asenteen ja tunteen, kysyn, ovatko kaikki asenteet aina kyt-

köksissä johonkin tunteeseen. Voisivatko näet tunne ja asenne (tunteet ja asenteet) 

ja muutkin ihmisen sisäiset tilat olla erillisiä (kuin) fenomenologisia ilmiöitä ja 

vaikuttaa monella tapaa viestintään ja sen sanomiin?
183

 

                                                                                                                                                               
olevan yhteys yhteiskunnan hallitsevaan ideologiaan ja sen arvoihin. Ajattelu on hyväksytty mui-

hinkin kielen käyttötilanteisiin Suomessa ja maailmalla, päättelen. Niinpä esimerkiksi politiikassa 

arvokeskustelu on syvimmillään poliittisen ja ei-poliittisen kielenkäytön denotaatioiden, konnotaa-

tioiden, ideologioiden ja arvojen selvittelyä, hahmottelen. Esimerkiksi Fiske, 1992, 113−121. 
179

 Jakobson, 1972, 90. 
180

 Ilmeisesti pettymyksen intensiteetti vaikuttaa huudahduksen äänenpainoon ja volyymiin. Pet-

tymyksen lisäksi se voi ilmaista myös huolen tunnetta, närkästystä tai (hetkellistä) vihaa. Usein 

tämä huudahdus (tai keskivahva voimasana, ilman kiroilu-ulottuvuutta tosin) on ollut (perinteises-

ti) käytössä aikuisten ja lasten välisessä viestinnässä. Ilmaisulla aikuinen voi tunteidensa lisäksi 

viestittää ennakoivaa varoitusta, kieltoa tai torumista. Esimerkkinä huudahduksen ”Soo, soo!” 

merkityksestä olkoon: ”Olen närkästynyt tekosistasi. Et saa vetää pöytäliinaa pöydältä. Älä tee 

niin!” Jakobson mainitsi esitelmässään englanninkielisen huudahduksen ”Tut! Tut!”, joka on yksi-

tyiskohta nimeltä mainitsemattomasta Arthur Conan Doylen kirjasta. Jakobson, 1972, 90. 
181

 Esitelmässään Jakobson mainitsi ilmaisutehtävän yhteydessä esimerkkinä erikseen vain kaksi 

asenteeseen liittyvää tunnetta, joita jokin (hypoteettinen) ”mies käyttää ilmaisevina piirteinä” pu-

hekielessään. Jakobsonin mainitsemat asenteet olivat vihainen ja ironinen asenne. Mutta lisäämällä 

puhuttelijan tunteen osaksi ilmaisutehtävää Jakobson kuin liittyi aristoteeliseen hyvän puhujan 

retoriikan perinteeseen ”logos, eetos ja paatos (vakuuttamisen osatekijöinä)”. Siinä kolmijaossa 

puhuttelijan ilmaisutehtävä ankkuroituu paatoksen – eli tunteen − laituriin. Jakobson, 1972, 90. 
182

 Yhtä tai useampaa ”valmista” tunteen ja asenteen karttaa mahdollisine keskinäisine suhteineen 

Jakobsonin esitelmä ei tarjoa. Niin ei liene tarkoituskaan, vaikka toisena mielenkiintoisena esi-

merkkinä Jakobson kertoi, että eräs moskovalaisen teatterin venäläinen näyttelijä pystyi pyydetty-

nä tuottamaan kymmeniä eri tunnesanomia kahteen puhumaansa venäläiseen sanaan sisällytettynä. 

Sanoihin ladattuja tunnesanomia yleisö sitten tulkitsi ja arvaili. Niitä oli ensimmäisessä teatteriti-

lanteessa ollut noin 40 ja toisessa noin 50 sanomaa. Jakobsonin mukaan tuo ”performanssi” onnis-

tui, koska esimerkin näyttelijä esitti jokaisen noista sanapareista eri äänenpainoin (kirjoitettuaan 

ainakin aluksi listan eri tunteiden kyllästämistä tilanteista). Jakobson, 1972, 90−91. 
183

 Laajan viestintäajattelun kannalta Jakobsonin mallin ilmaisuilmiö kaipaisi ainakin kinetiikkaa, 

eli puheviestinnässä mallinosaa puhujan eleille. Entä millaisia ovat nykypäivän suosituimmat 

sosiaalitieteiden ja psykologian teoriat asenteista ja tunteista? Ilmaiseeko puhuttelija ilmaisutehtä-

vän kautta itsestään noiden lisäksi myös arvojaan, ideologiaansa ja maailmankuvaansa? Nähdäk-

seni käsitteet ilmaisutehtävä, asenne ja tunne jäävät mallissa osittain ongelmallisiksi käsitteiksi. 
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3.2.2 Vaikuttamistehtävä 

Mallinsa vaikuttamistehtävää Roman Jakobson kuvaili puhuteltavaan suuntautu-

neena tehtävänä. Hän käytti siitä myös nimeä konatiivinen tehtävä. Vaikuttamis-

tehtävä kanavoituu Jakobsonin mukaan puhtaimpaan kieliopilliseen ilmaisuunsa 

imperatiivina ja vokatiivina (”kutsumuksellisena puhutteluna puhuttelijalle”). 

Vaikuttamistehtävää voi pitää myös suostutteluna tai suostuttelutehtävänä, joka 

äärimmäisessä muodossaan voi olla painostusta tai propagandaa
184

 vahvoine il-

maisuineen – ja ideologisine tavoitteineen. Jakobsonin mukaan imperatiivi ja vo-

katiivi poikkeavat lauseopillisesti, muoto-opillisesti ja usein ääniopillisestikin 

(fonologisesti) kielen muista verbikategorioista (käyttöineen). Imperatiivisia lau-

seita, esimerkiksi ”Puhu!”, ei Jakobsonin mukaan voi testata totuustestein eikä 

niitä voi suoraan johtaa kysymyslauseiksi.
185

 

 Jakobsonin mallissa vaikuttamistehtävä on siis viestinnän puhuttelijakeskei-

nen osa, ei puhuteltavakeskeinen. Helposti ensi kertaa ja irrallisena kuultuna vai-

kutustehtävä siirtää ajatukset esimerkiksi puheviestinnän oletettujen tai mahdollis-

ten vaikutusten kautta puhuteltavaan ja vaikutusten ajatteluun hänessä, eli siihen 

mitä ne ovat. Jakobson pysäyttää käsitteen kuitenkin puhuttelijaan ja hänen sano-

miinsa liittyväksi: tehtävään, joka muuntaa viestiä sen mukaan, miten puhuttelija 

sanomallaan ”tähtää” puhuteltavaan. Prosessikoulukuntaisesti ajateltuna viestin-

nän vaikuttamisen voi nähdä suorasukaisesti viestinnän tavoitteena, eli sen kruu-

nuna. Se onkin kuin tiedon siirron idean ja itse siirron jalokivi, ”tiedon timantti”. 

Tuo prosessikoulukuntainen ajattelu tosiaan nähdäkseni huipentaa ajatuksen: pu-

huttelija-lähettäjä siirtää tietoa ja tiedonsiirron tapahduttua myös vaikutus siirtyy 

(helposti ja luonnollisesti) puhuttelijasta puhuteltavaan, joka vaikuttuu puhutteli-

jan toivomalla tavalla.
186

 Koulukunnassa on tosin jo melko aikaisessa vaiheessa 

myönnetty a) käytännön kokemusten ja b) tutkimustulosten perusteella se, että 

läheskään kaikki tieto ei siirry puhuttelijalta puhuteltavaan. Se koskee myös vai-

                                                           
184

 Esimerkiksi Wiion tiivistetty esitys Lasswellin propagandatutkimuksen propagandan keinoista 

hätkähdyttää ajankohtaisuudellaan nykyisessä maailmantilanteessa − sporadisesti ellei laajemmin-

kin. Ehkäpä moni valveutunut ja medialukutaitoinen viestinnän seuraajan on usein tietoinen pro-

pagandan käytöstä ja sen keinoista mediassa, vaikka nuo keinot voivat joskus helposti hämätä ja 

johtaa uloskoodaajansa jopa vastustamiensa sanomiensa kannattajaksi. Wiio, 1992, 73−75. 
185

 Jakobson, 1972, 91. Mallissa ei ollut osaa palaute. Toisin sanoen siitä puuttui prosessikoulu-

kuntaisen puhuttelijakeskeisen mallin kuin täysi peilikuva niin, että interaktiivinen palaute ja sitä 

kautta kuin piilotettu pilkahdus semiotiikkaa olisi ollut mukana (palaute ei tosin ole automaattista, 

vaan vaatii puhuteltavan merkkitulkintaa ja aktiivista viestintää lähettäjälle). 
186

 Jakobsonin vaikuttamistehtävässä näyttää ainakin osin toteutuvan jonkinlainen prosessikoulu-

kuntaisen ajattelun kliimaksi. Se on prosessikoulukunnan viestintäajattelusta johdettua funktionaa-

lista ydinsanomaa siitä, että viestintä on puhuttelijakeskeistä sanomien siirtoa puhuteltavalle ja 

häneen vaikuttamista, ei puhuteltavakeskeistä merkkien tulkintaa eri kulttuureissa. 
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kutuksen siirtymistä.
187

 Semioottinen koulukunta on vähintään välillisesti pyrkinyt 

kumoamaan tai esittämillään teorioilla kyseenalaistanut vaikuttamisen ja vaikutus-

tehtävän suoraviivaisen olemuksen ja tapahtumisen.
188

 

 Hankkiessani tietoa tutkielmaa varten en löytänyt mistään muusta 1940-

luvun jälkeisestä näkemästäni kuuluisasta viestintämallista vaikuttamistehtävää. 

Se oli mukana ainoastaan Jakobsonin mallissa.
189

 Toisaalta käsite vaikutus, mutta 

puhuteltavakohtaisena, voi olla esillä jo esimerkiksi Aristoteleen retoriikan poh-

jalta laadituissa muunnetuissa malleissa yksikössä
190

 tai monikossa
191

. 

3.2.3 Viittaustehtävä 

Jakobsonin mallin viittaustehtävä liittyy mallin keskeiseen ei-konkreettiseen vies-

tinnän perustekijään konteksti. Viittausfunktio toteuttaakin viestinnän sanoman 

viittaamisen johonkin kontekstiin. 

 Jakobson esitteli viittaustehtävän esitelmässään hämmentävän lyhyesti: hän 

”pakkasi” kaiken sitä koskevan asian yhteen virkkeeseen. Se oli yhtäältä vain noin 

4/10 artikkelin koko viestinnän tehtävien kuvauksen aloittavaa yleistä johdanto-

kappaletta, mutta saavutti toisaalta viiden ja puolen rivin pituuden.
192

 

 Tarkemmin sanottuna Jakobson kuvasi esitelmässään viittaustehtävää il-

maisten siitä kolme toisiinsa liittyvää asiaa. Ensimmäinen niistä sisälsi ajatuksen, 

1) että sanomilla on usein (kuin sisäänrakennettu) tähtäyssuunta (jopa asenne) 

nimenomaan viittaamiseen, eli viestinnän perustekijä kontekstiin päin. Toinen asia 

Jakobsonin tekstissä oli se, 2) että – olipa edellinen voimassa tai ei – sanomien 

enemmistöön (”runsaslukuiseen määrään”) pätee, että viittaustehtävä eli denota-

tiivinen tehtävä eli kognitiivinen tehtävä on niiden tärkein tehtävä. Kuitenkin – ja 

tämä kolmas asia liittyy kiinteästi kahteen edelliseen – 3) jokaisen valppaan, eli 

                                                           
187

 Esimerkiksi Rantanen, 1997, 47−56. 
188

 Sanomien merkitysten onkin ajateltu syntyvän vasta, kun ihminen tuottaa niitä mielessään. 

Jokaisen vastaanottavan eli sanomaa x tulkitsevan ihmisen ajatukset sanomasta poikkeavat aina 

vähintään hieman toisistaan: sanoman kokonaisuus tai sen osamerkit saavat yksilöllisiä merkityk-

siä. Tulkitsijakohtainen viestinnän painotus, eli semiotiikan tulkitsija- eli uloskoodaajakohtainen 

painotus, korostaa yksilön omaa merkkien luentaa ja tulkintaa. Fiske, 1996, 60−85, 112−149. 
189

 Hakusanapari conative function tuotti myöhemmin verkkohaussa tuhansia tuloksia – en käyttä-

nyt tuota sanaparia, kun tutkielman alussa tein verkkohakuja viestintämalleista. Jo Bühlerin mal-

lissa esiintyi vaikuttamistehtävän tai konatiivisen tehtävän protokäsite, Appell (vetoaminen vas-

taanottajaan). Hänen mallissaan se oli puhemerkin (Sprachzeichen) osa, joka oli kuvattuna mallis-

sa viivastolla merkin ja vastaanottajan välillä. Bühler, 1934, 28. 
190

 Esimerkiksi Lasswellin alkuperäisessä vuodelta 1948 peräisin olevassa tekstipohjaisessa ”slo-

gan-mallissa”, josta on myös laadittu graafinen malli, käsite vaikutukset on mukana. Malli on 

yksinkertaisesti kysymyssarjan muotoinen: Who Says What In Which Channel To Whom With 

What Effect? http://communicationtheory.org/lasswells-model/ 
191

 Esimerkiksi Uma Narula esitti mallin niin kirjassaan Communication Models. Narula, 2013, 25.  
192

 Jakobson, 1972, 89−90. 
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huomioita tekevän, kielitieteilijän täytyy ottaa huomioon myös muut viestinnän 

tehtävät, jotka ottavat osaa koko viestinnän (tai yhden tai useamman viestintäak-

tin) rakentamiseen.
193

 Arvioin, että Jakobsonin piti mallinsa viittaustehtävää todel-

lisena osana kaikkea viestintää. Siksi hän korosti sitä, että tavallisen kielen sano-

malla on aina jokin konteksti ja että sanoman kytkeytyminen johonkin kontekstiin 

on osoitus viestinnän olennaisesta funktiosta − viittaustehtävästä. Näen, että Ja-

kobson painotti viittausfunktion fundamentaalisuutta kielessä, mutta kuin hieman 

tinki sen itsenäisyydestä asettaen sen osaksi muiden viestinnän tehtävien yhtei-

syyttä ja yhteisvaikutusta. Nuo kaksi käsitettä eivät kuitenkaan olisi olemassa il-

man viestinnän perustekijöiden voimakaksikkoa sanoma plus konteksti.
194

 

 Viittaustehtävä on myös kuin ”Jakobsonin Bühlerin mallin uuden version” 

yksi uusi − mutta kehittynyt − puhemerkin voima. Bühler esitti merkille yhteensä 

kolme voimaa
195

, joista viittaustehtävää muistuttaa Darstellung, eli esittäminen eli 

esittämis- tai viittausfunktio. Bühlerin mallissa tuo Darstellung toteuttaa puhe-

merkin mahdollisuuden ja kyvyn esittää esineitä ja asioita puheessa.
196

 

3.2.4 Faattinen tehtävä  

Roman Jakobson sanoi mallinsa faattisen tehtävän suuntautuvan viestinnän perus-

tekijä kosketukseen. Asian hän perusteli monin värikkäin esimerkein.
197

 Faattisen 

tehtävän tarkoitus puhuttelijan kannalta on a) tarkistaa, toimiiko viestinnän kanava 

ja b) ylläpitää psykologista yhteyttä puhuteltavaan. Termin faattinen funktio Ja-

kobson lainasi Bronisław Malinowskilta
198

, puolalaislähtöiseltä antropologilta.
199
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 Jakobson, 1972, 90. 
194

 Jakobson, 1972, 90. Mielestäni Jakobsonin selitys viittaustehtävän olemuksesta voi (ja saa) 

johtaa siihen, että hänen viestintämallinsa näyttäytyy mallissa hyvin käsiterelativistisena ja jopa 

”käsitesosiologisena” ilmiönä. Siksi käytännön viestinnän, johon esimerkiksi puheviestintä kuu-

luu, voi mallin mukaan ymmärtää parhaiten siten, että vasta yhden viestintäaktin kaikkien viestin-

nän perustekijöiden ja tehtävien (osineen) summasta tai yhteisyydestä (”toteutuneesta Jakobsonin 

mallin osien mukanaolosta puheviestintäaktissa") muodostuu tuon viestintäaktin (”yhteisöllis-

sosiaalinen” ja relativistinen) sanomaa kantava kokonaisuus. 
195

 Olen jo aiemmin kommentoinut alaviitteissäkin Bühlerin mallia. Se ei mielestäni vähennä ar-

voa, jonka annan näkemykselleni, jonka mukaan Bühler mallinsi jo vuonna 1934 älykkään luoval-

la ratkaisulla puheviestintää, eli kiteytti tuon ilmiön mallillaan. Se sisältää niin viestijän, sanoman, 

kuin vastaanottajakin. Mutta uniikiksi mallin tekevät puhemerkki ja sen voimat: ilmaisu (Aus-

druck), esittäminen (Darstellung) ja vetoaminen (Appell). Niistä käyttää myös genetiivi-ilmaisuja, 

eli (puhemerkin) ilmaisun, esittämisen ja vetoamisen voima. Bühler, 1934, 28−29. 
196

 Esimerkiksi Wittgenstein puhui myöhäisfilosofiassaan representaatiosta, jonka kautta paradig-

massa syntyneet kielen sanat edustavat asioita ja esineitä kielipeleissä. Työrinoja, 91−111, 1984. 
197

 Jakobsonin graafisen mallin käsite Contact oli Fisken kirjan suomennoksessa kosketus, ei kon-

takti. Siksi käytän sanaa kosketus tutkielmassa. Jakobson, 1972, 89. Fiske, 1992, 56. 
198

 Bronisław Malinowsky, 1884−1942, oli puolalaissyntyinen tutkija ja professori, joka väitteli 

ensin matematiikan ja luonnontieteiden tohtoriksi Puolassa, mutta muutti vuonna 1910 Isoon-

Britanniaan. Hän alkoi tehdä antropologista kenttätyötä Tyynenmeren saaristossa ja Australiassa ja 

väiteltyään päätyi Lontoon yliopiston antropologian professoriksi sekä myöhemmin opettamaan 

Yalen yliopistoon. Mahdollisesti Malinowski on saanut idean faattisen kielen (ja funktion) käsit-
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 Tarkkaan ottaen Jakobson mainitsi, että on olemassa viestejä, joiden tarkoi-

tus on pääasiassa palvella kommunikaation aloittamista, pidentämistä tai keskeyt-

tämistä (tai lopettamista). Lisäksi tuollaisilla viesteillä on myös tarkoitus tarkistaa, 

toimiiko kanava, tai saada keskustelukumppanin huomio − ”Ymmärrätkö?” tai 

”Hei, oletko kuulolla?” − tai vahvistaa hänen jatkuvaa huomiotaan
200

. Nämä kaik-

ki ovat kontaktin eli kosketuksen säilymistä tukevia osatehtäviä, ”faattisia osateh-

täviä”. Siten Jakobsonin faattisen tehtävän toimintakenttä on kaksiosainen, aivan 

kuten mallin perustekijä kosketuksen sisältämät kaksi alakomponenttia, eli a) fyy-

sinen kanava
201

 ja b) psykologinen yhteys puhuttelijan ja puhuteltavan välillä, 

vihjaavat. 

 Jakobsonin mukaan faattinen tehtävä saattaa ilmetä kielessä ja näyttäytyä 

kirjallisuudessa runsaana kaavamaisten lauseiden toistona, kuin rituaalina.
202

 

Suomalainen (näytelmäproosan) esimerkki faattisen tehtävän kyllästämästä teks-

tistä voisi olla humoristinen aloitus vaikkapa jollekin veijarinäytelmälle. Siinä 

teksti voisi ”keinua” kuten kehittelyssäni, jossa kahden hyvän kaveruksen viestin-

täkanavan testaus ja psykologisen yhteyden ylläpito olisivat erittäin toisteisia. 

 ”Päivää!” 

 ”No päivää! Ja hyvää päivää.” 

 ”Päivää ja päivää, oikein päivien päivää.” 

 ”Sitäpä sitä, ja oikein päivää jotta pätkähti!” 

 ”No kappas, kukas se siihen tulla mätkähti?”  

 ”Kukapa tässä, kuka hyvinkin, kuka huonosti.” 

 ”Niinpä niin, kuka ja kuka, kuka kysyy, kuka vastaa ja kuka on vastaamatta.” 

 ”Joopa joo ja niinpä niin, tänne sitä on taas tultu, mätkähdetty ja pätkähdetty.” 

 ”Aivan. Ja mikäpä siinä on mätkähtäessä ja pätkähtäessä, kun täällä on niin hyvää seuraa.” 

 ”Seuraa ja seuraa. Mitähän tästä nyt seuraa, kun on seuraa?” 

 ”Siitä seurasi ainakin jo, että sanottiin päivää, hyvää päivää ja oikein päivien päivää.”   

Tuon ”äärikeskustelun” sanoma ei ole juurikaan (laajan) informatiivinen. Myös-

kään sanoman viittaustehtävä ei toteudu vahvana, kuten tavallisessa tietoja jaka-

vassa puheessa, sillä merkittäviin konteksteihin viittaamista ei keskustelussa lii-

emmin tapahdu. Mutta faattinen tehtävä ”juhlii” tekstissä ja juuri tuon tapainen 

                                                                                                                                                               
teeseen hänen kenttätöidensä yhteydessä alkuperäiskansojen parissa eteläisellä pallonpuoliskolla. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Bronisław_Malinowski 
199

 Jakobson, 1972, 92. 
200

 Jakobson antoi vanhan mutta hauskan esimerkin kirjailija Shakespearen faattisen tehtävän im-

peratiivilauseesta. Lause on mukava kuulla ja lukea suomeksikin käännettynä. Lause kuului: 

”Lend me your ears!” Suomeksi suoraan käännettynä lause kuuluu: ”Lainaa minulle korvasi!” 

Jakobson, 1972, 92. Kirkossa liturgian osin faattinen (jos niin tulkitaan) pyyntö Jumalan puoleen 

voisi kuulua: ”Kallista korvasi puoleeni, kuuntele minua.” Eteläsuomalaisessa slangissa joku usein 

toistuva jatkuvan huomion vahvistelu- tai varmistelusana puhuttujen virkkeiden sisällä (alku, kes-

kiosat, loppu) voisi olla ”kuule” tai ”tiätsä” tai ”tiäkkö” tai jopa jokin kirosana, hahmottelen. 
201

 Kanavan toiminnan tarkistaminen voi olla myös teknistä: teleasentaja voi testata välineidensä 

avulla vaikkapa teatterin tai kirkon äänentoistojärjestelmän laitteita äänin, joita ihminen ei kuule. 
202

 Jakobson, 1972, 92. 
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sanailu pitää mainiosti yllä kaverusten tapaa
203

 puhella – ja aiemmilta ajoilta il-

meisen pitkäkestoista ja nykyäänkin vahvaa ystävyyttä.
204

 

 Fisken mukaan (ja etenkin puheviestinnässä) viestien toiste kuuluu faattisen 

funktion piiriin. Yhdistelmä voikin tuottaa esimerkiksi tervehdyksiä ja vähäinfor-

matiivista puhelua (small talk), joilla − viestinnän sujumisen varmistamisen ohella 

− on suuri sosiaalisia suhteita ja yhteenkuuluvuutta luova merkitys.
205

 

3.2.5 Metakielellinen tehtävä  

Jakobsonin esitti, että erityisesti puhe kielen koodista toteuttaa metakielellisen 

tehtävän.
206

 Jakobsonin mukaan (hänen esitelmänsä ja sitä edeltävän ajan) moder-

ni logiikka eritteli kielenkäytön kahteen tasoon: a) objektikieleen, jossa puhutaan 

kielen ulkopuolisista objekteista ja b) metakieleen
207

, jossa puhutaan kielestä. Hän 

totesi, että tämä jako on ollut tarpeellinen tieteellinen työkalu loogikoille ja ling-

visteille, mutta lisäsi, että ”me kaikki harjoitamme metakielellistä funktiota, kun 

tarkistamme toisiltamme (puhuttelija puhuteltavalta ja päinvastoin), käytämmekö 

keskenämme samaa koodia”. Eli kun vaikkapa yksi keskustelija kysyy äsken pu-

huneelta toiselta ”Mitä tarkoitat?”, kyse on keskustelun aloittaneen (puhuttelijan) 

kielen koodin selvittämisestä ja siitä miten puheen kuulleen keskustelijan (puhu-

teltavan) tulisi se ymmärtää, jolloin puhe koodista on puhetta kielestä (ja sen eri 

käyttötavoista) ja toteuttaa viestinnän metakielellisen tehtävän.
208
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 Jos esimerkin kaverukset olisivat reaalimaailmassa olemassa tai jos tuon otteen kirjoittajan 

teksti jatkuisi, uskon, että he pitäisivät omalla small talkillaan yllä myös molempien odotusta kes-

kinäisestä myöhemmin toteutuvasta asiapuhevuorovaikutuksesta − ja siten myös puhekanavan 

(puheentuottoelimet – ilma − korva) käytöstä. 
204

 Jakobson sisällytti artikkeliinsa vielä kaksi melko yllättävää esimerkkiä faattisesta tehtävästä. 

Niiden aiheena olivat a) puhuvat linnut ja b) vauvat. Jakobsonin mukaan puhuville linnuille on 

tyypillistä yritys aloittaa ja ylläpitää kommunikaatiota ihmisten kanssa. Puhuvien lintujen ”pu-

heessa” toteutuu kielen faattinen funktio, joka on ainut kielen (eli viestinnän ja samalla hänen 

mallinsa) tehtävä, joka on niille ja ihmisille yhteinen. Nykypäivän tutkimus lintujen käyttäytymi-

sestä, mukaan lukien lintujen kommunikaatio, toisi Jakobsonille todennäköisesti päänvaivaa. Voi 

olla, että tietyt älykkäät lintulajit, jotka oppivat matkimaan ihmiskieltä, voivat jollain älytasolla 

oppia myös sanojen merkityksiä, jolloin toistaessaan jotakin sanaa ne todennäköisesti toteuttavat 

ainakin viestinnän viittaustehtävän. Jakobsonin esimerkki puhuvista linnuista oli silti hauska ja 

havainnollinen. Jakobsonin esimerkki vain faattisesta kielestä oli vauvojen ääntelykommunikaatio: 

se on heidän ensimmäinen verbaalinen kyky, jolloin he kommunikoivat (jotakin) paljon ennemmin 

kuin pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan informatiivista viestintää. Ääntelykommunikaatiolla 

Jakobson viitannee noin alle yksivuotiaiden lasten jokelteluääntelyyn. Jakobson, 1972, 92−93. 
205

 Fiske myös kuin vahvisti faattisen tehtävän kaksiosaisen luonteen: se perustuu viestintäkanavi-

en aukipitämiseen ja viestinnän sujumisen varmistamiseen ja kasvaa (kuin luonnollisesti) viestin-

nän perustekijä kosketuksen jo tutun kaksiosaisuuden pohjalta. Fiske, 1992, 29−30, 57. 
206

 Jakobson, 1972, 92−93. 
207

 Tämä Jakobsonin perustelu saattaa vihjata siihen, että hän olisi tutustunut esimerkiksi Wittgen-

steinin myöhäisfilosofiaan, joka painottuu nimenomaan kielen filosofiaan.  
208

 Jakobson, 1972, 92−93. 
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 Jakobson kuvasi metakielellisen tehtävän toteutumisen esimerkeissä yhdys-

valtalaisen yliopistomaailman ja sen opiskelijoiden eri vuosikurssien perusteella 

tapahtuvan opiskelijoiden nimeämisen ja muita opiskeluelämän erikoisuuksia sa-

noineen. Tuohon sosiaaliseen ympäristöön liittyvät ilmaisut ilmentävätkin kielen 

ja sen käytön tilanteita, joissa kielen sanat yhteisömerkityksineen voivat eriytyä 

huomattavasti arjen kielestä. Niinpä eri koodien erikoissanat, jotka luovat koodiin 

erikoiskoodin luonnetta, lisäävät niiden ymmärtämisen vaikeuksia puhuteltavilla, 

jotka eivät tunne puhuttelijan tärkeää lähiyhteisöä. Siksi kysymme aika ajoin 

kommunikaatiossamme: ”Mitä oikein meinaat?” Tällöin etsimme yhteisiä merki-

tyksiä − eli etsimme yhteistä koodia ja puheemme kielestä on metakieltä.
209

 

 Fisken mukaan Jakobsonin metakielellistä tehtävää tarvitaan käytetyn koo-

din tunnistamisen ja selventämiseen. Hänen mukaansa kaikilla viesteillä pitää 

suoran tai epäsuoran metakielellisen tehtävän toteutua, eli kaikkien viestien pitää 

tavalla tai toisella vihjata tai selventää, mikä niiden koodi on. Fiske ei kuitenkaan 

viitannut siihen, että koodien tunnistaminen ja selventäminen tapahtuisi puhevies-

tintäpainotteisesti, mitä Jakobson itse enimmäkseen näytti tarkoittavan metakielel-

listä tehtävää selittäessään.
210

 

3.2.6 Poeettinen tehtävä 

Roman Jakobson kuvasi artikkelissaan Linguistics and Poetics perusteellisesti 

viestinnän poeettista tehtävää. Tehtävä toteutuu pelkistetyimmillään, kun puhutte-

lijan sanoma sisältää runollisia tai siksi tulkittavia ilmaisuja.
211

 Poeettisessa funk-

tiossa viestinnän (ja siihen liittyvän tarkastelun) polttopiste on Jakobsonin mukaan 

sanomassa itsessään sen itsensä takia. Poeettisen tehtävän ilmaisut voivat olla ta-

hattomia tai ennakoituja loppusoinnullisia säkeitä tai muilla perusteilla runollisiksi 

tunnistettavia ilmaisuja. Esitelmän mukaan
212

 lähes kaikessa kielessä on aina jo-

tain poeettista ilman, että jokainen kokonainen jollain tapaa ilmaistu kielellinen 
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 Jakobson, 1972, 93. Fiske, 1992, 57. 
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 Jakobson, 1972, 93. Runoilmaisua on kaikki runous, esimerkiksi rakkausrunot ja haikut. 
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 Kun Jakobson kuvasi poeettista funktiota esitelmässään, hän ensin marssitti esiin muutaman 

esimerkin sen toteutumisesta. Sitten hän jatkoi runouden ja sen poeettisen tehtävän toteutumisen 
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poeettisuuden. Ainakin suomen kielessä noilla ilmiöillä (− käsitteineen −) voisi briljeerata vaikka-

pa loppusointurunona ilmeisen pienin runonkehittelyponnistuksin. Jakobson, 1972, 93−120. 
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tuotos olisi sanomineen tai ydinsanomineen ”täyttä taidekieltä” tai runoutta. Sama 

koskee minkä tahansa kielenkäytön jonkin tietyn koodin ilmaistua jaksoa.
213

  

 Tarkemmin Jakobsonin mukaan näkökulma ja suuntautuminen viestinnän 

sanomaan
214

 sellaisenaan sekä keskittyminen siihen sen itsensä takia – siihen, mi-

ten se itsenään jotakin ilmaisee – muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka on 

kielen ja viestinnän poeettinen tehtävä. ”Sitä pitäisi tutkia yhdessä kielen yleisten 

kysymysten (ongelmien) kanssa, jotta sen tutkimus olisi hedelmällistä”.
215

 

 Poeettisen funktion pulpahtelua esiin kielessä Jakobson perusteli kolmella 

esimerkillä. Ensimmäinen niistä oli kahden nimisanan, Joan and Margery, sano-

minen tietyssä järjestyksessä ilman, että kyse olisi jostain arvoasteikon tai proto-

kollan järjestyksestä, jossa arvokkain sanottaisiin ensin. Nimet vain kuulostavat 

paremmalta tuossa järjestyksessä
216

. Toinen samantyyppinen esimerkki mutta 

adjektiivin ja nimisanan liitto, oli sanapari Horrible Harry. Suomeksi käännettynä 

tämä sanayhdistelmä voisi kuulua Hirveä Harri tai Hurja Harri. Kieleen tämän-

tyyppinen sanapari vakiintuu sanojen samaltakuulostavuuden
217

 takia.
218

 

 Hahmottelen Jakobsonin mallista nyt, että mallin poeettinen tehtävä näyttää 

jopa tiedostamattomasti sisältyvän moniin viestinnän eli kielenkäytön tilanteisiin, 

joissa sen ei edes uskoisi ankkuroituneen mihinkään sanomaan tai ydinsanomaan. 

Näin voi jokainen todeta, jos ylipäänsä on taipuvainen uskomaan mahdollisuuteen 
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 Sanaparien (englanti ja suomi) kummankin sanan alkukonsonantti on h ja kolmas konsonantti r. 
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 Kolmanneksi esimerkiksi poeettisen tehtävän läsnäolosta kielen ja viestinnän monissa käyttöti-
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mainoslause. Fiske, 1992, 57−58. 
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(ja sen toteutumiseen), jonka mukaan jokin abstrakti ja strukturalistinen viestin-

tämalli voi kuvata hyvin käytännön kieltä ja sen eri viestintäakteja ja -tilanteita. 

 Fisken mukaan poeettisessa tehtävässä sanoma on suhteessa itseensä. Hänen 

mukaansa poeettinen tehtävä toteutuu etenkin esteettisessä viestinnässä, jossa teh-

tävä on sille keskeinen. Mutta arkikielikään ja sen viestintätilanteet eivät jää siitä 

paitsi. Fisken mukaan ainakin puhekielen rytmi vaikuttaa (jakobsonilaisittain tul-

kittuna) siihen, että meillä on taipumus suosia tiettyjä ilmaisuja. Niissä niiden 

sanarytmi ja sanajärjestys ja ilmeisesti myös nimenomaan äänneasu ”sopivat” 

suuhumme paremmin kuin jotkin vaihtoehtoiset vastaavat. Poeettisesti miellyttä-

vämpi ilmaisu ”P” voi joissain tapauksissa jopa syrjäyttää ilmaisun ”T”, joka si-

sältää ”P:tä” enemmän tietoa, mutta on kuulotuntumaltaan karkeampi ja tekstinsä 

ilmiasultaan kankeampi kuin edellinen, tulkitsin Fisken tekstiä tässä asiassa.
219

 

 Laajemmin ja yleisesti nykypäivän viestintäajattelun kannalta linjaan, että 

Jakobsonin esittämän poeettisen tehtävän voi ajatella olevan myös a) tärkeä osa 

puheviestinnän retoriikkaa ja ehkä b) jonkinlainen suora tai epäsuora viittaus sii-

hen. Hän jätti kuitenkin nostamatta retoriikan (eli puheen tyylikeinot) oman mal-

linsa osaksi, vaikka (jopa hauskasti) painotti viestinnän poeettista tehtävää. Esi-

telmänsä hän piti todennäköisesti – retorisen – kiinnostavasti.
220

 

3.3 Jakobsonin mallin uuden esitysmuodon kehittäminen 
Tutkielmani neljännessä pääluvussa on tarkoitus esittää tulkinta, jossa Palvelkaa 

Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaan saarnaa koskevat ohjeet saavat viestin-

nällisen tulkinnan Roman Jakobsonin viestintämallin osien avulla. Kuitenkin tuota 

tulkintaa varten olen kokenut alkuperäisen Jakobsonin mallin muodon graafisesti 

heikosti havainnollistavaksi. Se johtuu erityisesti siitä, että Jakobsonin mallissa on 

12 sanoin ilmaistua osaa, joista kahdella on kaksi alaosaa. Noiden alaosien selkeä 

ja avara notaatio eli esiin pääsy tekstinä on mielestäni syytä varmistaa. Lisäksi 

olen kokenut, että alkuperäisen kahden graafisen esityksen malli on syytä yhdistää 

yhdeksi graafisen esityksen malliksi, jotta koko laajan mallin (12 mallin osaa ku-

vaavaa sanaa tai sanayhdistelmää ja 4 alaosaa kuvaavaa sanaa tai sanayhdistel-

mää) hahmottaminen olisi helppoa. Sama koskee tulkintatulosteni esittämisen 

selkeyttä. Koska tilanne on sekä pakottanut että haastanut minua käsitteellisesti ja 

graafisesti, olen päätynyt soveltavaan ja tutkielman teon käytännön kannalta ha-

vainnolliseen ratkaisuun: kehittämään Jakobsonin mallista uuden esitysmuodon. 
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 Poetiikan ja retoriikan yhteydestä voisi löytyä aiheita viestinnän alan pro graduihin. 
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 Edellisessä kappaleessa mainituista syistä olen päättänyt kehittää ja muuntaa 

Jakobsonin mallin uuteen graafiseen asuun, eli uuteen esitysmuotoon. Sen tavoit-

teena on ollut mallin a) avoimen informatiivisuuden ja b) selkeyden kehittäminen. 

Tämä koskee sekä mallin sisältöä että sen muotoa, eli layoutia. Lisäksi uuden esi-

tysmuodon avulla c) tutkielman aineistosta tiivistetyt saarnaohjevirkkeet ja d) niil-

le antamani Jakobsonin mallin mukaan tulkitut viestinnälliset tulkinnat pitää olla 

loogista ja visuaalisesti selkeää näyttää. Jotta nuo neljä tavoitetta toteutuisivat, 

uuden Jakobsonin mallin esitysmuodon tulee mahdollistaa 1) Jakobsonin mallin 

kaikkien osien nimien, 2) kunkin tarkasteltavan saarnaohjevirkkeen ja 3) niiden 

virkekohtaisten tulkintojen eli ratkaisujen vaivattoman selkeä esittäminen ymmär-

rettävällä ja johdonmukaisella tavalla. Lisäksi 4) mallin graafinen asu ei saisi vie-

dä liikaa huomiota sen sisältämältä tekstiltä. 

 Jakobsonin mallin uuden esitysmuodon kehittäminen on loogista myös tut-

kielman päätutkimusmenetelmän kannalta, joka on viestinnällinen tulkinta Jakob-

sonin viestintämallin (osien) avulla. Uusi esitysmuoto helpottaa päätutkimusme-

netelmän käyttöä ja tehostaa sillä saatujen tulkintatulosten ymmärtämistä. 

 Aivan kuten edellä olin pohtinut ja päättänyt, muunsin Jakobsonin mallin 

graafisesti uuteen muotoon, joka tuo esiin selvästi kunkin myöhemmin tiivistettä-

vän saarnaohjevirkkeen ja sen tulkinnan. Parin graafisen kokeilun myötä päädyin 

asiassa taulukkomuotoiseen ratkaisuun: taulukon suorakaiteita sisältävä geometri-

suus, joka takaa kirjoitustilaa I) Jakobsonin mallin osien nimille, II) tiivistetylle 

saarnaohjevirkkeelle ja III) kohdan I suorakaiteiden sisään kirjoitettaville tulkin-

nan tuloksille, miellytti.
221

 Uskon, että nyt tutkielmaani varten kehittämäni Jakob-

sonin mallin uusi esitysmuoto osoittautuu kaikille edellä kohdissa I, II ja III mai-

nituille osilleen riittävän ”tilavaksi” ja toimivaksi. Tavoite on, että kehitetyn uu-

den esitysmuodon kanssa on helppo ”elää ja hengittää” saarnaohjeiden tulkinnan 

kanssa ja ymmärtää jokainen tehtävä tulkinta. Uskon, että uuden taulukkoesitys-

muodon kautta sekä mallin kokonaisuus että tulkinnan tulokset ovat hahmotetta-

vissa ja luettavissa tulos tulokselta hyvässä järjestyksessä. Se johtuu aluksi siitä, 

että esitysmuoto noudattaa pitkälti alkuperäisen mallin logiikkaa ja järjestystä. 

Erityistä uudessa taulukkoesityksessä on kuitenkin se, että se näyttää kaksi Jakob-

sonin mallin graafisen esittämisen haastavaa osaa, jolla kullakin on kaksi omaa 

alaosaa, samassa taulukossa. Tämä mallin alkuperäisen asetelman laajennus kos-

kee mallin viestinnän perustekijä kosketuksen ja viestinnän tehtävä faattisen teh-
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 Kehittämäni Jakobsonin mallin uuden esitysmuodon graafista kehityspolkua en nyt tuo esille. 
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tävän jakoa alaosiinsa
222

, joista kumpikin varsinainen osa koostuu. Tämän laajen-

nuksen toteuttaminen hoitaa tämän ongelman, jonka oli esillä jo alaluvun ensim-

mäisessä kappaleessa. 

 Uusi tutkielman tulkintaa varten kehitetty Jakobsonin mallin taulukkomuo-

toinen tulkintaesitysmuoto on esillä alla. 

 Taulukko 1. Tutkielman tulkintatulosten esitystaulukko eli Jakobsonin mal-

lin uusi esitysmuoto tutkielmaa varten. 
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 Taulukon 1 mukainen uusi Jakobsonin mallin esitysmuoto noudattaa pitkäl-

le alkuperäistä mallia. Mallin ”horisontaaliketju” vasemmalta oikealle, eli osat 
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c) kanavan ylläpito ja d) psykologisen yhteyden ylläpito. 
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puhuttelija (lähettäjä), sanoma, puhuteltava (vastaanottaja), on säilynyt. Sama 

horisontaalisen sijainnin säilyminen koskee myös viestinnän tehtäviä ilmaisuteh-

tävä, poeettinen tehtävä ja vaikuttamistehtävä. Edelleen alkuperäisen mallin kah-

den ”keskisarakkeen” 1) viestinnän perustekijät (konteksti, sanoma, kosketus ja 

koodi) sekä vastaavat 2) viestinnän tehtävät (viittaustehtävä, poeettinen tehtävä, 

faattinen tehtävä ja metakielellinen tehtävä) ovat samassa vertikaalisessa järjes-

tyksessä kuin alkuperäisessä mallissa, eli sen kahdessa asetelmassa.
223

 Uutta Ja-

kobsonin malliin nähden Taulukon 1 uudenlaisessa esitysmuodossa on se, että 

tiivistettävän ja viestinnällisesti tulkittavan saarnaohjevirkkeen suorakaide (eli 

tekstikenttä) sijaitsee vertikaalisesti katsottuna Jakobsonin mallin alkuperäisten 

viestinnän perustekijöiden osien taulukko-osan ja vastaavan viestinnän tehtävien 

taulukko-osan välissä molempien taulukko-osien levyisenä. 

 Jakobsonin mallin uuden esitysmuodon esittelyn lopuksi – ja ennen yhden-

kään neljästä Jakobsonin mallilla osineen tapahtuvan viestinnällisen tulkinnan 

esittelemistä pääluvussa 4 − totean vielä, että tiettävästi Roman Jakobson ei esit-

tänyt mallinsa mukaista analyysia mistään viestitetystä lauseesta, virkkeestä tai 

pidemmästä tekstikokonaisuudesta edes esitelmässään Indianan yliopistolla vuon-

na 1958.
224

 Näin ei ilmeisesti tapahtunut muissa yhteyksissä sen jälkeenkään. Tä-

mä seikka on mielestäni yksi puute Jakobsonin työskentelyssä, jos hän nimen-

omaan ja erityisesti olisi tahtonut edistää viestintämallinsa globaalia suosiota eri 

käyttötilanteisiin.
225

 Sama koskee jo aiemmin luvussa 3.2 (Viestinnän tehtävät) 

esittämääni tietoa eli arviota siitä, ettei Jakobson esittänyt julkisesti kertaakaan 

mitään tarkkaa esimerkkiä tai mallia joidenkin esimerkkivirkkeiden viestinnän 

tehtävien keskinäisestä hierarkiasta. 

3.3.1 Poikkeukset mallin osien mukaisessa tulkinnassa 

Jakobsonin mallin uuden esitysmuodon kehittämisen jälkeen ja tutkielman teon 

yhteydessä tuli esiin muutama seikka, joiden kannalta tutkimuksen tulkinta nähtiin 

hedelmällisemmäksi hoitaa muuten kuin suoraan mallin joidenkin osien mukaise-

na. Tuota taustaa vasten luvussa 4 tehtävä tulkinta päätettiin toteuttaa siten, että 

siinä sallitaan perustellusti muutama poikkeus. Ne kuvataan seuraavassa. 
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 Toisaalta tulkinnan teko mallin avulla on kohtalaisen helppoa, kun jo tietää jonkin verran mal-

lista osineen. Edelleen, kun pääluvussa 4 teen tulkintoja eli tulkitsen Palvelkaa Herraa iloiten Ju-
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la, syntyvät tulkintatulokset ovat todella oman eli subjektiivisen tulkintani tuotoksia. 
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 Tulkinnalliset poikkeukset, jotka tehdään eri tavalla siihen nähden, mitä 

mallin osat ja niihin liittyvät Roman Jakobsonin esitelmän tiedot suoraan viittaa-

vat tai antavat olettaa viitata, perustuvat 1) saarnaohjeiden käsittelyyn, eli tiiviste-

tyn saarnaohjevirkkeen tuottamiseen, ja sen vaikutuksiin tulkintaan nähden ja tul-

kinnassa, 2) viestinnän tehtävien esittämisen osittaiseen modernisointiin, jossa 

niiden tulkittua ”ilmentymisvoimakkuutta” painotetaan ja 3) tulkinnan eli tutki-

muksen tekijän skeptisyyteen – asiassa vaikuttaa tutkimuksen teon aikana koettu 

vakuuttavan teorian puute – siihen, liittyvätkö kaikessa viestinnässä ja varsinkin 

saarnaohjeviestinnässä ilmaisutehtävään, jos sellaisen oletetaan olevan olemassa, 

puhuttelijan tunne ja asenne aina ja saumattomasti yhteen. Poikkeukset tulkinnas-

sa katsotaan perustelluiksi seuraavassa selitetyin perusteluin. Samalla poikkeusten 

kautta tutkija-tulkitsija-lopputyöntekijän oma persoonallinen ajattelun ja kirjoit-

tamisen jälki – kuin ääni – tuodaan tässä tutkimusraportissa eli tutkielmassa, ja 

varsinkin luvussa 4, nähtäville ja kuuluville. 

 Poikkeus 1 syntyy sen pohjalle, että jokaisesta aineiston alaluvusta tulkiten 

tiivistettävä saarnaohjevirke on jo itsessään kunkin alaluvun tiivistetty sanoma. Se 

on jo jokaisen alaluvun koko viestin ydinsanoma, jonka tutkija on kiteyttäen laati-

nut. Laatiminen on jo kuin protojakobsonilainen tulkinta alaluvun sanomasta, 

mutta kuitenkin ilman mallin uuden tulkintamuodon näkymistä tiivistämisen apu-

välineenä. Niinpä Jakobsonin mallin uudessa tulkintamuodossa esillä olevaa mal-

lin osaa (eli viestinnän perustekijää) sanoma ei enää tarvita kunkin alaluvun tulki-

tun tiivistetyn saarnaohjevirkkeen eli oman tekstiosuutensa sanoman eli ydinsa-

noman ilmaisijana. Tästä seuraa kaksi asiaa. Ensimmäinen niistä tarkoittaa sitä, 

että kun kaikki mallin osien ratkaisut tulkitaan suoraan jokaisesta tiivistetystä 

saarnaohjevirkkeestä, joka edustaa omaa tekstiosuuttaan aineistossa, ratkaisut ovat 

tiivistetyn saarnaohjevirkkeen ratkaisuja, eivät taulukossa näkyvän sanoman rat-

kaisuja. Silloin siis alalukujen tekstiä ei ahdeta Jakobsonin mallin uuden esitys-

muodon taulukon vertikaalisesti keskimmäiseen suorakaiteeseen, josta sille tiivis-

tettäisiin oma sanomansa, joka kirjoitettaisiin tekstinä ylemmäksi taulukkoon. Ei, 

kukin tiivistetty saarnaohjevirke on jo oman alalukunsa – ja tämän tutkimuksen – 

”aito sanoma”. Taulukoissa näkyvät puhuttelijan, puhuteltavan, kontekstin, koo-

din ja kosketuksen ratkaisut ovat siis ensisijaisesti kiteytetyn saarnaohjevirkkeen 

ratkaisuja eli ”saarnaohjevirkejohdannaisia”, ei ”sanomajohdannaisia”. Sama kos-

kee viestinnän tehtävien ratkaisuja mallin mukaan – myös poeettista tehtävää. 

Toisaalta uuden esitysmuodon sanomatulkinta voi hakea sisältöä myös suoraan 
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aineistosta. Tällöin sekä tiivistetty saarnaohjevirke (alaluvun sanoma) että sen 

tulkittu sanoma ovat kuin sateenkaareen säteilyä, jotka alkavat samasta ”aineiston 

sadepilvestä”, mutta osin heijastavat valon eri frekvenssejä eli värejä. Toinen, 

edellistä teknisempi, asia on se, että jokaiseen Jakobsonin mallin uuteen tulkinta-

taulukkoon ratkaistaan kyllä sanoma, mutta laittaen sen sisältö sulkuihin. Niin 

tehdään esimerkin ja oppimistarkoituksen vuoksi. Siten simuloidaan tilannetta, 

jossa tiivistetty saarnaohjevirke olisi kuin erillinen käsittelemätön tutkimuksen 

aineistoteksti, josta etsittäisiin oma sanomansa eli ydinsanomansa mallin avulla. 

 Välittömästi edellä kerrottuun liittyy vielä se, että kolmen alaluvun koko-

naistarkastelussa edellä kerrottu kertautuu: tulkittu koko aineiston tekstin ”täysin 

kattava” kokonaissaarnaohjevirke on jo itsessään koko aineiston ydinsanoma. Si-

täkään varten ei synny todellista tarvetta tulkita tulkintataulukkoon tiivistetyn ko-

konaissaarnaohjevirkkeen (toiseen kertaan tiivistettyä) uutta sanomaa. Kuitenkin 

tuossakin tilanteessa Jakobsonin mallin uuteen tulkintamuotoon kirjoitetaan tiivis-

tetyn kokonaissaarnaohjevirkkeen sanoma ikään kuin tuo virke olisi irrallinen ja 

yksittäinen virkeviesti, josta sanoma – eli ydinsanoma – pitäisi generoida. Siksi 

myös tutkimuksen viimeisessä tulkintataulukossa tiivistetyn saarnaohjeen sanoma 

laitetaan sulkuihin. 

 Totean vielä tässä kohtaa selventäen, että tulkittu ja tiivistetty koko aineis-

ton kattava saarnaohjevirke on sisällöltään laajempi ja muodoltaan pidempi kuin 

edelliset kolme alalukukohtaista vastaavaansa. Tämäkään aineiston määrästä ja 

sen tulkinnasta johtuva ilmeisen tavallinen asia ei vaikuta siihen pääasiaan, että 

tutkimuksessa tiivistettyjä eli kiteytettyjä saarnaohjevirkkeitä pidetään jakobsoni-

laisesti – yleisestikin – aineiston oman tekstiosuutensa edustajina eli ydinsanomi-

na. Sanoman sanomaa eli ydinsanoman ydinsanomaa niistä ei vakavalla tarkoituk-

sella enää tulkita eli generoida eli kiteytetä. 

 Poikkeus 2 on laajennus viestinnän tehtävien esittämiselle Jakobsonin mal-

lin uuden tulkintamuodon mukaisessa tulkinnassa tutkielman luvussa 4. Tulkin-

nassa tosin a) arvioidaan ensin jokaisen kuuden viestinnän tehtävän osalta, mitkä 

niistä toteutuvat kussakin tulkinnan alla olevassa tiivistetyssä saarnaohjevirkkees-

sä ja mitkä eivät. Jos tämä tarkastelu, kuin tyyppiä ”Boolean nolla yksi”, saa ar-

von 1 jokin viestinnän tehtävän osalta, tehdään tehtävälle uusi mallin ”perusole-

musta” laajentava poikkeusarvio. Se taas on b) tulkinta siitä, kuinka vahvasti tar-

kasteltavan saarnaohjevirkkeen juuri tuo viestinnän tehtävä toteutuu. Tuo arvio 

ilmentymisvoimakkuudesta on toisin sanoen arvio siitä intensiivisyydestä, jolla 
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kukin viestinnän tehtävä – tulkitsijan tekemän tulkinnan mukaan − toteutuu. Kun 

noin ja poiketen Jakobsonin mallin mukaisen ”pelkistetyn” oletustulkinnan teh-

dään, tulkinnassa on c) tavoitteena vakioida intensiivisyysilmaisu jonkin intensi-

teettiä kuvaavan verbaalisen porrasasteikon mukaan. Kohtien b ja c lisääminen 

saarnaohjeiden viestinnän tehtävien tulkinnan tuloksiksi mielestäni modernisoi 

Jakobsonin esittämää ja painottaa viestinnän tehtävien merkitystä tutkimukselle 

sopivalla tavalla. Poikkeus ei nähdäkseni ole mallin saati tutkimuksen tutkimus-

kysymyksen tai sen viestinnällisen luonteen kannalta ristiriitainen. Poikkeus ei 

nähdäkseni ole myöskään mitenkään hankala tai vaikea toteuttaa, mutta osoittaa 

kaikkiaan silti omankokoistaan uutta avausta Jakobsonin malliin pohjautuvassa 

viestintäajattelussa tutkielman tulkintapääluvun 4 sisällön osana. Lisäksi sekä 

kunkin viestinnän tehtävän toteutumisen osoittaminen (kyllä, ei) että toteutuvien 

viestinnän tehtävien intensiteetin ilmaisu mahtuvat tekstinä hyvin graafisesti uu-

della tavalla muotoillun mallin esitysmuodon tekstikenttäsuorakaiteisiin. 

 Poikkeus 3 liittyy ilmaisutehtävän esittämiseen pääluvun 4 tulkinnoissani 

Jakobsonin esittämään nähden. En näet omissa ratkaisuissani aio viedä tulkintaani 

niin laajalle, että tulkiten arvioisin kunkin aineiston alaluvun kirjoittajan tai jonkin 

kirkon organisaation (tai johdon) asennetta. Sen sijaan pyrin löytämään tulkinnas-

sani jonkin tunteen, joka jokaisessa kolmessa tulkittavassa alalukukohtaisessa ja 

lopulta yhdessä kokonaissaarnaohjeessa ”elää sisällä”. Tämä ratkaisu on mielestä-

ni suoraviivaisempi ja helpompi, kuin sekä asenteen että tunteen tai yhden ”tun-

neasenteen” ratkaiseminen ja kehittäminen malliavusteisesti, kun edes Jakobson ei 

esittänyt mitään esimerkkiasenne- ja tunneskaalaa jokaisen mallia tulkintaan käyt-

tävän tulkitsijan avuksi. Totean vielä edellisen Jakobson-liitännäisen perustelun 

lisäksi, että tutkielman tiedonhankinnan ja laatimisen aikana ei ole löytynyt sel-

laista ”asenteen ja tunteen välillä operoivaa teoriaa”, joka ristiriidattomasti ja kiis-

tatta liittäisi ne yhteen viestinnässä aina ja kaikessa inhimillisessä olemisessa ja 

tuntemisessa ja kokemisessa. Niinpä katson tunteen ja asenteen mahdollisen kes-

kenään kytkemisen tutkielman ilmaisutehtäväratkaisuihin herättävän niin paljon 

teoreettisia ristiriitoja, että luovun sen käytöstä. Esitän siksi ilmaisutehtävän rat-

kaisun yhteydessä ”vain” jonkin tulkitun tunteen, jos arvioin jonkin tiivistetyn 

saarnaohjevirkkeen ilmaisutehtävän toteutuvan. Siinäkin on oma haasteensa, kos-

ka ensisijaisesti homileettis-viestinnällinen tutkimus ei operoi psykologian alalla.  
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4. Jumalanpalveluksen oppaan saarnaa koskevien 

ohjeiden tulkinta Jakobsonin mallin avulla 

4.1 Saarnan tehtävä mallilla tulkittuna 
Aluksi tulkinta-alaluvuissa tulkitaan aineiston joka alaluku Jakobsonin mallilla 

siten, että niistä tiivistetään oman alaluvun kattava ydinsanoma eli saarnaohjevir-

ke.
226

 Tiivistettyjen virkkeiden viestinnällisesti tulkitut ja ratkaistut osat, eli vies-

tinnän perustekijät ja tehtävät, esitetään uudessa mallin esitystaulukossa. Tulkinta 

tapahtuu saarnaohjeiden ja mallin interaktiossa, jota itse ohjaan. 

 Alaluvun Saarna alaluvussa Saarnan tehtävä Palvelkaa Herraa iloiten Juma-

lanpalveluksen opas antaa saarnaohjeita kahdeksan kappaleen ja 36 virkkeen ver-

ran. Alaluvun ensimmäinen kappale sisältää näkemyksen luterilaisen saarnan 

yleistehtävästä ja viisi seuraavaa kappaletta kuvaa kukin yhtä sen varsinaista teh-

tävää.
227

 Seitsemäs kappale korostaa lain ja evankeliumin erottamista saarnassa – 

se on puhtaan evankeliumin edellytys saarnassa – ja tarkentaa asiaa. Kahdeksas eli 

viimeinen kappale käsittelee saarnan sisältämien ja tuottamien tunteiden ja koke-

musten ja järjen ja terveen opin tasapainoa saarnan kuulijoiden kannalta.
228

 

 Seuraavassa asetelmassa on esillä aineiston kolme saarnan tehtävää kuvaa-

vaa saarnaohjevirkettä perusmuodossa ja niistä johdetut imperatiivimuodot. 

 Virke a: Luterilaisen käsityksen mukaan saarnan perimmäisenä tehtävänä 

 on puhtaan evankeliumin julistaminen ja opettaminen. (V1) 

 Virke a imperatiivissa: Pidä saarnoja luterilaisen käsityksen mukaan niin, että saarnan 

 perimmäinen tehtävä, puhtaan evankeliumin julistaminen ja opettaminen, toteutuu. 

 

Virke b: Saarnan tehtävä on lohduttaa: se pyrkii tuomaan levottomalle rauhan, katuvalle 

armon ja surevalle toivon. (V14) 

 Virke b imperatiivissa: Saarnaa lohduttaen levottomia, katuvia ja surevia. 

 

 Virke c: Saarnassa on tärkeää erottaa laki ja evankeliumi oikealla tavalla.  (V25) 

Virke c imperatiivissa: Saarnaa niin, että saarnapuheessasi erotat lain ja evankeliumin oike-

alla tavalla.
 229

  

                                                           
226

 Työ kohdistuu Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaan Saarna-alaluvun alalukui-

hin Saarnan tehtävä, Saarnan valmistaminen ja Saarnan pitäminen. Oppaan saarnaa koskevat peri-

aatteet ajatellaan saarnaohjeiksi. Tämä tehdään siksi, että a) periaatteiden luonne saarnaa ohjaavina 

ohjeina olisi selkeä eikä kuin ilmaan jäävä hurskas toive ja että b) ohjeiden Jakobsonin mallin 

mukainen puhuttelija olisi helpompi mieltää esimerkiksi ev.-lut. b1) kirkon piispainkokoukseksi 

tai b2) kirkon johdoksi (sen ”ääneksi”) tai b3) kirkkohallituksen jumalanpalveluselämää johtavaksi 

orgaaniksi) jo jokaisessa ohjevirkkeessä. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 91−96. 
227

 Saarnan viisi (varsinaista) tehtävää ovat oppaan mukaan 1. evankelioiva ja missionaarinen 

tehtävä (alatehtävänään paljastava tehtävä), 2. opettava eli katekeettinen tehtävä (alatehtävänään 

voi olla profeetallinen tehtävä), 3. lohduttava tehtävä, 4. puhutteleva ja vaikuttava tehtävä ja 5. 

kehottava ja hyviin tekoihin kannustava tehtävä. 
228

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 91−93. 
229

 Saarnaohjevirkkeistä johtamani imperatiivit ovat lyhyitä ja oman tulkintani mukaisia – muut 

saavat johtaa aineistovirkkeistä omia imperatiivejaan. Virkkeiden perässä olevat sulutetut numerot 

tarkoittavat virkkeiden järjestystä koko aineistossa. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 91−92. 
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 Harkiten luin ja kiteytin kaikista oppaan alaluvun Saarnan tehtävä saarnaoh-

jevirkkeistä yhden koko alalukua kuvaavan ydinsanoman eli saarnaohjevirkkeen. 

Sen Jakobsonin mallin mukainen tulkintani on esillä taulukossa 2 alla. 

 Taulukko 2. Tiivistetty saarnan tehtävä Jakobsonin mallilla tulkittuna. 

 
KONTEKSTI 

evankeliumi, luterilainen perinne (usko, oppi, jumalanpalveluselämä), 
 kirkon johto, kirkon opetustyö, hyvä ja kirkolle kelpo jumalanpalvelussaarna 

 
PUHUTTELIJA 

 
piispainkokous 

 
 

 
SANOMA 

(Saarnaa puhdasta evankeliumia toteuttaen saarnan tehtäviä.  
Noudattamalla Jumalanpalveluksen oppaan saarnan tehtävää koskevia 

ohjeita pidät hyvän saarnan.) 

 
PUHUTELTAVA 

 
saarnaava pappi 

 
┌ 

FYYS. KANAVA 

  
┐ 
 PSYKOLOG. YHT. 

KOSKETUS 
 

fyysinen kirja    piispa – pappi 
 
 

 
KOODI 

asiakoodi, kirkollinen asiakoodi, kirkollinen hengellinen koodi 

 
Saarnaa luterilaisen käsityksen mukaista puhdasta evankeliumia, 

jossa erotat oikein lain ja evankeliumin, 
joka saarna toteuttaa luterilaisen käsityksen mukaisia saarnan tehtäviä, 

joita Jumalanpalveluksen oppaassa on esitelty. 

 
VIITTAUSTEHTÄVÄ 

 Saarnaohjevirke ja sen sanoma viittaavat laajasti konteksteihinsa. 
Viittaustehtävä toteutuu täysin. 

 
ILMAISU-
TEHTÄVÄ 

  
Saarnaohjevirke 

ilmaisee piispainko-
kouksen epävar-

muuden siitä, tietä-
vätkö kirkon papit 
kirkon käsityksen 

saarnan tehtävästä.  
 Ilmaisutehtävä 
toteutuu täysin. 

 
POEETTINEN TEHTÄVÄ 

Saarnaohjevirkkeessä ei ole (intentionaalista) poeettisuutta. 
Poeettinen tehtävä ei toteudu. 

 

 
VAIKUTTAMIS- 

TEHTÄVÄ 
 

Saarnaohjevirke 
kurottaa kohti 

oppaan lukijaa, eli 
saarnaavaa pap-

pia, opastaen tätä 
hyödyntämään 

opetusta saarnan 
tehtävästä. 

Vaikuttamistehtä-
vä toteutuu täysin. 

 
 

 
 

┌ 
KANAVAN YLLÄPITO 

  
 
┐ 

PSYKOL. YHT. YLLÄPITO 

FAATTINEN 
TEHTÄVÄ 

 
ei toteudu 

 
    ei toteudu      toteutuu niukasti tai ei 

lainkaan  
 

 
METAKIELELLINEN TEHTÄVÄ 

 Saarnaohjevirkkeessä ei ole sen oman koodin selitystä. 
Metakielellinen tehtävä ei toteudu. 

 

 Saarnan tehtävän tiivistetyn saarnaohjevirkkeen viestinnällinen tulkinta Ja-

kobsonin mallin osien avulla aloittaa yhteensä neljän taulukkotulkinnan esityksen. 

 Saarnan tehtävää kuvaavan saarnaohjevirkkeen ratkaisussa on nyt erityistä 

se, että tiivistetyn saarnan tehtävän varsinaiset tehtävät on typistetty vain yhteen 

mainintaan ilman niiden erittelyä. Ratkaisu on tehty virkkeen turhan pitenemisen 

estämiseksi. Kaikkiaan saarnan ”yleistehtäväksi” nähdään luterilaisen käsityksen 

mukainen saarna, jossa laki ja evankeliumi on oikein erotettu toisistaan. 
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 Jumalanpalveluksen oppaan alaluvusta Saarnan tehtävä tiivistetty ydinsa-

noma eli saarnaohjevirke sai a) 12 alkuperäiseen osaansa kahdeksan niukahkoa ja 

b) 14 tarkennetun osansa osalta 10 niukahkoa tulkintasisältöä. Niukat ja runsaat 

(4) tulkintasisällöt käsitellään kahdessa seuraavassa alaluvussa. 

Tulkinta mallin viestinnän perustekijöiden avulla 
Tulkitsin Jumalanpalvelusoppaan alaluvun Saarnan tehtävä tiivistävän saarnaoh-

jevirkkeen puhuttelijaksi piispainkokouksen. Näin tein siksi, että Palvelkaa Herraa 

iloiten Jumalanpalveluksen opas on piispainkokouksen hyväksymä kirja. Kirjan 

toimitustyö on tosin tapahtunut kirkkohallituksen yksikön Jumalanpalveluselämä 

ja musiikkitoiminta alaisena. Pidän piispainkokousta kuitenkin piispojen ylimpänä 

elimenä, jonka kokouksissa ainakin periaatteessa kirkon pappien saarnoista voi-

daan keskustella ja ehdottaa niiden laadun kehittämistä. Piispojen käytännöllinen 

ja alueellinen johtamistyö, joka kohdistuu seurakuntiin ja papistoon, kunkin 

omassa hiippakunnassa
230

 tukee näkemystäni, vaikka kirkon päätöksenteko on 

jakaantunut myös kirkkohallituksen ja etenkin kirkolliskokouksen kontolle.
231

 

 Saarnaohjevirkkeen puhuteltavaksi tulkitsin suoraviivaisesti (jokaisen) saar-

naavan papin (edellytyksenä alaluvun Saarnan tehtävä lukeminen − tai sen sisäl-

lön kuuleminen). Tulkinta noudattaa Jakobsonin mallin yksinkertaistavaa oletta-

maa puhuteltavasta, jota ei ole tarkennettu monikkoon esimerkiksi massaviestin-

tää ajatellen. Puhuteltavan voi ilmaista myös lyhyemmin sanalla pappi. 

 Edellisistä parin sanan tulkintatuloksista poiketen taulukon tiivistetyn saar-

naohjevirkkeen sanomatulkinta on pitkä ja kaksiosainen. Se olisi erittäin tärkeä 

tulkinta, jos saarnaohjevirke olisi irrallinen virke. Tulkinta yhdistää sekä virkkeen 

teologisen sisällön että Jumalanpalveluksen oppaan saarnojen ohjeluonteen omak-

si erilliseksi osakseen. Niiden molempien ajateltiin kuuluvan yhteen tulkinnassa. 

Niinpä tiivistetyn virkkeen sanoman teologinen sisältö on edelleen tulkittu ja tii-

vistetty muotoon: ”Saarnaa puhdasta evankeliumia toteuttaen saarnan tehtäviä.” 

Tuo tiivistys noudattaa pelkistetysti kahta käsiteltävässä alaluvussa esille nouse-

vaa seikkaa: 1) luterilaisen reformaation olennaista opillista perinnettä, joka erot-

taa lain ja evankeliumin ihmisen pelastuksen kysymyksessä ja 2) evankelis-

luterilaista teologista ajattelua, jossa saarnalla on useita tehtäviä. Luterilaisen pe-

                                                           
230

 Turun arkkihiippakunnassa arkkipiispan ja piispan seurakuntajohtotyö on jaettu: arkkipiispa 

johtaa seitsemää ja piispa 45 seurakuntaa. https://www.piispakaarlokalliala.fi/kaksi-piispaa/ 
231

 Kirkolliskokous on ev.-lut. kirkon ylin päättävä elin, jonka tehtävät on säädetty kirkkolaissa ja 

joka tekee päätöksiä kirkon opista, hallinnosta ja talousasioista. 

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkolliskokous 
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lastusoppi rakentuu kuin kaavalla a) Jumalan laki ajaa ihmisen Kristuksen luo, b) 

Kristuksen sovitustyö ja ilosanoma Hänestä ja tuosta työstä vapauttavat ihmisen 

vain Jumalan lain alaisena ja vaivaamana olemisesta, koska c) vastaanotettu ja 

uskottu ilosanoma vapauttaa ihmisen uskoon ja toivoon ja iloon. Oppi saarnan 

monista osatehtävistä – tai niistä jonkinlaisen saarnan kokonaistehtävän alaisena – 

on kaiketi jalostunut syvästi niiden jo yli viidensadan vuoden aikana, jolloin lute-

rilainen reformaatio on ollut olemassa ja vaikuttamassa. Tulkinnan nämä osuudet, 

muutkin, ovat toki jo kiteytetyssä saarnaohjeessa – alaluvun ydinsanomassa. 

 Saarnaohjeen tulkitun sanoman osuus, joka on tehty kokeilu- eli oppimistar-

koituksessa ja jossa on mukana vahva kuuliaisuus Jumalanpalveluksen oppaan 

saarnan tehtävää koskeville ohjeille, on syntynyt välillisesti oppaan opastavuuden 

takia. Se on taustasanoma itse saarnan sisältöön liittyvälle sanomalle, koska se 

kertoo tulkitsemani oppaan tarkoituksen ja yhdistää puhuttelijan puhuttelijaan 

kirkon opin, työn ja esimerkiksi julkisuuskuvan kautta. Lisäksi tämä tulkittu sa-

noma ilmentää tulkinnan viestinnän tehtävien toteutumista kirkon hierarkiassa 

kirkon johdosta yksittäisiin saarnaaviin pappeihin – kirkon johdon alaisiin. 

 Jumalanpalveluksen oppaan alaluvun Saarnan tehtävän tiivistetyn saarnaoh-

jevirkkeen kontekstin tulkintani muodostui melko runsaaksi. Kontekstiksi merkit-

sin taulukkoon 3 evankeliumin, luterilaisen perinteen (usko, oppi, jumalanpalve-

luselämä), kirkon johdon, kirkon opetustyön ja hyvän ja kirkolle kelvon jumalan-

palvelussaarnan. Otin tulkinnassani vapauden muodostaa tiivistetylle saarnan teh-

tävää kuvaavalle saarnaohjevirkkeelle kontekstin usean kontekstin ratkaisuna. 

Tämä ”kompleksinen monimuuttujaratkaisu” on mielestäni moderni tapa hahmot-

taa kieltä, sen ydinsanomaa ja osasanomia, koska kirjoitettu kieli on mielestäni 

merkitysten sekä a) looginen että b) sumeasti looginen verkottunut abstraktio, 

jonka (ensi)reseption lukijat aina muodostavat hieman toisistaan eri tavalla. 

 Kontekstitulkintani lähti siitä, että saarnatyö, jota saarnan tehtävää kuvaavat 

ohjeet käsittelevät, saa alkunsa kirkossa uskotusta evankeliumista Kristuksesta. Se 

on ollut kuin lähtölaukaus ja jatkuva konteksti kristillisen kirkon ja seurakuntien 

syntymiselle alkukirkon ajoista lähtien nykyaikaan asti. Aineiston sisällön, kuten 

juuri saarnaohjeet, saarnat ja saarnaamisen, katsoin tulkinnassani kuuluvan kon-

tekstiin luterilainen perinne. Sen osa-alueiksi taas ajattelin luterilaisen uskon (se 

usko, joka ilmenee kirkon julkisesti hyväksytyissä uskoa koskevissa oppilausel-

missa ja seurakuntien ja kirkon jäsenten elämässä), opin (kirkon koko kristinoppia 

koskevat julkisesti hyväksytyt kirjalliset tekstit) ja jumalanpalveluselämän kaikki-
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neen koko kirkossa. Aineiston saarnan tehtävää käsittelevät ohjeet kohdistuvat 

nimenomaan ensisijaisesti kirkon omaan luterilaiseen perinteeseen, ei muihin kris-

tinuskon suuntauksiin. Lisäksi kirkon johdon julkaiseman Jumalanpalveluksen 

oppaan periaatteet, siis tutkielmani kannalta ohjeet, viittaavat itse kirkon johtoon 

ja kirkon koko opetustyöhön. Noin täyttyy se, että kiteytetty saarnaohjevirke viit-

taa 1−x kontekstiin. Tulkitsin myös, että Jumalanpalveluksen oppaan ohjeet täh-

täävät ja niillä tähdätään ”hyvään ja kirkolle kelpoon jumalanpalvelussaarnaan”. 

Tuon ilmaisu tulkinnassani tarkoittaa sitä, että 1) hyvä saarna on a) viestinnällises-

ti, b) sisällöllisesti ja c) esityksellisesti taidokas saarna ja että 2) kirkolle kelpo 

(puhuttu) saarna sisältää ja tuo kuuluville sekä a) evankeliumin Kristuksesta että 

b) kirkolle yhden tai useamman tärkeän evankelisluterilaisen opillisen tulkinnan. 

Tarkennan vielä, että tiivistetyn saarnaohjevirkkeen käsitteistä esimerkiksi puhdas 

evankeliumi viittaa (koko) evankeliumiin, luterilainen käsitys luterilaiseen perin-

teeseen (usko ja oppi) ja laki ja evankeliumi luterilaiseen perinteeseen uskon ja 

opin tulkinnassa. Luterilaisen käsityksen mukaisten saarnan tehtävien toteutumi-

nen (toteuttaminen saarnassa) viittaa tulkintani mukaan kirkon opetustyöhön, jos-

sa opetetaan muutakin kuin oppia saarnasta ja jumalanpalveluksesta, ja kirkon 

johtoon, joka tuota uskollisuutta oppaan avulla ja kautta peräänkuuluttaa. Noihin 

kahteen (ja ”organisatorisesti saarnaa suurempaan”) saarnan tehtävien toteutumi-

nen ja toteuttaminen viittaavat ja täyttävät Jakobsonin kontekstin edellytyksen. 

 Yleisesti ottaen tulkitsen etenkin sanoman kontekstin johtamista Jakobsonin 

mallin (ehkä myös jonkin muunkin mallin) avulla niin, että sanoman perusteella 

kontekstin hahmottamisessa on kyse yhtäältä a) strukturalistisesta hierarkkisesta 

todellisuuden hahmottamisesta. Toisaalta on kyse b) individualistisesta tulkinnas-

ta. Nimittäin vain yhden ydinkontekstin johtaminen vain yhden viestin ydinsano-

masta (nyt saarnaohjevirke) on tulkinnallisesti suhteellisen nopeaa, mutta laajem-

man kontekstikuvan tuottaminen esimerkiksi monitahoisesta virkkeestä vaatii 

jonkin verran enemmän ajattelua, näen. Viestin suunnittelu ja viestittäminen saat-

tavat monesti olla suoraviivaista (prosessikoulukuntaista) ja syntyä kuin luonnos-

taan. Mutta tulkinta, merkitysten ymmärtäminen ja niistä loogisen, itselle ja omal-

le lähiyhteisölle, kuten tiedeyhteisö, relevantin ja loogisen kontekstin ja struktuu-

rin ja merkityksen ja niiden suhteiden rakentaminen voi olla vaikeaa ja ristiriitais-

ta – se on yksilön (kuin) semioottista työtä. Joka tapauksessa uskon pääosin sen, 

että (vertaa Fiske) maailmassa vallitsee hegemoniakamppailu siitä, kenen sanoma, 

sanomat ja kokonaisuutena ideologia saavat hallitsevan aseman jossain tietyssä 
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yhteisössä ja alakulttuurissa sekä niin sanotussa (ajattelun, julkisuuden ja median) 

valtavirrassa ja lopulta koko yhteiskunnassa (sen väestön enemmistössä).
232

 Käy-

tännössä esimerkiksi tämän opinnäytteen laatijan kannalta on huojentavaa todeta, 

että yksittäisen opinnäytteen tulkinnoissa (muillakin lopputyön tekijöillä) voi val-

lita suuri vapaus – tosin ainakin opinnäytteen tietyn arvosteluodotuksen ja laatijan 

omien käsitepainien rajoittamana. Tuo vapaus voi kohdata muitakin rajoituksia ja 

ristiriitoja työn laatimisen aikana: niitä voi syntyä etenkin sen jälkeen työn resep-

tiossa eli mahdollisten lukijoiden parissa lukutulkintoineen. 

 Tiivistetyn saarnaohjeen jakobsonilainen kosketus muodostuu sen fyysisestä 

kanavasta ja psykologisesta yhteydestä. On epäselvää, syntyykö Jumalanpalveluk-

sen oppaan lukijoille tarkasti muotoiltu tiivistävä tulkinta alaluvusta Saarnan teh-

tävä, mutta jonkinlainen sumea tulkinta siitä silti syntyy. Mutta ainakin yksittäis-

ten saarnan tehtävää koskevien ohjeiden fyysisenä kanavana on kirja Jumalanpal-

veluksen opas, tutkielman aineiston sisältämä kirja. Tulkitsen edelleen myös kos-

ketuksen psykologisen yhteyden juontavan välille oppaan hierarkkinen julkaisuta-

ho – lukija. Siksi tulkitsen sen puhuttelijatulkintaani myötäillen muotoon piispa – 

pappi. Tulkintani muuntaa puhuttelijan, eli piispainkokouksen, kunkin saarnaavan 

papin oman hiippakunnan piispaksi. Tulkinta on mielestäni luonnollinen kirkon 

rakenteen ja hallinnon takia. Sen todennäköisyys, että oppaan lukijan lukiessa 

saarnan tehtävästä mieleen piirtyy puhuttelijaksi oman hiippakunnan piispa, vaih-

telee uskoakseni suuresti välillä 0–100 %. Voi olla, että kuvaa piispasta puhutteli-

jana ei synny lainkaan ja puhuttelijaksi voi muodostua vaikkapa kirkkohallitus 

yleensä tai vain pelkkä oppaan teksti, jos ylipäänsä oletus puhuttelijasta viestin-

nässä hyväksytään. Joka tapauksessa mielestäni kosketuksen yksinkertainen tul-

kinta riittää tässä nyt, jotta tulkintatuloksiin perehtyminen olisi helppoa. 

 Aineiston alaluvusta Saarnan tehtävä kiteytetyn saarnaohjevirkkeen koodi 

sai tulkinnassani ratkaisun, joka sisältää kolme käsitettä: 1) asiakoodi, 2) kirkolli-

nen asiakoodi ja 3) kirkollinen hengellinen koodi. Tein sen niin ilman yritystä 

eritellä, mitkä osat tiivistetystä saarnaohjevirkkeestä ovat osa mitäkin osakoodia. 

Jos tarkempaa tulkitsevaa erittelyä tahtoo hakea, esimerkiksi seuraavanlainen rat-

kaisu voi tulla siinä kyseeseen. Aluksi saarnaohjevirkkeen koko sisältöä voi pitää 

”ainoastaan” kirkollisen asiakoodin tekstinä. Tuota tulkintaa voi sitten laajentaa 

niin, että sanoo sen sisältävän myös kirkollista hengellistä koodia yksittäisten sa-
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 Viestinnällisesti tulkiten kristinuskoa ja sen pääsanomaa voi pitää ideologiana. Pääsanomaa 

”alempia” sanomia voisi pitää ala- tai osasanomina tai pääsanoman osina. Fiske, 1992, 226−233. 
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nojen muodossa. Silloin sanat evankeliumi ja laki olisivat opillis-hengellisen käyt-

tötarkoituksensa mukaan hengellisen koodin sanoja. Sanaparien puhdas evanke-

liumi ja saarnan tehtäviä voi katsoa olevan jo (osin) Raamatun sanasta johdettuja 

opillis-teologisia ilmaisuja, eli tässä kirkollista kieltä eli koodia. Yleistä asiakoo-

dia taas edustavat ehkä parhaiten ilmaisut ”Saarnaa” (ainakin sanan käyttö joissa-

kin profaaneissa yhteyksissä), ”luterilaisen käsityksen mukaista” (koska jossain 

helppotajuisessa tekstissä se voi olla vaikkapa selitys jollekin muulle asiatekstin 

osalle, jolla viitataan yleisesti kirkkoon) ja ”toteuttaa”. Edellisen virkkeen viimei-

nen virke kuuluu moneen asiakoodiin melko lailla luonnollisesti tai automaattises-

ti, kun joitakin ilmiöitä, abstrakteja käsiterakenteita, organisaatioita tai ihmisiä tai 

muita olioita ja niiden toimintaa kuvataan jossain asiatekstissä. 

Tulkinta mallin viestinnän tehtävien avulla 
Jumalanpalveluksen oppaan alaluvusta Saarnan tehtävä generoidun tiivistetyn 

saarnaohjevirkkeen tulkinnassa Jakobsonin mallin viestinnän tehtävien avulla saa-

tiin tulos, jonka mukaan kolme viestinnän tehtävää toteutui täysin ja kolme pää-

osin ei. Toteutuneet viestinnän tehtävät olivat tulkinnan mukaan 1) ilmaisutehtä-

vä, 2) viittaustehtävä ja 3) vaikuttamistehtävä. Kokonaan tai pääosin toteutumat-

tomat tehtävät olivat 1) poeettinen, 2) faattinen ja 3) metakielellinen tehtävä. 

 Saarnan tehtävän tiivistetyn saarnaohjevirkkeen ilmaisutehtävän ratkaisu ei 

ollut aivan helppo tehtävä. Saarnaohjevirkkeen (eli alaluvun ydinsanoman) puhut-

telijan tunteen etsinnässä löytyi tukea Hintikan (1968) semanttisen informaation 

käsitteen ja Wienerin informaation vaihdantateorian (1968)
233

 kautta. Niiden sisäl-

töjen avulla päädyttiin tunteeseen epävarmuus. Siten kirkon johdolla (tulkinnan 

piispainkokous) pääteltiin olleen epävarmuutta ennen saarnaohjeviestintää, joka 

on välittynyt saarnaohjeisiinkin. Tunne liittyy siihen, tietävätkö kirkon papit joh-

don käsityksen saarnan tehtävästä. Monen asiatekstin voikin nähdä puhuttelijan 

näkökulmasta pyrkivän poistamaan epätietoisuutta puhuteltavien tiedoissa asioista 

x:stä y:hyn, jotka ”heidän tulisi tietää”. Niinpä piispainkokouksen (joka antoi hy-

väksynnän Jumalanpalveluksen oppaan ensipainokselle 9. syyskuuta 2009
234

) kol-

lektiivinen − tai yksittäisen piispan oma − tunne asian tiimoilta olisi mallin osa-

tulkinnassa epävarmuus. Siihen taas on melko helppo liittää tietävä ja opettava 
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 Wiio, 1992, 111. Jakobsonin kytkös tunteesta asenteeseen kuitenkin osin kyseenalaistetaan 

tässä tulkinnan kohdassa, koska mitään vakiomenetelmää tekstistä tulkitusta tunteesta asenteeseen 

etenemiseen ei ole. Siksi tutkielman tekijän tulkinta jää kaikkine tuloksineen tässä kohtaa vajaaksi. 
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asenne.
235

 Vaikka tiivistetyssä saarnaohjetekstissä ei näy puhutun kielen persoo-

nallisia ilmaisuja, joista Jakobsonin painotti jopa interjektioita, tulkitsin rohkeasti 

ilmaisutehtävän edellä kuvaamallani tavalla. Uskon, että piispan ja piispojen ase-

maan, karismaan, tehtävään ja rooliin kuuluu niin pappien, kirkon muiden työnte-

kijöiden kuin seurakuntalaistenkin opettaminen ja opastaminen. Jos kirkon johdon 

olettaa olevan epävarma siitä, että papiston saarnatiedot tarvitsevat päivitystä, 

saarnatiedon opetushalu saattaa todella ilmentää piispojen opettavaista asennetta 

alaisiaan (itseäänkin) kohtaan. Kaikkiaan epävarmuus papiston (ja muidenkin) 

työntekijöiden tietotasosta (ajoin uudistuvassa) kirkon jumalanpalveluselämässä 

(kaavoineen) on osaltaan voinut johtaa oppaan kirjoittamiseen.
236

 

 Aineiston pohjalta laaditun saarnan tehtävän tiivistetyn saarnaohjevirkkeen 

vaikuttamistehtävän tehty tulkinta vaikuttaa syntynsä jälkeenkin melko luotetta-

valta, arvioin. Lisäksi se näyttää olevan tasapainossa Palvelkaa Herraa Jumalan-

palveluksen oppaan hengen ja kirjaimen kanssa: papistoon eli pappeihin on vaiku-

tettava aika ajoin
237

, jos heidän saarnatyöhönsä tahdotaan sisällyttää kirkon joh-

dolle tärkeää saarnatietoa. Tällöin oppaan tieto tähtää lukijoihinsa vaikuttamiseen. 

Se ilmenee hyvin myös tiivistetyn saarnaohjevirkkeen vaikuttamistehtävätulkin-

nasta: virke (ilmentäen sisältöä, josta se on luovasti kiteytetty) ojentautuu kohti 

oppaan lukijaa, eli saarnoja pitävää pappia, ja opastaa tätä hyödyntämään oppaan 

opetusta saarnan tehtävästä. Pappiin vaikutetaan ja kehotetaan häntä muistamaan 

lain ja evankeliumin ero ja viisi oppaan sisältämää saarnan osatehtävää. Tulkitsin 

siis vielä niin, että tiivistetyssä saarnaohjevirkkeessä, joka edustaa Jumalanpalve-

luksen koko alalukua Saarnan tehtävä, toteutuu täysin jakobsonilainen viestinnän 

vaikuttamistehtävä. Sitä tehostaa toki nyt tiivistettyihin saarnaohjevirkkeisiin va-

litsemani verbien imperatiivimuoto, mutta ilman sitäkin vaikuttamistehtävä pais-

taisi todennäköisesti läpi jostakin alaluvun kristallisoivasta ydinsanomasta. 
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 Opettava ja tiedonsiirtoa tahtova (tiedottava) asenne voidaan perustella myös viittauksella nä-

kemykseen kirkon ja sen toiminnan luonteesta: kirkko on opettava yhteisö, jossa on vain opetus-

lapsia, joita yhtäältä opetetaan ja jotka toisaalta opettavat toisiaan tuntemaan kirkon pyhät tekstit, 

salaisuudet ja käytännön elämän. Negatiivisia tai kirkon toimintaa ehkä rasittavia piispojen asen-

teita, kuten mahdollisia ylemmyyden ja ylivertaisuuden asenteita, ei tässä yhteydessä edes harkittu 

mainita. Koska koen a) mallin ilmaisutehtävän asenne-käsitteen ja b) asenne-tunne -yhteyden 

tulkinnassa ongelmallisena ja ristiriitaisena, en esitä sitä missään tutkielmani tulkintataulukossa. 
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 Totean vielä kerraten ja tarkentaen, että piispainkokouksen mahdollisten kollektiivisten tai 

yksilöllisten tunteiden ja asenteiden ja niiden intensiteetin arviointi ja mittaaminen eivät ole mah-

dollisia tässä yhteydessä. Ne arvioidaan ja ovat, kuten käytössä oleva työkaluvalikoimakin, tämän 

tutkimuksen kysymyksenasettelun, mahdollisuuksien ja menetelmien ulottumattomissa. 
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 Kertaus (eli toiste) on opintojen äiti viestinnässä, kuten ostovaikutukseen tähtäävässä mainos-

viestinnässä. Toistetta kuvasi melko perusteellisesti Fiske. Fiske, 1992, 25−34. 
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 Kiteytetyn saarnaohjevirkkeen viittaustehtävä toteutui myös tulkintani mu-

kaan täysin. Sen jakobsonilainen toteutuminen ei mielestäni jätä mahdollisille 

muillekaan referentiaalisen funktion omaaville abstrakteille tekstiä tai viestintää 

kuvaaville rakenteille tulkinnanvaraa. Koska kiteytetty saarnaohjevirke ei viittaa 

vain itseensä – ollen jotain taidetta tai runoutta itsestään – se noudattaa ilmeisesti 

useimpien kielten yleistä syntaksia ja viittaa sanomansa kontekstiin ja sanomiensa 

osakonteksteihin. (Virkkeen kontekstitulkinta on esitelty jo edellä.) Niin ollen 

saarnaohjevirke ei jää irrationaaliseksi merkkijonoksi. Ei, se on täsmällinen ja 

suomen kielen kielioppia noudattava – joskin kaksine relatiivisivulauseineen ker-

roksellinen – virke, jonka sisältö viittaa johonkin, jonka virkkeen lukutaitoinen 

suomen kieltä ymmärtävä lukija eli puhuteltava voi käsittää
238

. 

 Kuten edellä on aiemmin todettu, tässä Jumalanpalveluksen oppaan saarnan 

tehtävän tiivistävässä tulkinnassa kokonaan tai pääosin toteutumattomat tehtävät 

olivat 1) poeettinen ja 2) faattinen tehtävä ja 3) metakielellinen tehtävä. Niistä voi 

todeta, että poeettisen ja metakielellisen tehtävän poissaolo tiivistetystä ja impera-

tiivimuodossa olevasta saarnaohjevirkkeestä on tulkinnassa selkeä tapaus: virk-

keessä ei runoilla eikä selitetä sen käyttämää kieltä. Faattinen tehtävä ei pääosin 

toteudu sekään. Ero täyden toteutumattomuuden ja pääosin toteutumattomuuden 

välillä on kuitenkin hiuksenhieno. Olen tulkinnassani jättänyt kuin kapean taka-

portin sille, että faattisen tehtävän alakomponentti, eli psykologinen yhteys toteu-

tuisi hieman. Tällöin tiivistetyn virkkeen imperatiivisisältö olisi luettavissa, aina-

kin osittain, kunkin hiippakunnan piispan ja papin välisenä vuoropuheluna, joka 

kutsuu kollegiaaliseen yhteyteen ja yhteistyöhön. Mutta tämä on silti melko kau-

kaa virkkeen taustaoletuksista, ei sen varsinaisesta sisällöstä tai muodosta, haettua 

olettavaa sisältöä. Siitä huolimatta jätän tämän pienen faattisen tehtävän toisen 

osan toteutumisen mahdollisuuden tulkintaani voimaan, vaikka virkkeen jo tehty 

tulkinta rajaa siltä kaiken jakobsonilaisen faattisen tehtävän toteutumisen pois. 

4.2 Saarnan valmistaminen mallilla tulkittuna 
Alaluvun Saarna alaluvussa Saarnan valmistaminen Palvelkaa Herraa iloiten Ju-

malanpalveluksen opas käyttää saarnaohjeiden antoon tulkintani mukaan kaksi 

kappaletta ja 18 virkettä. Alaluvun ensimmäinen kappale käsittelee saarnan val-

mistamisen aloittamisen ajankohtaa, jumalanpalveluksen tekstien lukemista, teo-

logisen koulutuksen antamaa tukea saarnan valmisteluun ja seurakuntalaisten odo-
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tuksia saarnan valmisteluun. Alaluvun toinen kappale painottaa homileettisen ana-

lyysin merkitystä saarnan valmistelussa ja esittelee sen seitsemän pääkysymystä, 

jotka pappi voi saarnaansa laatiessaan selvittää ja joiden vastaukset saarnata kirk-

kokansalle. Kappale päättyy näkökohtiin homileettisen analyysin kysymysten 

hyödyntämisestä saarnassa ja antiikin ajan kaavaan puheen valmistamisessa. 

 Seuraavassa asetelmassa on esillä aineiston kaksi saarnan valmistamista 

kuvaavaa saarnaohjevirkettä perusmuodossa ja kummastakin johdetussa impera-

tiivissa. Virkkeiden imperatiivi on ilmaistu yksikön toisessa persoonassa. 

 Virke 1 sellaisenaan: Saarnaaja lukee jumalanpalveluksen tekstit läpi mietiskellen ja 

 rukoillen. (V38) 

 Virke 1 imperatiivissa: Pidä punnitun puheen saarnoja: lue jumalanpalveluksen tekstit 

 läpi mietiskellen ja rukoillen (hyvissä ajoin) ennen saarnan valmistamista. 

 Virke 2 sellaisenaan: Tarkoitus ei ole vastata saarnassa kaikkiin näihin kysymyksiin, vaan 

 näillä luodaan pohjaa saarnan valmistamiseen. (V51)
239

 

 Virke 2 imperatiivissa: Älä vastaa kaikkiin näihin kysymyksiin, vaan luo niiden 

 kysymisen ja niiden vastausten avulla pohjaa saarnasi valmistamiseen ja saarnaasi.
240

 

 Asetelman imperatiivien sanavalintojen kehittelyssä käytin vapautta, johon 

ei ole syytä takertua. Joku toinen olisi laatinut imperatiivinsa toisin lisäsanoin ja 

ilmaisuin. Kyse on näet tässäkin kohdassa vain aineiston parin esimerkkivirkkeen 

esille tuomisesta. Niiden esittäminen tässä kohdassa tulee perustelluksi ennen seu-

raavaa tekstin kokonaisuutta, jossa aineiston saarnan valmistamisen sisältö on 

tiivistetty alaluvun ydinsanomaksi eli saarnaohjevirkkeeksi. 

 Aineiston alaluvun Saarnan valmistaminen osalta toimin samoin kuin alalu-

vun Saarnan tehtävä suhteen. Niinpä tiivistin tämänkin aineisto-osan, eli alaluvun, 

kaikista saarnaohjevirkkeistä yhden koko alalukua kuvaavan saarnaohjevirkkeen. 

Siihenkin työhön käytin harkintaani, jolla yritin aikaansaada nasevan (mutta riit-

tävän monipuolisen) virkkeen kattamaan koko alaluvun sisällön. Virkkeen tulkin-

nassa pyrin – edellisen alaluvun saarnan tehtävän tulkinnan tavoin – edelleen joh-

donmukaisesti pitäytymään Jakobsonin mallille uskollisessa metodissa luvussa 3 

kerrotuin poikkeuksin. Aineiston alaluvun Saarnan valmistaminen sisältämien 

saarnaohjeiden tiivistävä tulkintani on esillä taulukossa 3. 

 Tulkinnassa on yhä pyritty ”tulkinnan perustasoon”, jossa etenkin viestinnän 

perustekijöiden tulkinnat ovat suppeat. Kaikkiaan Jumalanpalveluksen oppaan 

alaluvun Saarna alaluvusta Saarnan valmistaminen tiivistetty saarnaohjevirke sai 

Jakobsonin 14-osaiseen laajennettuun malliin 10 suppeaa eli niukkaa tulkintarat-
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 Virke viittaa edellä esitettyihin homileettisen analyysin ala-analyysikysymyksiin, joiden esittä-
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kaisua. Neljän mallinosan ratkaisu (konteksti, sanoma, ilmaisu- ja vaikuttamisteh-

tävä) taas sisälsi verbaalisesti kohtalaisen runsaan sisällön. Kummankinlaiset tul-

kintasisällöt käsitellään tutkielman kahdessa seuraavassa alaluvussa. 

 Taulukko 3. Tiivistetty saarnan valmistaminen Jakobsonin mallilla tulkittu-

na. 

 
KONTEKSTI 

Raamattu, kirkkokäsikirja, jumalanpalveluksen tekstit, hengellisyys, rukoilu, mietiskely, 
kirkon jumalanpalveluselämä, jumalanpalvelus, 

homileettinen analyysi, saarna, ydinasia, aika, ajoitus, ajankäyttö, 
 kirkon johto, kirkon opetustyö, hyvä ja kirkolle kelpo jumalanpalvelussaarna 

 
PUHUTTELIJA 

 
piispainkokous 

 
 

 
SANOMA 

(Keskity päivän tekstiin ajoissa hengellisesti ja analysoi se 
turhia viivyttelemättä homileettisen analyysin ja sen tulosten avulla 

Jumalanpalvelusoppaan mukaan, niin pidät hyvän saarnan.) 

 
PUHUTELTAVA 

 
saarnaava pappi 

 
┌ 

FYYS. KANAVA 

  
┐ 
 PSYKOLOG. YHT. 

KOSKETUS 
 

fyysinen kirja    piispa – pappi 
 
 

 
KOODI 

asiakoodi, kirkollinen asiakoodi, kirkollinen hengellinen koodi 

 
Lue jumalanpalveluksen tekstit rukoillen ja mietiskellen, 

valmistele saarnasi homileettista analyysia käyttäen 
 ja löydä sen avulla saarnapuheesi pääkohta, josta saarnaat −  

tehden kaikki edelliset hyvissä ajoin ennen saarnaan pitoa. 
 
 

VIITTAUSTEHTÄVÄ 
 Saarnaohjevirke ja sen sanoma viittaavat laajasti konteksteihinsa. 

Viittaustehtävä toteutuu täysin. 

 
ILMAISU-
TEHTÄVÄ 

  
Saarnaohjevirke 

ilmaisee piispainko-
kouksen epävar-

muuden siitä, tietä-
vätkö kirkon papit 
kirkon käsityksen 
saarnan hyvästä 
valmistamisesta.  
 Ilmaisutehtävä 
toteutuu täysin. 

 
POEETTINEN TEHTÄVÄ 

Saarnaohjevirkkeessä ei ole (intentionaalista) poeettisuutta. 
Poeettinen tehtävä ei toteudu. 

 

 
VAIKUTTAMIS- 

TEHTÄVÄ 
 

Saarnaohjevirke 
kurottaa kohti 

oppaan lukijaa, eli 
saarnaavaa pap-

pia, opastaen tätä 
hyödyntämään 

opetusta saarnan 
valmistamisesta. 

Vaikuttamistehtä-
vä toteutuu täysin. 

 
 

 
 

┌ 
KANAVAN YLLÄPITO 

  
 
┐ 

PSYKOL. YHT. YLLÄPITO 

FAATTINEN 
TEHTÄVÄ 

 
ei toteudu 

 
    ei toteudu      toteutuu niukasti tai ei 

lainkaan  
 

 
METAKIELELLINEN TEHTÄVÄ 

 Saarnaohjevirkkeessä ei ole sen oman koodin selitystä. 
Metakielellinen tehtävä ei toteudu. 

Tulkinta mallin viestinnän perustekijöiden avulla 
Saarnan valmistamisen tiivistävä tulkinta Jakobsonin mallin (osien) avulla tuotti 

mallin perustekijöiden osalta hyvin pitkälle saman tuloksen, kuin mikä toteutui 

edellisessä tiivistävässä tulkinnassa. Niinpä puhuttelija, puhuteltava, kosketus 

alaosineen ja koodi ovat samat kuin tutkimukseni edellisessä tulkinnassa. Se joh-

taa siihen, että niitä ei käsitellä enää uudelleen tässä alaluvussa. Sen sijaan kahta 
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saarnan valmistamisen tiivistetyn saarnaohjevirkkeen viestinnän perustekijää, sa-

nomaa ja kontekstia, käsitellään jakobsonilaisesti tulkittuna seuraavassa. 

 Palvelkaa Herraa ilolla Jumalanpalveluksen oppaan saarnan valmistamista 

koskevan sisällön ydinsanoman eli tiivistetyn saarnaohjevirkkeen sanoman tulkit-

sin taas kahden lauseen mittaiseksi virkkeeksi. Sanoma luotiin tässäkin esimerkin 

vuoksi osoittamaan mallin ”toimintavoimaa”. Sanoma liittyy saarnaohjevirkkee-

seen siten, että sen alku koskee saarnan valmistamista Jumalanpalveluksen oppaan 

mukaan ja toinen osa kuuliaisuutta a) oppaan mukaiselle toiminnalle ja sitä kautta 

b) kirkon johdon ohjeille ja itse kirkon johdolle. Sanomassa korostuvat saarnan 

valmistamisen ja pitämisen ihanteellinen ajankäyttö ja ajoitus. Myös papin hen-

gellinen ja järjellinen saarnapäivän kirkkokäsikirjan raamatuntekstien käsittely, 

jossa jälkimmäisessä homileettinen analyysi omaa ratkaisevan roolin saavat ilmai-

sunsa, jotta seuraavat kaksi korostusta, eli kuuliaisuus Jumalanpalveluksen op-

paalle ja kirkon johdolle, olisivat myös totta papin saarnanvalmistelussa. Papin 

hengellinen saarnatekstiehdokkaiden (Vanhan testamentin teksti, evankeliumi-

teksti ja epistola) ja valitun saarnatekstin pohdinta saa laatimassani sanomassa 

rinnalleen runsaasti järkeä – ja ”kirkollis-hengellistä järkeä” – vaativan työn: ho-

mileettisen analyysin käytön. Sen avulla, kuten alaluvussa ohjataan, valmistuu ja 

valmistetaan laatijoilleen ja kuulijoilleen hyvä ja kirkolle opillisesti kelpo saarna. 

 Saarnaohjevirkkeen ”teknisesti” laadittu sanoma muistuttaa äitiään, eli saar-

naohjevirkettään. Tulkinnassani en voinut välttää toistamasta alaluvun ydinsano-

man tärkeää sisältöä – saarnaohjevirkehän on jo alaluvun sanoma. Pitkähköön 

tiivistettyyn saarnaohjevirkkeeseen pakkasin ensin tulkinnassa neljä merkittävää 

asiaa alaluvusta: jumalanpalvelustekstien hengellis-meditatiivinen lukeminen, 

homileettinen analyysi ja sen käyttö, saarnapuheen pääkohdan löytäminen ja 

kaikkien edellisten ihanteellisen aikaisen ajoituksen ennen varsinaista saarnaamis-

ta. Sitten ne kaikki, yhdessä papin kuuliaisuuden kirkkoa ja sen ohjeistusta koh-

taan, saivat sijansa myös sanomassa. Sen kehittelyssä, jos alkuperäistä kiteytettyä 

saarnaohjevirkettä ylipäänsä noin (”sanomasta sanoma”) käsitellään, en pyrkinyt 

vain yhden asian sanomaan, eli uuteen sanomavirkkeeseen, koska pyrin välttä-

mään yksioikoista saarnan valmistamisen näkemistä. Saarna on osa kirkon rikasta 

messuperinnettä, jolla on yhteytensä moneen kirkolliseen, osin profaaniinkin, asi-

aan ja ilmiöön – saarna ei valmistu eikä tule esitetyksi tyhjiössä, näen. Silti jokin 

yksittäinen saarna voi keskittyä yksiselitteisesti (tosin monin sanoin) yhteen asi-

aan, teemaan tai sanaan tai henkilöön, kuten esimerkiksi Jeesuksen ylös-
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nousemukseen, Vanhan testamentin johonkin tiettyyn Kristus-profetiaan, lähim-

mäisenrakkauteen tai vaikkapa opetuslapsiyhteisön ihmiskirjoon ja niin edelleen. 

 Saarnaohjevirkkeen, joka on oppaan alaluvun Saarnan valmistaminen tulkit-

tu ydinsanoma, kontekstin tulkitsin edelleen ”monikontekstiperiatteen” mukaan 

kuten edellisessä saarnan tehtävän tulkinnassa. Sitä kautta virkkeen konteksti sai 

laajan ja monikerroksisen ratkaisun, joka on esillä taulukossa 3. Jos tuo konteksti-

ratkaisu sallisi vain yhden ilmaisun, se voisi Jumalanpalveluksen oppaan opasta-

van ohjekirjaluonteen kautta saada tekstiasun ”hyvä (ja kirkolle kelpo) jumalan-

palvelussaarna”. Tuohon tavoitteeseen ja käsitteeseen näen koko oppaan saarna-

ohjeistuksen tähtäävän, siitä keskustelevan ja sitä ohjeistavan. Mutta kontekstin 

laajennus, varsinkaan kun Jakobsonin mallin tulkintatraditiota ei minään kanoni-

soituna yhden kontekstin esittämisen toimintana ole – sitäkin vastaan voisi kriti-

soida – on mielestäni perusteltua, jotta saarnatoiminnan monet yhteyden laajaan 

kokonaiskontekstiinsa edes joiltain osin valottuisivat tulkinnassani. 

 Kontekstitulkintani sisältää aluksi Raamatun kirkkokäsikirjan tekstien, eli 

saarnakohtaisesti kunkin saarnapäivän eli -pyhän jumalanpalvelustekstit. Nuo 

kolmen vuosikerran tekstit eivät pomppaa tyhjiöstä, vaan ne on kirkon käyttöä 

varten sen päättävissä elimissä aikanaan valittu jumalanpalveluskäyttöön. Kun 

tiivistetty saarnaohjevirke, joka tulkintani mukaan kristallisoi Jumalanpalveluksen 

oppaan alaluvun Saarna alaluvun Saarnan valmistaminen sisällön eli sanoman, 

mainitsee a) rukoilun ja b) mietiskelyn (verbimuotoisena tosin), kohtaan a liittä-

mäni yläkäsite hengellisyys ja kohtaan b suoraan johdettu substantiivi mietiskely 

tulivat mukaan tulkintani kontekstilistaan. Edelleen tulkinnassani papin saarnan 

valmistaminen on osa saarnaprosessia, joka on osa kirkon jumalanpalvelusta ja 

jumalanpalveluselämää. Kontekstini osakonteksti ”homileettisen analyysin käyt-

tö” viittaa toki homileettiseen analyysiin saarnaohjevirkkeessä. Virkkeen ydinkä-

sitteet, kuten saarna ja jumalanpalvelussaarna esiintyvät kuin luonnollisesti kon-

tekstiratkaisussa. Sama koskee sitä, että saarnaohjevirkkeen sana ”pääkohta” 

muuntuu kontekstissa käsitteeksi ydinasia. Myös ilmaisu ”hyvissä ajoin” muuntuu 

osakonteksteiksi aika, ajoitus ja ajankäyttö. Tulkintani päättävät kontekstilistani 

osalta käsitteet kirkon johto, kirkon opetustyö ja hyvä ja kirkolle kelpo jumalan-

palvelussaarna, kuten edellisen tiivistetyn virkkeen tapauksessa, koska saarnan 

valmistelua koskevat periaatteet eli tulkitsemani ohjeet ilmentävät kirkon tavoit-

teita sellaisille saarnoille, jotka ovat ”hyviä” niin kuulijoille kuin puhujilleenkin. 
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Tulkinta mallin viestinnän tehtävien avulla 
Myös alaluvusta Saarnan valmistaminen, joka on Palvelkaa Herraa iloiten Juma-

lanpalveluksen oppaan saarnaa käsittelevän aineiston toinen kokonaisuus, gene-

roidun tiivistetyn saarnaohjevirkkeen tulkinnassa Jakobsonin mallin viestinnän 

tehtävien avulla saatiin selkeä tulos. Se vertautuu pitkälti samankaltaisena alalu-

vun Saarnan tehtävä tuloksiin. Tulkinnan tulosten mukaan kolme viestinnän teh-

tävää toteutui täysin ja kolme pääosin ei. Toteutuneet viestinnän tehtävät olivat 

tulkinnan mukaan 1) ilmaisutehtävä, 2) viittaustehtävä ja 3) vaikuttamistehtävä. 

Kokonaan tai pääosin toteutumattomat tehtävät olivat 1) poeettinen, 2) faattinen 

tehtävä ja 3) metakielellinen tehtävä. Käytännössä tulkinnassa tekstisisällöltään 

muuttuivat edelliseen alalukutulkintaan verrattuna vain ilmaisutehtävä ja vaikut-

tamistehtävä. Tämä on ymmärrettävää, koska kumpikin tähän mennessä kehitetty 

oppaan alaluvun Saarna alalukukohtainen ja imperatiivimuotoinen tiivistetty saar-

naohjevirke muistuttaa rakenteeltaan toistaan. 

 Koska poeettisen, faattisen ja metakielellisen tehtävän toteutumisen osalta 

tulkinta tuotti liki nollatuloksen, niitä ei enempää nyt käsitellä. Noiden kolmen 

funktion tulkintaratkaisu on teksteineen aivan sama kuin edellisen tiivistävän ja 

Saarnan tehtävää koskevan tiivistetyn saarnaohjevirkkeen tulkinnassani. Kolmen 

viestinnän tehtävän ratkaisut taulukoissa 2 ja 3 ovat siis identtiset. 

 Saarnan valmistamisen ydinsanoman eli tiivistetyn saarnaohjevirkkeen tul-

kintani viittaustehtäväratkaisu on myös samanlainen, kuin mihin vastaavassa 

saarnan tehtävän tiivistetyn saarnaohjevirkkeen tulkintaratkaisussani päädyin: 

viittaustehtävä toteutuu täysin. Samoin olen säilyttänyt ja toteuttanut jo mainitun 

monikontekstiperiaatteen viittaustehtävän toteutumisen osoittavassa ja jo edelli-

sessä alaluvussa kuvatussa kontekstissa eli sen ratkaisussa. 

 Jumalanpalveluksen oppaan saarnan valmistamista kuvaavan tiivistetyn 

saarnaohjevirkkeen ilmaisutehtäväratkaisussa päädyin samaan ”tekstimuottiin” ja 

ilmaistuun tunteeseen kuin alaluvussa Saarnan tehtävä, jossa käsittelin vastaavaa 

saarnan tehtävää koskevaa ilmaisutehtäväratkaisua. Epävarmuuden kohde vain on 

nyt toinen kuin ensimmäisessä ilmaisutehtävätulkinnassa: nyt piispainkokous il-

mentää alaluvussa Saarnan valmistaminen epävarmuutta siitä, että papistolla ei 

välttämättä ole kirkon johdon toivomaa käsitystä hyvästä tavasta valmistaa saarna. 

(Tämä johtaa edelleen – jakobsonilaisesti tulkiten – siihen, että arvioin piispain-

kokouksen epävarmuuden tunteen taustalla olevan myös tietäväisen ja opettavai-

sen asenteen, jolla sekä voidaan ehkäistä että korjata papiston mahdollista heikkoa 
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eli huonoa saarnan valmistamista. Jätin silti asenteen kuvauksen pois taulukosta 3 

kuten myös taulukosta 2.) Joka tapauksessa, tulkittiinpa ilmaistun tunteen olevan 

heikko tai jokin muu tunne, näen ilmaisutehtävän toteutuvan taas täysin tässä 

saarnaohjevirkkeessä. Ratkaisu noudattaa myös tulkintaani alaluvusta Saarnan 

tehtävä. Siinäkin tulkinnassa hahmotin, että epävarmuus ja ilmaisutehtävän toteu-

tumisen intensiteetti olivat samankaltaiset kuin nyt alaluvussa saarnan valmista-

misen tapauksessa. Kun ne tulkintani mukaan heijastuivat melko selvästi myös 

tiivistetystä saarnaohjevirkkeestä, eli alaluvun Saarnan valmistaminen ydinsano-

masta, en silti väitä, ettei tulkintani tuloksineen olisi osin sumea. Pidän sen silti 

taulukossa mukana, jotta ”oppaan sisällä olisi tilaa kirkon järjelle ja tunteille”. 

 Myös Jumalanpalveluksen oppaan saarnan valmistamista kuvaavan tiiviste-

tyn saarnaohjevirkkeen jakobsonilaisessa vaikuttamistehtäväratkaisussa päädyin 

samaan ”tekstimuottiin” ja toteutumisen myönteisyyteen ja intensiteettiin kuin 

edellisessä alaluvussa, jossa käsittelin vastaavaa saarnan tehtävää koskevaa vai-

kuttamistehtäväratkaisua. Nyt vain puhuttelijan, eli piispainkokouksen, kurotus eli 

suuntautuminen puhuteltavaa, eli yksittäistä pappia tai koko saarnaavaa papistoa, 

kohti toteutui tiivistetyn saarnaohjevirkkeen – ja siten koko aineiston saarnan 

valmistamisesta kertovan alaluvun – opastaessa hyödyntämään oppaan opetusta 

saarnan valmistamisesta. Mainitut samankaltaisuus ja ero suhteessa edelliseen 

tulkintaan saarnan tehtävästä ovat ymmärrettäviä, koska myös saarnan valmista-

misen alaluvusta tiivistetty saarnaohjevirke opastaa pappia (eli koko saarnaavaa 

papistoa) noudattamaan Jumalanpalveluksen oppaan ohjeita ja koska molemmat 

tiivistetyt saarnaohjevirkkeet muistuttavat muodoltaan ja ainakin ”kuuliaisuussi-

sältönsä” osalta toisiaan. Joka tapauksessa katsoin eli tulkitsin myös vaikuttamis-

tehtävän (kuten ilmaisutehtävän ja viittaustehtävän) toteutuvan nyt täysin (oppaan 

saarnan valmistamisen sisällössä ja) kiteytetyssä saarnaohjevirkkeessä. 

4.3 Saarnan pitäminen mallilla tulkittuna 
Alaluvun Saarna alaluvussa Saarnan valmistaminen Palvelkaa Herraa iloiten Ju-

malanpalveluksen opas käyttää saarnaohjeiden antoon tulkintani mukaan kolme 

kappaletta ja 23 virkettä. Aineiston tämän alaluvun ensimmäinen kappale käsitte-

lee aluksi yhtäältä saarnan hyvyyden mittaamisen vaikeutta ja toisaalta sitä, että 

jotkut kriteerit pystyvät osoittamaan saarnan olevan hyvä. Kappaleessa luetellaan 

myös hyvän saarnan 10 kriteeriä eli ominaisuutta. Toinen kappale valottaa saar-

nan sanoman vastaanottamisen esteitä, joita se listaa yhteensä viisi pääkohtaa tar-

kennuksineen. Alaluvun kolmas kappale käsittelee aluksi lyhyesti miten kuulijasta 
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johtumattomia edellä lueteltuja häiriötekijöitä voidaan eliminoida. Lopuksi kol-

mannessa kappaleessa muistutetaan lohduttaen siitä, että nimenomaan Pyhä Henki 

vaikuttaa uskon missä ja milloin tahtoo – niin huolimatta saarnaajan saarnan laa-

dusta ja pinnistelystä ja ponnistelusta saarnan valmistamisen ja pitämisen yhtey-

dessä tai niitä kuin hyödyntäen. Tuo pappislukijoita lohduttava yhteenvedonomai-

nen ja soveltavasti opillinen ja hengellinen tekstijakso on aineiston lopussa yh-

teensä kolmen pitkähkön virkkeen mittainen. Se päättää sekä alaluvun Saarnan 

pitäminen että oppaan saarnaa koskevan neljän alaluvun mittaisen jakson, josta 

kolme alalukua kuuluu tutkimuksen aineistoon. 

 Seuraavassa asetelmassa on esillä kolme aineiston saarnan pitämistä kuvaa-

vaa saarnaohjevirkettä perusmuodossa ja kustakin niistä johdetussa imperatiivissa. 

Virkkeiden imperatiivi on yksikön toisessa persoonassa. 

 Virke 1 sellaisenaan: Hyvä saarna synnyttää kuulijassa kokemuksen, että asia koskettaa 

 juuri hänen konkreettista elämäntilannettaan. (V61) 

 

Virke 1 imperatiivissa: Saarnaa niin, että saarnasi synnyttää kuulijassa kokemuksen, että 

saarnasi asia (ydinasia) koskettaa juuri hänen konkreettista elämäntilannettaan. 

 

 Virke 2 sellaisenaan: Hyvä saarna vahvistaa ja syventää kuulijan uskoa Kristukseen. 

 (V63) 

 

 Virke 2 imperatiivissa: Saarnaa niin, että saarnasi vahvistaa ja syventää kuulijan uskoa 

 Kristukseen. 

 

 Virke 3 sellaisenaan: Silloin kun häiritsevät tekijät eivät riipu kuulijasta, niihin voidaan 

 vaikuttaa. (V73) 

 

 Virke 3 imperatiivissa: Saarnaa niin, että hyväksyt (nöyrästi) sen, että silloin kun saarnaa 

 häiritsevät tekijät eivät riipu kuulijasta, niihin (kanavaan, sinuun itseesi ja saarnoihisi) 

 voidaan vaikuttaa.
241

 

 Edellä näkyvien virkeparien kaksi ensimmäistä paria käsittelee saarnan laa-

tua. Niistä virkkeen 2 sisältö ilmaisee kirkon uskon mukaisen korkean, mutta il-

meisen tavallisen, saarnojen ja saarnaamisen tavoitteen, jonka toteutumisen tulok-

sia on tieteen keinoin vaikea mitata. Edellisten virkkeiden virkeparin 3 sisältö 

liittyy saarnan kohtaamiin häiriöihin saarnatilanteessa ja siihen, miten niihin voi-

daan vaikuttaa. Virkeparin imperatiivi sisältää runsaasti omaa tulkintaani papin 

nöyryydestä saarnojaan ja niiden kehittämistä kohtaan. 

 Aineiston alaluvun Saarnan pitäminen osalta toimin samoin kuin aineiston 

kahden edellisen alaluvun suhteen. Niinpä kehitin tätäkin alalukua kuvaamaan sen 

saarnaohjevirkkeistä yhden kiteytetyn (kiteyttävän) eli tiivistetyn (tiivistävän) 

saarnaohjevirkkeen, eli alaluvun tulkitun ydinsanoman. Tarkoitukseni kiteytyk-

                                                           
241

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 95−96. 
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sessä oli käyttää harkintaa, jonka avulla syntyisi sisällöltään ja ilmiasultaan kom-

pakti mutta riittävän monipuolinen virke kattamaan alaluvun pääsisältö. Virkkeen 

tulkinnassa pyrin – kahden edellisen tulkintaluvun tavoin – yhä johdonmukaisesti 

pitäytymään Jakobsonin mallille uskollisessa metodissa. Jumalanpalveluksen op-

paan alaluvun Saarna alaluvun Saarnan pitäminen saarnaohjeiden tiivistävä tulkin-

tani on esillä taulukossa 4. 

 Taulukko 4. Tiivistetty saarnan pitäminen Jakobsonin mallilla tulkittuna. 

 
KONTEKSTI 

saarna, arviointi, mittaaminen, onnistuminen, hyvyys, yleisyys, hengellisyys, viestinnän häiriöt, 
sanoma, sanoman vastaanottaminen, kuuleminen, kuulijat, ajankohtaisuus, kiinnostavuus, usko, Jeesus Kristus, 

Pyhä Henki, Pyhän Hengen hedelmät, Raamattu, väite, ydinväite, ydinsanoma, kirkkokäsikirja, 
jumalanpalveluksen tekstit, kirkon jumalanpalveluselämä, jumalanpalvelus, 

 kirkon johto, kirkon opetustyö, hyvä ja kirkolle kelpo jumalanpalvelussaarna 
 

PUHUTTELIJA 
 

piispainkokous 
 
 

 
SANOMA 

(Saarnaa kuulijoillesi ajankohtaisesti ja hengellisesti nostaen esiin yhden 
Raamatun tekstiin liittyvän keskeisen väitteen tiedostaen samalla, 

että saarnasi hyvyyttä on vaikea mitata ja että vastaanottohäiriöitä voi olla, 
vaikka saarnaisit kuinka hyvin myös Jumalanpalvelusoppaan mukaan.) 

 
PUHUTELTAVA 

 
saarnaava pappi 

 
┌ 

FYYS. KANAVA 

  
┐ 
 PSYKOLOG. YHT. 

KOSKETUS 
 

fyysinen kirja    piispa – pappi 
 
 

 
KOODI 

asiakoodi, kirkollinen asiakoodi, kirkollinen hengellinen koodi 

 
Vaikka saarnasi onnistumista ja hyvyyttä on yleisesti ja hengellisesti usein vaikea mitata 
ja vaikka monet häiriötekijät voivat haitata sen sanoman vastaanottamista kuulijoissa, 

pidä kuulijoillesi ajankohtainen, kiinnostava ja uskoa Kristukseen ja Hengen hedelmiä lisäävä saarna, 
joka sisältää ainakin yhden Raamatun tekstiin liittyvän keskeisen väitteen oppaan ohjeiden mukaan. 

 
 

VIITTAUSTEHTÄVÄ 
 Saarnaohjevirke ja sen sanoma viittaavat laajasti konteksteihinsa. 

Viittaustehtävä toteutuu täysin. 

 
ILMAISU-
TEHTÄVÄ 

  
Saarnaohjevirke 

ilmaisee piispainko-
kouksen epävar-

muuden siitä, tietä-
vätkö kirkon papit 
kirkon käsityksen 
saarnan pitämisen 

hyvästä tavasta. 
 Ilmaisutehtävä 
toteutuu täysin. 

 
POEETTINEN TEHTÄVÄ 

Saarnaohjevirkkeessä ei ole (intentionaalista) poeettisuutta. 
Poeettinen tehtävä ei toteudu. 

 

 
VAIKUTTAMIS- 

TEHTÄVÄ 
 

Saarnaohjevirke 
kurottaa kohti 

oppaan lukijaa, eli 
saarnaavaa pap-

pia, opastaen tätä 
hyödyntämään 

opetusta hyvästä 
tavasta pitää 

saarna. 
Vaikuttamistehtä-
vä toteutuu täysin. 

 
 

 
 

┌ 
KANAVAN YLLÄPITO 

  
 
┐ 

PSYKOL. YHT. YLLÄPITO 

FAATTINEN 
TEHTÄVÄ 

 
ei toteudu 

 
    ei toteudu      toteutuu niukasti tai ei 

lainkaan  
 

 
METAKIELELLINEN TEHTÄVÄ 

 Saarnaohjevirkkeessä ei ole sen oman koodin selitystä. 
Metakielellinen tehtävä ei toteudu. 

Tulkinta mallin viestinnän perustekijöiden avulla 
Saarnan pitämisen tiivistävä tulkinta Jakobsonin mallin osien avulla tuotti mallin 

perustekijöiden osalta hyvin pitkälle saman tuloksen, kuin mitä kahden edellisen 

aineiston alaluvun sisällön tulkinnassa saatiin. Siten puhuttelija, puhuteltava, kos-
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ketus alaosineen ja koodi ovat samat kuin tutkimukseni kahdessa edellisessä tul-

kinnassa. Tämä vaikuttaa sen, kuten saarnan valmistamisen tulkinnassa, ettei tuota 

neljää viestinnän perustekijätulkintaa enää käsitellä tässä yhteydessä. Sen sijaan 

kahta saarnan pitämisen tiivistetyn saarnaohjevirkkeen viestinnän perustekijää, 

sanomaa ja kontekstia, käsitellään jakobsonilaisesti tulkittuna seuraavassa. 

 Jumalanpalveluksen oppaan alaluvun Saarnan pitäminen tiivistetyn saarna-

ohjevirkkeen (ydinsanoman) muunsin – pitäen asiaa kuin oppimiskokeena – nel-

jän lauseen ja kahden lauseenvastikkeen mittaiseksi virkkeeksi. Vapaa muuntava 

tulkintani oli kuin toisen kierroksen ei-välttämätöntä kiteyttämistä. Uusi sanoma-

virke – kuten saarnaohjevirkekin – on myös pitkä kolmen sivulauseen ja yhden 

päälauseen rakenne, jonka kahden verbi-instruktiivin purku toisi kaksi uutta lau-

setta sen sisään. Sanoma mainitsee lyhyesti ajankohtaisuuden ja hengellisyyden 

sekä yhden Raamatun tekstin esiin nostamisen tärkeyden saarnassa. Lisäksi sano-

ma kuin ottaa oppaan kannan, että saarnan hyvyyttä on hankala (ellei mahdoton) 

mitata ja että sen reseptiossa voi olla vastaanottohäiriöitä. Lopuksi sanoma sisäl-

tää puhuteltavan eli saarnaajan kuuliaisuuden Jumalanpalvelusoppaan ohjeille.  

 Kiteytetyn saarnaohjevirkkeen tuottamisen ja sen uuden ”teknisen sanoman” 

laatimisen prosessissa, kuten mainitun kahden tekstin välillä, esiintyi ristiriitoja ja 

jännitteitä. Se tarkoittaa pohdintaa ja karsivia päätöksiä uuteen sanomaan mukaan 

otettavista käsitteistä – sanoista. Kun jokainen tiivistetty saarnaohjevirke on oman 

alalukunsa tulkiten tiivistetty ydinsanoma ja kun olen uutta teknistä ja osin kovin 

keinotekoista sanomaa saarnaohjevirkkeestä taulukkoon kehittänyt ja hionut, tehty 

hionta on muuttanut saarnaohjevirkkeen luonteen uudeksi sanomaksi ja hieman 

itse ydinsanomaakin. Tämä on ollut tietenkin totta jokaisen oppaan kolmen alalu-

vun tiivistetyn saarnaohjevirkkeen sanomatulkinnassa. Sanomaan on silti jäänyt 

useita samoja sanoja ja merkityksiä – mutta eri sanoin ja lausemuodoin, kuin mitä 

kussakin tiivistetyssä saarnaohjevirkkeessä on ollut. 

 Edellä kuvattu matka jokaisesta kolmesta saarnaohjevirkkeestä Jakobsonin 

mallin uuden esitysmuodon viestinnän perustekijä sanoman sisältöön on ollut va-

paa tulkinnallinen ratkaisuni, joka minun itsenikin on ollut vain hyväksyttävä, 

koska kiteytetty saarnaohjevirke on jo ennen mallin osien avulla tapahtuvaa tul-

kintaa oman aineistoalalukunsa tulkittu ydinsanoma. Hyväksyntä kattaa myös 

virkkeen ja tulkitun uuden sanoman samankaltaisuuden: ne muistuttavat hyvin 

paljon toisiaan. Tämän alaluvun Saarnan pitämisen tulkintatyössä sekä saarnaoh-

jevirkkeeseen että uuteen sen sanomaan on päässyt alaluvusta mukaan samaa si-
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sältöä, jossa korostuvat hyvän saarnan viestinnällinen ja hengellinen laatu, saar-

nan hyvyyden mittaamisen ja satunnaiset reseption vaikeudet eli häiriötekijöiden 

olemassaolon tunnustaminen ja saarnaavan papin kuuliaisuus Jumalanpalveluksen 

oppaan (ja sitä kautta piispainkokouksen ja kirkon muun johdon) ohjeille.
242

 

 Tiivistävän saarnaohjeen kontekstiratkaisuni on jälleen monikontekstiratkai-

su, jossa Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalvelusopas ei ole yksi konteksteista. 

Sen sijaan oppaan ja sen tekstin saarnaohjeiden kontekstiksi on kontekstiratkai-

sussa oletettu kirkon opetustyö. Kaikkinensa en pidä tulkintani kontekstiratkaisua 

vain kiteytetystä virkkeestä poimittujen ja muutamien muiden niiden aihepiiriä 

lähellä olevien asiasanojen luettelona. Ei, jokaisen oppaan alaluvun tulkinnassani 

kaikki saarnaohjevirkkeen sanat ja niiden representoimat asiat, oliot, ilmiöt ja ta-

pahtumiset verkottuvat toinen toisiinsa, eli liittyvät jollain tapaa toisiinsa. Esitän, 

että a) toiset edellisistä ovat jonkin ylemmän alaisia, jolloin syntyy selkeä suhde 

ylärakenne – alarakenne ja b) toiset ovat enemmän samantasoisessa tai muunlai-

sessa suhteessa toisiinsa. Kyse on sekä tiivistetyn virkkeen käsitteiden arvioidusta 

strukturaalisesta suhdeverkostosta itsestään että vastaavasta verkostosta reaali-

maailmassa. Koska koko tiivistetyn virkkeen jokaisen sanan eli käsitteen suhtei-

den arvioiminen toiseensa ja kaikkeen lähimpään käsitteeseensä olisi työlästä ja 

aikaa vievää ja uskoakseni lisäasiantuntemusta vaativaa, en aio pohtia asiaa 

enempää. Pyrkimykseni on edetä tulkintaratkaisuni yleisessä kuvauksessa ilman 

erityisen syvällistä yhden Jakobsonin mallin avulla saadun tulkintatuloksen käsit-

telyä. Sitä paitsi tulkinnallisessa opinnäytteessä sen laatija voi esittää oman ratkai-

sunsa esimerkiksi juuri jonkin virkkeen tai muun tekstin kontekstista. Tulkinnan 

kannalta jokainen perusteltu ratkaisu on uskoakseni ”hyvä”. Opinnäytteen valmis-

tuttua, ehkä jo sen viimeistelyvaiheessakin, opinnäytteen arvioijien tehtävä on 

arvioida tulkinnan laatu. Sen he tekevät käsittääkseni ainakin lähtökohtaisesti sekä 

a) kollegiaalisen ja tieteellisen käsityksen mukaan, joka yleensä noudattaa yleistä 

tieteen ideologiaa ja tieteessä ja etenkin arvioijan oman disipliinin ”muotivirtauk-

sia” että b) oman subjektiivisen näkemyksensä mukaan. Täysin samanlaista arvi-

ointia kahden arvioijan tuottamana tuskin syntyy tai kuin kiveen hakattua yhtä 

täsmätotuutta löytyy, kun arvioinnin kohteena on useita osa-alueita yhden koko-
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 Jos vastaavaan jakobsonilaiseen tulkintaan olisi kehitetty jokin metodi tai joitakin metodillisia 

suuntaviittoja, olisin voinut käyttää osaa niistä tulkinnassani. Toisaalta ilman niitä tulkintani on 

vapaata heikkouksineen ja uniikkia vahvuuksineen. 
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naisuuden sisällä. Silti annetun myönteisen ja rakentavan ja kehittämistä osoitta-

van kritiikin suunta voi olla sama.  

 Kontekstiratkaisuni pitää tiivistetyn saarnaohjevirkkeen kontekstina aluksi 

(homileettisesti) saarnaa. Muita konteksteja ovat arviointi, mittaaminen, onnistu-

minen, hyvyys ja yleisyys. Niitä seuraavat hengellisyys ja viestinnän käsitteet 

viestinnän häiriöt, sanoma, sanoman vastaanottaminen, kuuleminen ja kuulijat. 

Ajankohtaisuus ja kiinnostavuus ovat myös ratkaisun osakonteksteja, joihin vas-

taavat käsitteet saarnaohjeiden hyvän saarnan kriteereinä viittaavat. Kirkollisen 

uskon ydinkäsitteet ja kontekstit usko ja Jeesus Kristus, Pyhä Henki ja Pyhän 

Hengen hedelmät sekä Raamattu ovat nyt myös olennainen osa kontekstiratkaisua. 

Kielen ja viestinnän käsitteet väite, ydinväite ja ydinsanoma ovat tulkitsemiani 

profaaneja konteksteja, joihin tulkitun virkkeen osat myös viittaavat. Konteksti-

ratkaisu päättyy kirkossa tuttuihin asioihin ja ilmiöihin: kirkkokäsikirja, jumalan-

palveluksen tekstit, kirkon jumalanpalveluselämä, jumalanpalvelus, kirkon johto, 

kirkon opetustyö ja hyvä ja kirkolle kelpo jumalanpalvelussaarna. 

Tulkinta mallin viestinnän tehtävien avulla 
Myös alaluvusta Saarnan pitäminen, joka on Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpal-

veluksen oppaan saarnaa käsittelevä aineiston kolmas kokonaisuus, kehitetyn tii-

vistetyn saarnaohjevirkkeen tulkinnassa Jakobsonin mallin viestinnän tehtävien 

avulla saatiin linjakas tulos. Se vertautuu pitkälti samankaltaisena sekä alaluvun 

Saarnan tehtävä että alaluvun Saarnan valmistaminen tuloksiin. Tulkinnan tulos-

ten mukaan kolme viestinnän tehtävää toteutui täysin ja kolme pääosin ei. Toteu-

tuneet viestinnän tehtävät olivat tulkinnan mukaan 1) ilmaisutehtävä, 2) viittaus-

tehtävä ja 3) vaikuttamistehtävä. Kokonaan tai pääosin toteutumattomat tehtävät 

olivat 1) poeettinen ja 2) faattinen tehtävä ja 3) metakielellinen tehtävä. Käytän-

nössä tulkinnan tekstisisällöltään muuttuivat edelliseen alalukutulkintaan verrattu-

na vain ilmaisutehtävä ja vaikuttamistehtävä. Tilanne muistuttaa viestinnän perus-

tekijöiden tapausta tutkielman kolmessa alalukukohtaisessa tulkinnassa: osa pe-

rustekijöistä on kuin vakioitu (4) ja osan sisältö vaihtelee (2) – viestinnän tehtä-

vissä tuo numeraalinen suhde on aivan sama. 

 Koska poeettinen, faattinen ja metakielellinen tehtävä eivät tulkinnan mu-

kaan liki ollenkaan toteutuneet, niitä ei niukkuudessaan tässä enää käsitellä. Sen 

sijaan viittaustehtävän, ilmaisutehtävän ja vaikuttamistehtävän tulkinnalliset rat-

kaisut saavat tilansa seuraavassa. 
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 Viittaustehtäväratkaisun osalta tulkitsin, kuten Jumalanpalveluksen oppaan 

alaluvun Saarna kahdessa aiemmassa alalukukohtaisessa tulkintaratkaisussa tein, 

että tiivistetyn saarnaohjevirkkeen viittaustehtävä toteutuu täysin. Tulkintani nou-

datti myös – edelleen linjassa aiempien tulkintojeni kanssa – suosimaani moni-

kontekstityyppistä ratkaisua. Niinpä tiivistetyn saarnaohjevirkkeen sisällön eri 

sanat viittaavat ”ratkaisutulkinnassani” yhteensä kontekstin 29 osakontekstiin. 

 Saarnan pitämisen ilmaisutehtäväratkaisussa olen myös edennyt aiempien 

ratkaisujen perusmuotoa hyödyntäen, koska tämänkin tiivistetyn saarnaohjevirk-

keen kieliopillinen muoto ja sanomallinen sisältö vaikuttavat tulkintani mukaan 

nostavan esiin puhuttelijan epävarmuuden. Siksi olen kirjoittanut Jakobsonin mal-

lin tulkintataulukkoon, että saarnaohjevirke viestii sitä, että piispainkokouksella 

on epävarmuutta siitä, tietävätkö kirkon (saarnaavat) papit piispainkokouksen 

(kirkon johdon) näkemyksen hyvästä tavasta saarnata (saarnan pitämisestä) eli 

hyvän saarnan sisällöstä ja retorisesta muodosta. Näin ollen, kuten kahdessa edel-

lisessä tulkinnassani, olen pitäytynyt tulkinnassa, joka korostaa informaatiokes-

keisyyttä viestinnässä ja joka nostaa jakobsonilaisena tunteena esiin epävarmuu-

den. Se taas on tulkitsemani aineiston saarnan pitämisen saarnaohjeiden tulkitse-

mani puhuttelijan, eli piispainkokouksen, tunne. Jos ja kun piispainkokouksella 

(vaihtoehtoisesti jossain laajemmassa tulkinnassa kirkon johdolla) on epävarmuu-

den tunne pappien tietämyksen tasosta ja tietty tietäväinen ja opettavainen asenne, 

se luo helposti paineita tiedottaa akselilla piispat – papit
243

. Tässäkään suhteessa 

tämän aineisto-osan (saarnan pitäminen) imperatiivimuotoisen tiivistetyn saarna-

ohjevirkkeen tulkintani ei poikkea edellisten tulkintojeni linjasta niin, että kom-

mentoisin nyt jotain yllättäviä tulkintoja.
244

 

 Myös Jumalanpalveluksen oppaan saarnan pitämistä kuvaavan tiivistetyn 

saarnaohjevirkkeen jakobsonilaisessa vaikuttamistehtäväratkaisussa päädyin sa-

mantyyppiseen tulostietoon kuin kahdessa edellisessä ratkaisussa. Vaikuttamisteh-

tävän näin toteutuvan täysin, koska virke oli (ja on) tulkinnassani piispainkokouk-

sen (jakobsonilainen puhuttelijataho) saarnaavaan papistoon (jakobsonilainen pu-

huteltavataho) ja sen saarnoihin kohdistuvaa viestintää. Se oli tulkinnassani ope-

tusta saarnan pitämisestä, toisin sanoen pääasiassa hyvän saarnan pitämisen peri-

aatteista, menetelmistä ja taidoista – joita tosin jotkin oliolliset tai viestinnälliset 

                                                           
243

 Jääväsin yhä ilmaisutehtävän asenteen tulkinnassani: asenne on poissa tulkintataulukosta. 
244

 Jakobsonin viestintämallin tulkinta tuottaa johdonmukaisesti keskenään samantyyppisiä tulok-

sia, jos mallin avulla tulkitaan keskenään samantyyppisiä viestintätuotoksia kuten virkkeitä. 
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tai sen tekniikan häiriöt voivat häiritä. Kun tulkitsin vaikuttamistehtävän toteutu-

van täysin, voin sanoa, että piispainkokous vaikuttaa ohjeillaan ja papit vaikuttu-

vat niistä. Kuten monen viestimistilanteen ja viestinnän tuotosten jälkeen nähdäk-

seni on, viestinnän vaikutuksia eri tutkimukset voivat (yrittää) selvittää, eli hakea 

vastauksia siihen, miten puhuttelijan puhuteltaviin suuntautuvan toiminnan jäl-

keen puhuteltavien toiminta muuttuu viestityn sisällön mukaiseksi tai sen suuntai-

seksi. Viestinnän ja erilaisten viestien vaikuttavuudesta viestien vastaanottajien eli 

lukijoiden keskuudessa on taitettu peistä viestintätutkimuksen saralla runsaasti
245

. 

Mutta koska Jakobsonin malli ei ole siten hypoteettisen laaja malli, että se sisäl-

täisi jonkin vaikuttavuuden toteutumistehtävän ja siirtyisi viestinnän käsitteistä 

puhuteltavien käytännön toiminnan mahdollisten viestintävaikutteisten tai muiden 

toimenpiteiden käsitteisiin ja alueelle, en tässä yhteydessä pohdi tai tulkitse (saati 

yritä pohtia mainittujen mahdollisten toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia jol-

lain hypoteettisella mittarilla tai mittaustavalla) vaikuttamistehtävän seurauksia 

Jumalanpalveluksen oppaan saarnan pitämistä käsittelevän tekstin lukevien pappi-

en keskuudessa. 

4.4 Koko aineisto mallilla tulkittuna 
Tässä alaluvussa esitetään aineiston koko tekstiä koskeva tulkintaratkaisu. Se kä-

sittää Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaan alaluvun 4.2 Jumalan-

palveluksen toimittamista koskevia periaatteita alaluvun Saarna alalukujen Saar-

nan tehtävä, Saarnan valmistaminen ja Saarnan pitäminen tekstin kokonaistulkin-

nan, joka tehdään Jakobsonin mallin osien avulla samaan tapaan kuin kolmessa 

aikaisemmassa yksittäisessä tulkintaratkaisussa. Myös kokonaistulkintaa varten 

kehitettiin kiteytetty saarnaohjevirke – nyt siis koko aineiston pohjalta. 

4.4.1 Koko aineiston tiivistetty saarnaohjevirke 
Tiivistettyä eli kiteytettyä saarnaohjevirkettä kehitettäessä luettiin aineiston kaikki 

kolme alalukua, jotka sisältävät tulkintani mukaan yhteensä 13 (yleensä) lyhyeh-

köä tekstikappaletta ja yhteensä 77 virkettä. Nämä Jumalanpalveluksen oppaan 

saarnaa käsittelevät periaatelauseet tulkittiin siis saarnaohjeiksi, joista tiivistin 

tulkinnassani seuraavanlaisen koko aineistoa koskevan tiivistetyn kokonaissaar-

naohjevirkkeen. Se kuuluu: ”Valmistele saarnasi homileettista analyysiä käyttäen 

ajoissa ennen saarnan pitoa, ja pidä kuulijoillesi ajankohtainen saarna, joka sisäl-

tää ainakin yhden Raamatun tekstiin liittyvän keskeisen väitteen ja jossa ainakin 
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 Katso esimerkiksi Fiske, 1992, 141, 245. 
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yksi saarnan tehtävä toteutuu ja joka sisältää evankeliumin siten, että saarnaat 

puhdasta evankeliumia luterilaisen perinteen mukaan erottaen oikein lain ja evan-

keliumin.” Tiivistetty saarnaohjevirke on esillä seuraavassa tekstikehyksessä. 

 Tekstikehys 1. Tiivistetty koko aineiston kattava saarnaohjevirke. 

 

Valmista saarnasi homileettista analyysia käyttäen ajoissa ennen saarnan pitoa, ja pidä kuulijoillesi 
ajankohtainen saarna, joka sisältää ainakin yhden Raamatun tekstiin liittyvän keskeisen väitteen 

ja jossa ainakin yksi saarnan tehtävä toteutuu Jumalanpalveluksen oppaan näkökulman mukaan ja 
joka sisältää evankeliumin siten, että saarnaat puhdasta evankeliumia luterilaisen perinteen mukaan 

erottaen oikein lain ja evankeliumin. 
 

 

 Koko aineiston tiivistävä virke kasvoi siis pitkäksi (51 sanan) virkkeeksi. 

Sen alussa on kaksi rinnakkaista (mutta pilkulla erotettua) päälausetta, joita seuraa 

kolme sanan joka parilla eri muodolla alkavaa relatiivisivulausetta, joista kolmatta 

selittää alistuskonjunktiolla että alkava sivulause. Tiivistävä virke on tutkielman 

laatijan omaa tulkintaa; muulla ajan hetkellä laadittuna tai muiden virkkeen gene-

roijien tuloksena se olisi varmaankin erilainen
246

 kuin nyt. Kuitenkin nyt kehitetyn 

tiivistävän virkkeen jokainen lause on tärkeä, vaikka ne voisivat olla keskenään 

toisessa järjestyksessä ja hieman muunnetussa muodossa.
247

 Edellä esillä oleva 

tiivistetty saarnaohjevirke on koko aineiston ydinsanoma tulkinnassani. 

 Tiivistävän saarnaohjevirkkeen ensimmäinen lause (päälause) on typistetty 

saarnan valmistelun käytännöllinen ohje, joka luonnollisesti sai syntynsä oppaan 

alaluvusta Saarnan valmistelu.
248

 Tuo lause ”Valmista saarnasi homileettista ana-

lyysia käyttäen ajoissa ennen saarnan pitoa” korostaa Jumalanpalveluksen oppaan 

ohjetta homileettisen analyysin, eli saarna-analyysin, tekemisestä. Samalla se ni-

voo homileettiseen analyysiin osiensa kautta ainakin eksegetiikkaa, dogmatiikkaa, 

liturgiikkaa, sielunhoitoa (ehkä lisänä diakoniaa), aatehistoriaa, politiikkaa (ja 

jopa valtio- ja yhteiskuntatieteitä), psykologiaa ja persoonan filosofiaa ja käytän-

töä, sosiologiaa ja hermeneutiikkaa. Eksegeettisen työstön ja saarnasisällön, sa-

moin kuin edellisestä listasta esimerkiksi dogmaattisten, sielunhoidollisten ja osin 

sosiologistenkin vastaavien, kautta avautuu myös yhteys oppaan alaluvun Saarnan 

tehtävä kautta sen mainitsemiin saarnan a) opettavaan eli katekeettiseen, b) loh-

duttavaan eli pitkälti sielunhoidolliseen ja c) kehottavaan ja kannustavaan tehtä-
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 Aineiston tiivistys voisi tuottaa kaksi tai kolme eripituista virkettä, useammankin. 
247

 Koska mahdollisen satunnaisen tarkastelun tietty saarna x on voinut toteutua kirkossa ilman 

homileettista analyysiä ja koska virkkeen ensimmäinen lause ei kerro vielä itse saarnan sisällöstä 

mitään, virkkeen käytännössä toteutuvista lauseista lauseet taulukon riveillä 2−4 ja etenkin lauseet 

3−6 ovat tiivistämisen tuloksina ilmeisesti tärkeimmät kirkon saarnakäytäntöä ajatellen. 
248

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 94. Alaluvussa homileettisen analyysin osien esittely korostuu. 
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vään.
249

 Listan viimeisin tehtävä liittyy saarnaavan papin tekemään homileettiseen 

analyysiin ekklesiologisesti, jos sen tuloksena syntyy saarna, jossa tuetaan seura-

kuntayhteyttä ja kannustetaan seurakuntalaisia (yhteisiinkin) hyviin tekoihin.
250

 

 Tiivistävän virkkeen toinen päälause ja sen relatiivisivulause ”ja pidä kuuli-

joillesi ajankohtainen saarna, joka sisältää ainakin yhden Raamatun tekstiin liitty-

vän keskeisen väitteen” sai sisältönsä Jumalanpalveluksen oppaan alaluvun Saar-

na alaluvusta Saarnan pitäminen.
251

 Lause ja sivulause ilmaisevat kirkolle olen-

naisen homileettisen asian, jolla on eksegeettinen yhteytensä. Saarnassa virkkeen 

raamatunselitysopillinen osuus voi esimerkiksi pitää sisällään Raamatun tekstin a) 

synnyn tilanteen tai b) sen sanojen alkukielen merkitysten selityksen suomeksi. 

Lisäksi tulkintani korostaa ainakin yhtä keskeistä väitettä on viestinnällinen, jossa 

on tarkoittamani pääpaino sanalla yhden
252

, vaikkei se tule erityisesti esiin
253

 teks-

tissä. Yhtä vahvana (mutta lyhyenä), kuin mikä toisen lauseen ja sen relatiivisivu-

lauseen eksegeettinen näkökulma saarnaan on, näyttäytyy myös sanapari kuuli-

joillesi ajankohtainen. Se korostaa saarnan aktuaalisuuden tarvetta kuulijoiden 

kannalta ja Jumalanpalveluksen oppaan ensimmäistä hyvän saarnan kriteeriä eli 

tavoitetta. Sen mukaan hyvän saarnan on kytkeydyttävä kuulijoidensa elämän nyt-

hetkeen. Jos tuo edellytys täyttyen elävästi saarnataan, saarna todennäköisesti 

koskettaa kuulijoita (ja puhujaansa). Lisäksi sen viestinnällisyys kaksisuuntaisena 

viestintänä voi toteutua positiivisin sanoin kuulijoiden palautteen muodossa.
254

 

 Tiivistävän virkkeen toinen ja kolmas relatiivisivulause kumpuavat oppaan 

alaluvuista Saarnan tehtävä ja Saarnan pitäminen.
255

 Sivulauseet kuuluvat ”ja jos-

sa ainakin yksi saarnan tehtävä toteutuu Jumalanpalveluksen oppaan näkökulman 

mukaan ja joka sisältää evankeliumin siten”. Ne yhdistävät keskeiseksi tulkittuja 

aineksia luterilaisen kirkon opista ja Jumalanpalveluksen oppaan (epäsuorasti) 

esille tuomasta kirkon saarnateologiasta. Saarnan tehtävän toteutuminen viittaa 

alaluvun Saarnan tehtävä tekstiin, ja evankeliumin sisältyminen saarnaan viittaa 
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 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 92. 
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 Jos saarnaa valmistava pappi suunnittelee ja laatii saarnansa ilman homileettisen analyysin 

käyttöä, hän saattaa luontaisesti − kykyjensä mukaan – edetä saarnantekoprosessissaan (lähes) 

kuin homileettisessa analyysissa, jolloin kappaleessani mainitut disipliinit ja alat saavat todennä-

köisesti oppaan esittämää triviaalimman roolin ja syvyyden tuossa prosessissa toimintoineen. 
251

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 95. 
252

 Myös esimerkiksi kirkkohallituksen viestinnän ohjeissa, jotka koskevat Radio Yle 1:ssä pidet-

täviä aamu- ja iltahartauksia, ohjataan yhden keskeisen asian esittämiseen. Hartaus saa kestää noin 

seitsemän tai 8 minuuttia. https://evl.fi/plus/kirkon-viestinta/radio-ja-televisio/radiohartaus 
253

 Tämän uskon selkiyttävän mahdollista kenen tahansa papin saarnaa ja sen suunnittelua. 
254

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 95. 
255

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 92−93, 95. 
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alaluvun Saarnan pitäminen tekstiin.
256

 Kirjoitin tiivistetyn virkkeen toiseen rela-

tiivisivulauseeseen esiin ilmaisun ”ainakin yksi saarnan tehtävä” samaa esilletuo-

misen periaatetta noudattaen kuin ensimmäisessä relatiivisivulauseessa mainiten 

”ainakin yhden Raamatun tekstiin liittyvän keskeisen väitteen”. Olisin toki voinut 

latoa molemmat ainakin-sanat sulkuihin korostaakseni niiden pienempää kuin 

numeraalisanan yksi (muotojen yhden ja yksi) merkitystä, mutta käyttämättä sul-

kuja ”annoin” tiivistetylle virkkeelle, sen ohjeille ja sen potentiaaliselle lukijalle ja 

toteuttajalle vapauden käsitellä ja hyödyntää useampaakin Raamatun tekstiä ja 

saarnan tehtävää, jos niiden käyttö vielä pitää saarnan selkeänä, sisäisesti yhtenäi-

senä ja tarkoituksenmukaisena. Ilmaisu, jossa käsittelen ainakin yhden saarnan 

tehtävän toteutumista kuuliaisuudessa kirkon johtoa ja opetustyötä kohtaan, kuu-

luu ”Jumalanpalveluksen oppaan näkökulman mukaan”. En kirjoittanut koko ai-

neiston tiivistävään saarnaohjevirkkeeseen saarnan tehtävän noudattamisesta (ko-

konaan tai vain ja ainoastaan) Jumalanpalveluksen oppaan ohjeiden mukaan, kos-

ka jätin ratkaisussani tilaa sellaiselle saarnan tehtävälle ja ”saarnan toimimiselle”, 

jotka voivat kummuta suoraan Raamatusta tai muista luterilaisista tai evankelis-

luterilaisista kirkolle kelpaavista periaatteista ja ohjeista julkaisuineen, jotka ovat 

muita kuin Jumalanpalveluksen opas. Tätä kautta lievensin hieman tutkimukses-

sani mahdollisesti esiin nousevaa Jumalanpalveluksen oppaan tuntua kuin mah-

dollisena ehdottoman normatiivisena oppaana pappien kaikessa saarnatyössä.
257

 

 Tiivistävän virkkeen viimeinen lause (alistuskonjunktiolla että alkava sivu-

lause) kuuluu ”että saarnaat puhdasta evankeliumia luterilaisen perinteen mukaan 

erottaen oikein lain ja evankeliumin”. Se ammentaa sisältönsä Jumalanpalveluk-

sen oppaan alaluvusta Saarnan tehtävä.
258

 Lause liittyy luterilaiseen perinteeseen – 

                                                           
256

 Jos evankeliumi sisältyy saarnaan, jota on valmisteltu, se tulee esille jo saarnan valmistelussa. 

Oppaan alaluku Saarnan valmistaminen ei mainitse sanaa evankeliumi, mutta sen löytämisen tai 

yhdistämisen saarnaan ja sen esittämisen saarnassa voi ajatella olevan koko valmistelun ja monen 

eksegeettisen analyysin ala-analyysin keskeinen kysymys. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 94−95. 
257

 Vaikka Jumalanpalveluksen oppaan alaluvun Saarna kolme alalukua määrittävät ehdottomasti, 

eli kuin normatiivisesti, tämän tutkielman aineiston, käsitän sen periaatteiden ja ohjeistuksen jättä-

vän melko paljonkin sisällöllisiä ja retorisia ja kinesteettisiä vapauksia saarnaavalle papille. Toi-

saalta se, mitä opas esittää saarnan tehtävinä alaluvussaan Saarnan tehtävä, vaikuttaa hyvin globaa-

lilta protestanttisen kirkollisen maailman saarnan tehtävänmäärittelyltä alatehtävineen. Tutkiel-

massani en ole tutkinut juuri tätä saarnan tehtävään tai alatehtäviin liittyvää asiaa, mutta oletan 

luterilaisen kirkollisen ja yliopistollisen teologian kehittäneen − niin Euroopassa kuin anglosaksi-

sissa ja muissa luterilaisissa ympäristöissä − viime vuosisatojen kuluessa juuri tämänsuuntaisia 

saarnan tehtävän määrittelyjä ja ilmaisuja, joita Suomen ev.-lut. kirkon Jumalanpalveluksen opas-

kin lukijoilleen nyt 2000-luvulla viestittää. Saarnan tehtävästä saatetaan ajatella samansuuntaisesti 

maailmalla muissakin kirkkokunnissa esimerkiksi reformoitujen, metodistien, evankelisten, va-

paakirkollisten, helluntailaisten ja jopa katolisten ja ortodoksisten kirkkojen ja yhteisöjen piirissä, 

mutta tämä viittaukseni vain olettaa asian eikä tutki sitä. Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 91−93. 
258

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 91, 93. 
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ja sitä kautta taaksepäin aina uskonpuhdistuksen eli reformaation alkuvaiheisiin
259

 

asti. Luterilaisen teologian linjausten myötä lain (Jumalan käskyjen) ja evanke-

liumin, eli ilosanoman Jeesuksesta, erottamisen opetus ja erilaiset korostukset ja 

metodit lienevät tarkentuneet ja saaneet aikaa myöten vivahteikkaita tulkintoja, 

mutta itse lähtökohta lienee opintulkinnassa pysyvää laatua. Kirkossa evankeliumi 

uskotaan puhtaaksi sen jumalalliseksi uskotun alkuperän takia ja siksi vain lain 

saarnaamisen katsotaan sitovan ihmisen sisimmän lain alle, mutta evankeliumin 

Kristuksesta Jeesuksesta vapauttavan ihmisen (jopa yliluonnollisena koetta-

vaan
260

) sisimmän iloon ja vapauteen. Lisäksi luterilaisen evankeliumin saarnan 

voi katsoa sisältävän vapaan armon käsitteen, jonka mukaan pelastukseen ei tarvi-

ta ihmisen osalta ponnistuksia, vaan Jumala itse kutsuu, valmistaa ja lahjoittaa 

uskon ihmiselle silloin, kun ihminen tuohon Jumalan työn vaikutuspiiriin tavalla 

tai toisella suostuu ja tulee. Tämä on mahdollista, koska Jeesus ei tullut kumoa-

maan lakia, vaan täyttämään sen. Vielä luterilaisen tulkinnan mukaan, jos lakia ja 

evankeliumia ei saarnassa eroteta oikein, lain hylkääminen (antinomismi) johtaa 

ihmiset, eli puhuteltava-seurakuntalaiset välinpitämättömyyteen ja että lain ja 

evankeliumin sekoittaminen johtaa kuulijat epätoivoon (legalismin takia).
261

 

 Kaikkiaan tiivistävässä virkkeessä tulkitsin Palvelkaa Herraa iloiten Juma-

lanpalveluksen oppaan kolmen saarnaa käsittelevän alaluvun saarnaohjevirkkeitä 

melko vapaasti, mutta kuitenkin niiden sisällössä pitäytyen. Olen tiivistävällä 

virkkeellä tähdännyt sekä a) noiden kolmen alaluvun ohjeiden (sisällön) tiivistyk-

seen, eli aineiston ydinsanomaan, että b) oman näkökulmani tuomiseen ohjeista 

joitakin ohjeita suosien ja joitakin hylkien eli pois jättäen. Lisäksi olen laatinut 

virkkeen niin, että sen Jakobsonin mallin mukainen tulkinta niin viestinnän perus-

tekijöiden kuin tehtävien osalta olisi mahdollisimman selkeää ja suoraviivaista.
262
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 Reformaatiota voin tulkiten luonnehtia sanoin, joiden mukaan ”se toi Raamatun ja saarnan 

Kristuksesta saarnan keskukseksi ja kuin seurakuntaelämän selkärangaksi karsien kirkon opista ja 

toiminnasta muun muassa anekauppaa ja tuonpuoleista spekulointia”, joita käsittelevät myös lute-

rilaiset tunnustuskirjat – mutta aikansa ilmaisuin – muun reformatorisen linjanvedon lisäksi. 
260

 Tulkitsen omasta kirkollisesta yleistiedostani käsin, että yleensä evankelis-luterilaisessa kirkos-

sa ei elämöidä yliluonnollisiksi koetuista tapahtumista, vaikka siihen viittaavaa esiintyisikin kirkon 

toiminnassa, kuten messuissa, hartauksissa, rukous- ja raamattupiireissä ja niin edelleen. 
261

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 93. Tiivistävän virkkeen viimeinen lause heittääkin ev.-lut. 

kirkon taholta jokaiselle saarnaavalle papille melkoisen opillisen ohjeen eli haasteen. Ohjeen usko-

taan oikein noudatettuna tulkitsevan oikein myös Raamattua ja Jumalan aivoituksia, puhetta, epi-

faniaa ja soteriologiaa sekä Raamatussa että ihmiskunnan konkreettisessa historiassa, tulkitsen. 
262

 Jakobsonin omien virketulkinta-analyysien puuttuessa tutkielmani lähdemateriaaleista, ja kun 

muidenkaan vastaavia ei ole löytynyt, ei ole itsestään selvää ja jokaiselle mallia tulkinnassaan 

apuna käyttävälle, että viestinnän perustekijöiden ja tehtävien tulkinnalliset ratkaisut olisivat samat 

tai edes likimain samat kuin omani. Tämä edustanee osaltaan laadullisen tutkimuksen perusole-
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 Tiivistetyn saarnaohjevirkkeen laadinnassa (eli aineiston ydinsanoman ge-

neroimisessa) olen rajoittanut sen sisältöä. On ollut järkevää kehittää yksi koko-

naissaarnaohjevirke, jotta se olisi kohtuullisen helposti käsitettävä ja pituudeltaan 

napakka. Pituudessa on otettu huomioon myös Jakobsonin mallin uuden esitys-

muodon graafiset eli kuin luontaiset tilarajoitukset. Nimittäin jos olisin edellisten 

seikkojen alla laajentanut virkettäni aineiston perusteella lisää, uusia sivulausei-

den ”sisältöehdokkaita” olisivat olleet varmaan a) ohje pyrkiä laatimaan saarna 

sen kuulijaa monipuolisesti koskettavaksi, b) oppaan kertomien saarnan tehtävien 

luettelo, c) hyvän saarnan ominaisuuksien laajempi luettelo, d) saarnan viestinnäl-

listen häiriöiden välttämisen ja hoitamisen ohjeiden maininta ja e) lohduttava si-

sältö, jossa opas toteaa Pyhän Hengen voivan saarnata inhimillisesti ja jumalisesti 

vajavaisten saarnaajien ja viestinnällisesti vajavaisten saarnojen kautta.
263

 

 Vielä laatimastani tiivistelmävirkkeestä kannattaa yhtäältä mainita, että sen 

tulkinta Jakobsonin mallilla irrallisena aineistostaan saattaisi tuottaa hieman eri-

laisen tulkintataulukon tulosjoukon, kuin minkä äsken taulukossani esitin. Se kos-

kisi ainakin virkkeen sanomaa, joka mahdollisesti lyhentäisi ja ylimalkaistaisi 

virkkeen omaa sanomaa. Toisaalta tuon esille sen, että oma tulkintani ja tuottama-

ni tiivistävä virke johtavat myös siihen, että tarkkaan ottaen jonkin uuden tulkin-

nan (tai analysoinnin) tulostaulukossa olisin itse ensisijainen puhuttelija ja tekstini 

lukijat olisivat puhuteltavia – varsinaisen aineistotulkinnan tulosten rinnalla.
264

 

4.4.2 Aineiston kokonaistulkinta 
Koko aineiston viestinnällinen tulkintani käytti kuin raaka-aineinaan tutkielmani 

aineistoa, siitä kiteytettyä kokonaissaarnaohjevirkettä ja Jakobsonin mallia. Niin-

                                                                                                                                                               
musta: kahden tulkitsijan tulkinnat poikkeavat toisistaan − ainakin tulkintojen ensi versioiden 

osalta ennen mahdollisia tulkintaa muokkaavia neuvotteluja. 
263

 Palvelkaa Herraa iloiten, 2012, 91−96. 
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 Lisäksi esimerkiksi kontekstiksi tulisi ainakin pro gradu tai yleisemmin yliopistollinen maiste-

rintutkinnon lopputyö ja ehkäpä vielä käytännöllisen teologian osasto, teologinen tiedekunta ja 

myös Helsingin yliopisto. Kosketuksen fyysisen kanavan osalta elektroninen tekstitiedosto var-

maan saisi ilmaisunsa. Lisäksi voi olla, että jakobsonilaisten viestinnän tehtävien suhteen syntysi 

tuloksellista variaatiota esimerkiksi siten, että tulkitsisin ilmaisutehtäväni aktivoituvan väittämällä 

tekstini sisältävän vaikkapa omintakeista lopputyöntekijän humoristista asennetta tai jopa aikuis-

opiskelijan ironiaa. Uskoisin tuossa analyysissa myös viittaustehtävän toteutuvan täysin ja vaikut-

tamistehtävän toteutuvan myös täysin tai erittäin vahvasti, koska käsikirjoitukseni joka virkkeellä 

(vähintään välillisesti osana koko tekstikokonaisuutta) pyrin vakuuttamaan työni tarkastajat loppu-

työn vähintään matalimman osaamistason saavuttamisesta. Edelleen voi olla, että varsinkin joku 

uusi tulkinnan tekijä saattaisi sanoa tekstini silloin tällöin toteuttavan enemmän tai vähemmän 

poeettista tehtävää, etenkin jos olisin livennyt kirjoittamaan siihen yhden tai usean värikkääksi 

tarkoitetun runomuotoisen oman tekstijakson tai lainauksen joko leipätekstiin tai alaviitteeseen. 
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pä tuo subjektiivinen tulkintatyöni kuin prosessoi tuotteiksi koko aineiston – tii-

vistetyllä ydinsanomatasolla – siten, että aineisto ja virke tulkittiin mallin uuden 

esitysmuodon taulukkoon ”tekstistä tekstiksi”. Taulukko esittää tutkielman tähän 

asti olennaisimmat tulokset, jotka ovat mallin osien nimisissä suorakaidekentis-

sään esillä. Sivutuotteenaan taulukko tuo vaihtelua tutkielman leipätekstiin. 

 Seuraavassa taulukossa on esillä tutkielman koko aineiston tiivistävän saar-

naohjevirkkeen eli ydinsanoman kokonaistulkinta. 

 Taulukko 5. Tiivistetty tutkielman koko aineiston kattava saarnaohjevirke 

eli ydinsanoma tulkittuna Jakobsonin mallin avulla. 

 
KONTEKSTI 

saarnan valmistelu, saarna, homileettinen analyysi, aika, ajoitus, ajankäyttö, kuuleminen, kuulijat, ajankohtaisuus, 
Raamattu, Raamatun teksti, väite, kirkkokäsikirja, jumalanpalveluksen tekstit, saarnan tehtävä, evankeliumi, puhdas 

evankeliumi, laki, kirkollinen käsiteanalyysi, lain ja evankeliumin erottaminen, luterilainen perinne, 
kirkon jumalanpalveluselämä, jumalanpalvelus, kirkon johto, kirkon opetustyö, 

saarnaaminen, hyvä ja kirkolle kelpo jumalanpalvelussaarna 
 

PUHUTTELIJA 
 

 piispainkokous, 
 

kirkon johto, 
kirkkohallitus, 

sen osasto 2009: 
 jumalanpalvelus- 
elämä ja musiikki-

toiminta, 
 

kirjoittaja(t) 
 

 
SANOMA 

(Valmista saarnasi ajoissa homileettisen analyysin avulla, ja pidä 
kuulijoillesi ajankohtainen saarna nostaen esiin yhden Raamatun tekstiin 
liittyvän keskeisen väitteen, jossa ainakin yksi saarnan tehtävä toteutuu 

Jumalanpalveluksen oppaan näkökulman mukaan 
ja jossa laki ja evankeliumi erottuvat.) 

 
PUHUTELTAVA 

 
pappi, 

  
muut lukijat, kuten 

muut kirkon 
työntekijät, 

opiskelijat, tutkijat,  
ja muut yksittäiset 

kiinnostuneet 
henkilöt 

 
┌ 

FYYS. KANAVA 

  
┐ 
 PSYKOLOG. YHT. 

KOSKETUS 
 

fyysinen kirja, 
kirjan sivut, 

painomusteteksti 

   opettaja – oppija,  
  esimies – alainen, 
  kirjoittaja – lukija  

 
 

 
KOODI 

asiakoodi, teologinen asiakoodi, viestinnän alan asiakoodi,  
kirkollinen asiakoodi, kirkollinen hengellinen koodi 

 

Valmista saarnasi homileettista analyysia käyttäen ajoissa ennen saarnan pitoa, ja pidä kuulijoillesi 
ajankohtainen saarna, joka sisältää ainakin yhden Raamatun tekstiin liittyvän keskeisen väitteen 

ja jossa ainakin yksi saarnan tehtävä toteutuu Jumalanpalveluksen oppaan näkökulman mukaan ja joka 
sisältää evankeliumin siten, että saarnaat puhdasta evankeliumia luterilaisen perinteen mukaan 

erottaen oikein lain ja evankeliumin. 
 

 
VIITTAUSTEHTÄVÄ 

Saarnaohjevirke ja sen sanoma viittaavat laajasti konteksteihinsa. 
Viittaustehtävä toteutuu täysin. 

 
ILMAISU-
TEHTÄVÄ 

  
Saarnaohjevirke 
ilmaisee kirkon 
johdon epävar-

muuden ja huolen 
siitä, osaavatko 

kirkon papit pitää 
asiallisesti ja 

retorisesti laaduk-
kaan, 

kuulijoita kiinnosta-
van ja kirkolle 

kelpaavan saarnan. 
 Ilmaisutehtävä 
toteutuu täysin. 

 
POEETTINEN TEHTÄVÄ 

 
Saarnaohjevirkkeessä ei ole (intentionaalista) poeettisuutta. 

Poeettinen tehtävä ei toteudu. 
 

 
VAIKUTTAMIS- 

TEHTÄVÄ 
 

Saarnaohjevirke 
kurottaa kohti 

oppaan lukijaa, eli 
saarnaavaa pap-

pia, opastaen tätä 
pitämään asialli-

sesti ja retorisesti 
laadukkaan, 

kuulijoita kiinnos-
tavan ja kirkolle 
kelpaavan saar-

nan. 
Vaikuttamistehtä-
vä toteutuu täysin. 

 

 
 

┌ 
KANAVAN YLLÄPITO 

  
 
┐ 
PSYKOL. YHT. YLLÄPITO 

FAATTINEN 
TEHTÄVÄ 

 
ei toteudu ei toteudu toteutuu niukasti tai 

ei lainkaan  
 

 
METAKIELELLINEN TEHTÄVÄ 

Saarnaohjevirkkeessä ei ole sen oman koodin selitystä. 
Metakielellinen tehtävä ei toteudu. 
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 Verrattuna alalukutulkintaan kokonaistulkinnassa syntyi nyt käsitteellistä 

monipuolistusta aiemmin tulkittuihin viestinnän perustekijöiden ja tehtävien tul-

kintaratkaisuihin. Kokonaistulkinnassa päädyttiin näet ratkaisuun, jossa viestinnän 

perustekijöiden osalta puhuttelijan, sanoman, puhuteltavan, kontekstin ja koske-

tuksen sisällöt ovat runsastuneet huomattavasti verrattuna aineiston alalukujen 

Saarnan tehtävä, Saarnan valmistaminen ja Saarnan pitäminen tulkintoihin. Sen 

sijaan koodin kokonaistulkinta on saanut vain pari uutta tarkentavaa ilmaisua kon-

tolleen. Tämän lisäksi verrattuna alalukukohtaisiin tulkintoihin viestinnän tehtävi-

en kokonaistulkinnan sisältö on runsastunut sekin, mutta ”vain” jonkin verran. 

Sisällön laajentumista onkin tapahtunut itse asiassa vain kahdessa viestinnän teh-

tävässä: ilmaisutehtävässä ja vaikuttamistehtävässä. 

Koko aineiston tulkinta mallin viestinnän perustekijöiden avulla 
Puhuttelijan osalta uusi laaja tulkinta tuotti kirkollisen kirjon: nyt puhuttelijaksi on 

kirjattu sekä a) piispainkokous, b) kirkon johto, c) kirkkohallitus, d) kirkkohalli-

tuksen osasto Jumalanpalveluselämä ja musiikkitoiminta että e) tekstin kirjoittaja 

tai kirjoittajat.
265

 Alalukukohtaisten tulkintojen selkeyttä edustanut piispainkokous 

on siis saanut rinnalleen neljä muuta puhuttelijaa. Kokonaistulkintani tuo itse asi-

assa monen tahon yhteistyön (ei vähiten kirjoittamisen saralla) ja Jumalanpalve-

lusoppaan julkaisun projektin, kuin verkottumisen, ja kirkon hierarkiaa ja juma-

lanpalvelustoiminnan ohjausta nyt näkyviin. Viitteitä siitä on havaittavissa jo op-

paan ensimmäisellä ja toisella nimilehdellä, kun niillä määritellään julkaisija
266

 ja 

kopiointioikeuden haltijataho. Niitä ovat kirkkohallitus ja sen ilmeinen toimiala 

Jumalanpalvelus ja yhteiskunta (vuoden 2012 painos), piispainkokous (suppean 

tulkintani mukaan) ja kirkkohallituksen todennäköinen osasto Jumalanpalve-

luselämä ja musiikkitoiminta
267

 (vuoden 2009 ensipainos). Joka tapauksessa pu-

huttelijalaajennus simuloi tilannetta, jossa jokainen oppaan lukija hahmottaa oman 

lukukokemuksensa ja lukemansa tekstin – sumean tai tarkan – puhuttelijan. Us-

kon, että lukijoiden puhuttelijan hahmottaminen (ainakin nopeasti kysyttynä) tuot-

taisi monia intuitiivisia vastauksia juuri siihen suuntaan, että puhuttelija on kirkon 

johto, piispainkokous, kirkkohallitus tai tekstin kirjoittaja tai kirjoittajat. Näen 

                                                           
265

 En ole ponnistellut aineistoni, eli Jumalanpalveluksen oppaan saarnaa käsittelevän kolmen 

alaluvun, kirjoittajan tai kirjoittajien selvittämiseksi. Tekstin tulkinnan kannalta se ei nähdäkseni 

ole ollut mitenkään välttämätöntä. 
266

 Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen opas kuuluu myös julkaisusarjaan Suomen ev. lut. 

kirkon julkaisuja. Sen ensipainoksen järjestysmerkintä sarjassa vuodelta 2009 on 2009:9. 
267

 Kirkkohallituksen organisaatioon, jonka rakenne ei hetkessä selviä vuoden 2018 verkkosivuilta 

(muotoa ”evl.fi/nnn”), on tullut ilmeinen muutos vuosien 2009 ja 2012 välissä. 
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tämän uuden laajan puhuttelijaratkaisun tulkintaani rikastuttavana ja realistisena 

(kuin luonnollisena) tulkintana, joka ei lisää tutkielmani tai sen lukemisen seura-

uksena syntyvää niin sanottua (lukijan) tietoähkyä ylivoimaisen suureksi. 

 Puhuteltavan laajaa ratkaisua, kuten puhuttelijan vastaavaa edellä, pidän 

myös luonnollisena ja ymmärrettävänä ja tutkielmani sisältöä kohtuullisesti rikas-

tavana. Se nostaa esiin oletetut Jumalanpalveluksen oppaan saarnaa koskevien 

alalukujen tavallisimmat muut lukijaryhmät. Niiksi olen aiemman suppean ”pap-

piratkaisun” lisäksi kirjannut muut lukijat, kuten muut kirkon työntekijät, opiske-

lijat, tutkijat ja muut yksittäiset kiinnostuneet henkilöt. Lukiessaan opasta tai vain 

aineistoni kolmea alalukua jokainen mainittujen ryhmien jäsen on viestinnällisesti 

Jakobsonin mallin (ja sen viestintänäkemyksen) mukainen puhuteltava. 

 Tiivistetyn kokonaissaarnaohjevirkkeen sanoman tulkinnassa olen hieman 

typistänyt tuota virkettä, vaikka tilanteessa ollaan taas osin keinotekoisen ilmiön 

”ydinsanomasta ydinsanoma” äärellä. Silti ”uusi sanomani” pitää sisällään kaiken 

saarnaohjevirkkeen olennaisen sisällön ja liki kaikki ilmaisut – vaikka ydinsano-

man hiominen uudeksi ydinsanomaksi on tutkielmassa kyseenalaista muuten kuin 

oppimisen ja mallin käytön havainnollistamisen ja kunnioittamisen takia. Edelleen 

sanoma vahvistaa saarnaohjevirkkeen sisällön ja olemuksen ollen kuin sen 

täysheijastus liki suhteessa 1:1. Kuitenkin nyt sanoma (suluissa) ottaa huomioon 

ja sisältää saarnan valmistamisen, homileettisen analyysin, saarnan kuulijat, saar-

nan pitämisen, saarnan aiheen ajankohtaisuuden (saarnan puhumisen hetkellä), 

Raamatun, saarnan sisällön ankkuroitumisen yhteen Raamatun tekstiin ja sen kes-

keiseen väitteeseen, Jumalanpalveluksen oppaan ohjeisiin ja oppaan mukaiseen 

saarnan tehtävään tai tehtäviin, lakiin, evankeliumiin ja niiden erottumiseen ja sitä 

kautta erottamiseen. Kaikkiaan koko aineiston tiivistävä saarnaohjevirke ja sen 

sanoma tulkintanani, jotka molemmat ovat edellisessä tulkintataulukossa tekstinä 

näkyvillä, kiteyttävät selkeästi pääsisällön tärkeine osakokonaisuuksineen koko 

Jumalanpalveluksen oppaan alaluvun Saarna kolmen alaluvun sisällöstä, arvioin. 

 Koko aineiston tiivistävän saarnaohjevirkkeen kontekstiratkaisu noudattaa 

jo aiemmin omaksumaani monikontekstiperiaatetta. Ratkaisu ohittaa jälleen ehkä-

pä yhden kaikkein yksinkertaisimman kontekstiratkaisun, joka sisältäisi saarnan ja 

sen toivotun laadun ja kirkollisen ohjauksen ja joka kuuluisi likimain näin: ”hyvä 

ja kirkolle kelpo saarna”. Ratkaisussani löytyi lopulta sija vajaalle 30 osakonteks-

tille, jotka kattavat esimerkiksi niin saarnan tehtävät, saarnan valmistamisen, sen 

pitämisen, sisällön, raamatulliset lähteet kirkollisesti valiten, kirkon jumalanpalve-
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luselämän ja opetustyön. Osakontekstilistalla on mittaa liki kuusi tutkielman sivu-

jen leipätekstiriviä: saarnan valmistelu, saarna, homileettinen analyysi, aika, ajoi-

tus, ajankäyttö, kuuleminen, kuulijat, ajankohtaisuus, Raamattu, Raamatun teksti, 

väite, kirkkokäsikirja, jumalanpalveluksen tekstit, saarnan tehtävä, evankeliumi, 

puhdas evankeliumi, laki, kirkollinen käsiteanalyysi, lain ja evankeliumin erotta-

minen, luterilainen perinne, kirkon jumalanpalveluselämä, jumalanpalvelus, kir-

kon johto, kirkon opetustyö, saarnaaminen, hyvä ja kirkolle kelpo jumalanpalve-

lussaarna. Niistä esimerkiksi saarnaan liittyvä sana saarnaaminen on itse saarna-

puhumisen toiminnan nimi ja omassa tulkinnassani myös kirjoitetun tai puhutun 

saarnan denotaation konnotaatioita (siihen liitettävine attribuutteineen) ennustava 

sana, joka kertoo, miten saarnaaja saarnaa. Aika, ajoitus ja ajankäyttö kuvaavat 

saarnan valmistelua ajoissa, kuuleminen liittyy kuulijoiden kehon ja mielen funk-

tiona ja tapahtumana kuulijoihin, saarnaaja-puhuttelijan puhuteltaviin. Kirkollinen 

käsiteanalyysi, jonka omina konteksteina voisivat olla käsitteet a) käsite ja kieli ja 

ajattelu ja b) analyysi, analysointi, looginen ajattelu, ajattelu, looginen toiminta, 

tieteellinen toiminta ja tiede, tarkoittaa lain ja evankeliumin erottamista järjen ja 

intuition keinoin saarnaan. Se on toimintaa, jolla on yhtäläisyys myös loogisen 

kirkollisen homileettisen analyysin tekemiseen ja enimmillään ehkäpä kirkossa 

uskottuihin armolahjoihin, kuten tiedon sanoihin tai henkien erottamisen armolah-

joihin, hahmotan. Kirkon opetustyö läpäisi tulkintakriteerini ja tuli mukaan kon-

tekstilistalleni, koska itse teos Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen opas 

on käsittääkseni osa kirkon toteuttamaa opetustyötä. Kaikkiaan kontekstien listani 

oli tarkoitus olla riittävän kattava ja saarnaohjevirkelähtöinen niin, että myös sen 

jotkin olennaiset taustaoletukset ja nimenomaan yhteys Jumalanpalveluksen op-

paan ja tutkielmani aineistoni kolmen alaluvun sisältöön saivat sisällöllistä sijaa 

tulkintaani näkemäni merkitysolemuksellisen painoarvon ja valintani kautta. 

 Viestinnän perustekijä kosketus sai koko aineistoni ja sen tiivistävän saar-

naohjevirkkeen tulkinnassani yhteensä kuusi tulosta yhden ollessa sama kuin kai-

kissa edellisissä tulkinnoissani. Tarkemmin ottaen kosketuksen osa fyysinen ka-

nava tarkentui aiempien tulkintojen fyysisestä kirjasta kolmeen eri osaan ja toisi-

aan poissulkemattomaan kanavaan. Ne muodostavat kuin tarkennusketjun: a) fyy-

sinen kirja, b) kirjan sivut ja c) painomusteteksti (kirjan sivulla). Silloin kun lukija 

lukee Jumalanpalveluksen opasta kirjasta, tulkinta on nähdäkseni osuva. Fyysistä 

kanavaa, siis kirjaa, tarkennettiin lisäämällä mukaan kirjan sivut, joilla varsinai-

nen oppaan aineiston saarnaohjeistus virkkeineen sijaitsee, ja painomusteteksti, 
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joka välittää aineiston informaation ilman läpi lukijan silmiin. Näin tekemällä 

toimittiin linjassa mallin ja mediumin kirja fyysisyyden kanssa, eli syvennettiin 

kanavakäsitettä Jakobson-uskollisesti. Tulkinnan osuvuus koskee myös tätä omaa 

tutkielmaani: painetun lopputyön (eli pro gradun sisältävän) kirjan tapauksessa 

kanavaa voi tulkita noin. Sen sijaan, jos oppaan lukemisen medium on tietoko-

neen näyttö, jolla on oppaan saarnaa koskevaa tekstiä kirkkohallituksen verk-

kosivujen pdf-tiedostomuodossa (vertaa lopputyöni tekstiä pdf-tiedostona), fyysi-

seksi kanavaksi voin tulkita tietokoneen näytön, Jumalanpalveluksen oppaan pdf-

julkaisun ja se kulloisenkin sivun ja kulloisetkin yleensä mustana näkyvät näytön 

pikselit, joista kirjaimet ja sanat skandinaavisen kirjoitusmerkkijärjestelmän mu-

kaan muodostuvat. (Jumalanpalveluksen oppaasta voisi olla muussa kuin pdf-

muodossa julkaistu e-kirja.) Pitäydyin tulkinnassani kuitenkin kaikkein helpoim-

massa fyysisen kanavan laajennetussa tulkintaratkaisussa.
268

 

 Tulkintani koko aineiston jakobsonilaisen viestinnän perustekijä kosketuk-

sen osasta psykologinen yhteys sai myös kolmiosaisen ratkaisun. Se on aivan uusi 

ratkaisu, mutta aiemmat ratkaisut piispa − pappi sisältyvät sumeasti siihen. Niinpä 

uusi ratkaisu psykologisesta yhteydestä, eli yhteydet opettaja – oppija, esimies – 

alainen ja kirjoittaja – lukija, toteutuvat kokonaan, jos Jumalanpalveluksen op-

paan kirjoittaja on ollut joku kirkon piispoista, sillä hän voi olla saarnaavalle pa-

pille niin opettaja, esimies kuin oppaan saarnaa käsittelevän tekstin kirjoittaja.
269

 

Joka tapauksessa a) opettajan ja oppijan ja b) esimiehen ja alaisen psykologinen 

yhteys on totta, kun saarnaava pappi lukee Jumalanpalveluksen opasta, mielsipä 

tai arvioipa hän kirjoittajaksi epämääräisesti kirkon johdon tai spesifimmin yhden 

piispoista. Neutraalein psykologinen yhteys on tulkintani mukaan c) kirjoittaja – 

lukija. Mutta mitä erittelemäni psykologiset yhteydet tarkemmin sisältävät ylei-

sesti tai eri lukijatapauksissa ei kuulu enää tämän tutkimuksen piiriin: tulkintani 

tehtävä täyttyi nyt kolmen ehkä todennäköisimmän yhteyden esittelyssä. 

 Tulkitsemani koko aineiston tiivistävän saarnaohjevirkkeen koodiksi olen 

generoinut aiempaa laajemman koodin. Se on oikeastaan aiemman kolmen alalu-

                                                           
268

 Fyysisen kanavan tulkintaa en laajentanut kirjan ja ihmisen aivojen väliin esimerkiksi lisäämäl-

lä kanavaan elementtejä a) ilma, b) silmän verkkokalvo, c) silmähermo, d) aivojen kuvantulkinta-

alue tai -alueet (fysiologisine nimineen, joita olisin joutunut lisätyönä etsimään). 
269

 Jos tekstin kirjoitti piispa, hänellä täytyy olla ollut melkoisen syvä saarna-asiantuntemus, näen.  

Myös kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän toimialalta löytynee useita potentiaalisia ja asian-

tuntevia kirjoittajia (yksi kirjoittaja tai ryhmä kirjoittajia per oppaan tekstiosuus tai kappale tai 

alaluku) kirkkoneuvostasolta alaspäin. He edustavat kirkon hierarkiassa ”tasoa kirkkohallitus”, 

jonka alapuolella saarnaavat papit, ainakin välillisesti, kirkon hierarkiassa ovat. Kirjoittajakysy-

mystä ei erikseen tutkimuksessa selvitetty, koska oletan monen oppaan lukijan lukevan sen tekstiä 

nimenomaan itse tekstin sisällön takia, ei tietääkseen sen kirjoittajan.  



86 
 

kukohtaisen tulkinnan koodiyhdistelmän − asiakoodi, kirkollinen asiakoodi ja 

kirkollinen hengellinen koodi − tarkennus, jossa yleinen asiakoodi saa kaksi ala-

ratkaisua: teologinen asiakoodi ja viestinnän alan asiakoodi. Virkkeen koodia en 

erittele sana sanalta tai ilmaisu ilmaisulta, koska se veisi liikaa aikaa ja tilaa tässä 

kohtaa tulkinnan selvittämistä ja olisi jo lähtökohdiltaan rinnakkaisia määrityksiä 

tuottavaa ja osin ristiriitaistakin; pitäydyn ratkaisun esittelyyn melko yleisellä ta-

solla. Silti voin sanoa tulkinnastani, että määrittelen esimerkiksi käsitteen homi-

leettinen analyysi olevan ja edustavan sekä teologista asiakoodia että kirkollista 

asiakoodia. Sen on molempia, näen, ja sen käyttöympäristö (yliopisto tai muu 

tutkivan teologian ympäristö – Suomen ev.-lut. kirkon ympäristö) antaa sille lähes 

vääjäämättä sen käytössä oman joko teologisen tai kirkollisen painotuksensa. 

Myös ennen ”vain” asiakoodiksi tulkinnassani luokiteltavissa ollut sana kuulija 

(nyt muodossa kuulijoillesi) voidaan luokitella itsessään ja erillisenä sanana ensi-

sijaisesti viestinnän asiakoodin sanaksi. Mutta kiteytetyn saarnavirkkeen yhtey-

dessä se viittaa nimenomaan saarnan kuulijoihin, jolloin se on myös kirkollisen 

asiakoodin sana. Lisäksi sanaa Raamattu voi pitää sekä kirkollisen asiakoodin 

sanana että kirkollisen hengellisen koodin sanana, varsinkin jos sanan taustalle 

ladataan tai latautuu hengellistä painoa ja sisältöä, kun sanaa kirkossa käytetään. 

Lopuksi tässä yhteydessä totean, että tekemäni tulkinnallisen saarnaohjevirkkeen 

koodin laajennuksen (kolmesta ilmaisusta eli käsitteestä viiteen) tarkoituksena on 

myös osoittaa oman tulkintani kehitystä alun pelkistetystä ajattelusta ja kuin har-

vaportaisesta asteikosta hieman laajempaan ja tiheäportaisempaan ajatteluun ja 

määrittelyyn − kielitieteilijät tehkööt tahtoessaan omat eksaktimmat jaottelunsa. 

Koko aineiston tulkinta mallin viestinnän tehtävien avulla 
Koko aineiston kiteyttävän saarnaohjevirkkeen jakobsonilainen viestinnän tehtä-

vien avulla tapahtunut tulkinta ei neljän tehtävän osalta tuottanut erilaisia tuloksia 

kuin aiemmat alalukukohtaiset tulkinnat. Niinpä kokonaistulkinnan a) viittausteh-

tävä, b) poeettinen tehtävä, c) faattinen tehtävä ja d) metakielellinen tehtävä jäivät 

samoiksi, kuin ne sisällöltään ja toteutumisensa voimakkuudeltaan jo kolmessa 

aiemmassa tulkinnassa olivat. Sen sijaan kokonaistulkinta toi uutta sisältöä sekä e) 

ilmaisutehtävään että f) vaikuttamistehtävään. 

 Tulkitun viestinnän tehtävien toteutumisen suhteen kaikista kokonaistulkin-

nan tiivistetyn saarnaohjevirkkeen viestinnän tehtävistä selvästi toteutuneet tehtä-

vät olivat, kuten kolmessa alalukutulkinnassa edellä, ilmaisutehtävä, viittaustehtä-

vä ja vaikuttamistehtävä. Kolme kokonaan tai pääosin toteutumatonta viestinnän 
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tehtävää, eli poeettinen tehtävä, faattinen tehtävä ja metakielellinen tehtävä, olivat 

nekin samat ja samassa tekstiasussa kuin aiemmissa kolmessa alalukutulkinnassa. 

 Seuraavassa taulukossa kerrataan kokonaistulkinnan jakobsonilaiset viestin-

nän tehtävien ratkaisut. Sitten viittaustehtävää, jonka kuvauksessa tosin lähinnä 

vain todetaan tiivistetyn saarnaohjevirkkeen ja sen osakontekstien yhteys, uutta 

ilmaisutehtävää ja vaikuttamistehtävää valotetaan tarkemmin. 

 Taulukko 6. Tiivistetty koko aineiston kattava saarnaohjevirke tulkittuna 

Jakobsonin mallin viestinnän tehtävien avulla – kokonaistulkinta. 

 

Valmista saarnasi homileettista analyysia käyttäen ajoissa ennen saarnan pitoa, ja pidä kuulijoillesi 
ajankohtainen saarna, joka sisältää ainakin yhden Raamatun tekstiin liittyvän keskeisen väitteen 

ja jossa ainakin yksi saarnan tehtävä toteutuu Jumalanpalveluksen oppaan näkökulman mukaan ja joka 
sisältää evankeliumin siten, että saarnaat puhdasta evankeliumia luterilaisen perinteen mukaan 

erottaen oikein lain ja evankeliumin. 
 

 
VIITTAUSTEHTÄVÄ 

Saarnaohjevirke ja sen sanoma viittaavat laajasti konteksteihinsa. 
Viittaustehtävä toteutuu täysin. 

 
ILMAISU-
TEHTÄVÄ 

  
Saarnaohjevirke 
ilmaisee kirkon 
johdon epävar-

muuden ja huolen 
siitä, osaavatko 

kirkon papit pitää 
asiallisesti ja 

retorisesti laaduk-
kaan,  

kuulijoita kiinnosta-
van ja kirkolle 

kelpaavan saarnan. 
 Ilmaisutehtävä 
toteutuu täysin. 

 
POEETTINEN TEHTÄVÄ 

 
Saarnaohjevirkkeessä ei ole (intentionaalista) poeettisuutta. 

Poeettinen tehtävä ei toteudu. 
 

 
VAIKUTTAMIS- 

TEHTÄVÄ 
 

Saarnaohjevirke 
kurottaa kohti 

oppaan lukijaa, eli 
saarnaavaa pap-

pia, opastaen tätä 
pitämään asialli-

sesti ja retorisesti 
laadukkaan, 

kuulijoita kiinnos-
tavan ja kirkolle 
kelpaavan saar-

nan. 
Vaikuttamistehtä-
vä toteutuu täysin. 

 

 
 

┌ 
KANAVAN YLLÄPITO 

  
 
┐ 
PSYKOL. YHT. YLLÄPITO 

FAATTINEN 
TEHTÄVÄ 

 
ei toteudu ei toteudu toteutuu niukasti tai 

ei lainkaan  
 

 
METAKIELELLINEN TEHTÄVÄ 

Saarnaohjevirkkeessä ei ole sen oman koodin selitystä. 
Metakielellinen tehtävä ei toteudu. 

 

 Viittaustehtäväratkaisun osalta tulkitsin, kuten Jumalanpalveluksen oppaan 

kolmen alaluvun aiemmissa alalukukohtaisissa tulkintaratkaisuissa, että tiivistetyn 

saarnaohjevirkkeen viittaustehtävä toteutuu täysin. Pidin tulkinnassani yhä kiinni 

myös monikontekstiratkaisusta, jonka yksittäiset kontekstit olen jo edellisessä 

alaluvussa lyhyesti käsitellyt. Jakobsonilaisesti mallia ja sen osia ajatellen tiiviste-

tyn saarnaohjevirkkeen viittaustehtävä, eli referentiaalinen funktio, toteutuu (täy-

sin), koska tiivistetty virke ei ole mitään a) vain itse itseensä viittaavaa kunnollista 

informaatiota sisältämätöntä poeettista tekstiä – sellaisen tuottaminen voi olla 

haastavaa ja kuuluu taiteen puolelle ei-asiakieligenreen – tai b) jonkinlaista non-

sense-kieltä, josta ja jonka edes yleiskieleltä näyttävistä merkityksistä ei voi saada 

järkevästi selvää – nonsense-kielen tuottamisen näen (siihen suostuvan viestijän 

tapauksessa) suhteellisen helpoksi monissa kielenkäytön erityistilanteissa. 
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 Tiivistetyn saarnaohjevirkkeen ilmaisutehtävää on nyt laajennettu toisella 

tunteella, eli huolella, jonka tulkittiin kytkeytyvän saumattomasti epävarmuuden 

tunteeseen. Epävarmuuden tunteen nähtiin kaikissa edellisissä alalukuratkaisuissa 

olevan yhteydessä hyvään ja kirkolle kelpoon saarnaan liittyvään tietoon ja sen 

välittämiseen saarnaaville papeille. Nyt huolen tunteen tulkittiin ilmentävän kir-

kon johdon ”isällis-piispallista paimentamista” ja kristillistä rakkautta − tai asen-

netta (enemmän sosiologinen termi): kirkossa olisi hyvä saarnata aidon luterilai-

sesti ja rakkaudellisesti. Sellaiset saarnat uskon asiasisällöltään (Raamatun teksti, 

evankelis-luterilainen oppi, saarnan yksityiskohtaiset kirkollis-hengelliset ja maal-

liset asiat) hyvin jäsennellyiksi, loogisiksi ja retorisesti (saarnan maltilliset teho-

keinot, eli papin sanavalinnat, äänenpainot, sisällön painotukset, tauot, kasvojen 

ilmeet ja keholliset liikkeet) laadukkaiksi ja kuulijoita kiinnostaviksi (ne ovat 

ajankohtaisia ja teräviä, mutta armollisia, huomioita maailmanmenosta globaalilta 

tasolta yhden ihmisen mielen ja sisimmän eli tai hengen tasolle asti). Ne ovat 

myös kirkolle hyvin kelpaavia – niissä laki erottuu evankeliumista, eli ne ovat 

kirkon mukaan puhdasta evankeliumia. Tuollaisissa saarnoissa on otettu – papin 

sen tiedostaen tai tiedostamatta – huomioon niin kirkon johto, sen ohjeet, saarnan 

ikiaikainen ja nyt-hetkeen osuva sisältö kuin kuulijakuntakin. Jumalanpalveluksen 

oppaan aineiston kolmen alaluvun ilmaisutehtävän ratkaisun sanallinen ilmiasu on 

mahdollista rakentaa myös muin sanoin, mutta nyt ilmaisun osan ”epävarmuuden 

ja huolen siitä, osaavatko kirkon papit pitää asiallisesti ja retorisesti laadukkaan, 

kuulijoita kiinnostavan ja kirkolle kelpaavan saarnan” ajateltiin täysin kattavan 

koko tiivistetyn virkkeen jakobsonilaisen ilmaisutehtävän. Toinen muutos ilmai-

sutehtävän ratkaisussa oli korvata sana piispankokous kirkon johtotasoa kuvaaval-

la sanaparilla kirkon johto. Tällöin saarnaohjeiden suuntaus on selkeästi johdolta 

alaisille, kirkon korkeimmalta johtamisen taholta (kuten organisaatio, kirkollisko-

kous) sen alimmalle pappistasolle. Ilmaisutehtävän toteutumisen intensiteetti tul-

kittiin täysin toteutuvaksi, joka ratkaisu oli taas identtinen kolmen aikaisemman 

Jumalanpalvelusoppaan aineiston alalukukohtaisen tulkintaratkaisun kanssa.
270

 

 Verrattuna kolmen alalukukohtaisen saarnaohjevirkkeen vaikuttamistehtä-

väratkaisuun edellä, jotka kukin sisälsivät oman alalukunsa sisältöjen vaikuttamis-

tehtäväratkaisuja liittyen siihen, mihin alaluvun sisältö opasti eli vaikutti saarnaa-

via pappeja tähtäämään saarnoissaan, uusi laaja koko aineiston tiivistävän saarna-

ohjevirkkeen vaikuttamistehtäväratkaisu summasi edelliset ratkaisut uudella mel-
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 Tulkintataulukkoon ei aiempien tulkintojen tapaan sisällytetty ilmaisutehtävän asennetta. 
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ko paljon yksinkertaistavalla ja konkretisoivallakin kokonaisilmaisulla. Tuossa 

konkretisoinnissa esiintyy lyhyt nelijako, jota käsitellään seuraavassa kappaleessa 

ja joka kohdistuu lyhyesti sanottuna saarnan a) sisältöön eli sisällölliseen laatuun, 

b) esittämiseen eli retoriseen laatuun, c) kuulijakohtaisuuteen ja d) kirkolle kel-

paavuuteen. Ratkaisun laajentuminen uusiin käsitteisiin tuki myös sitä melko it-

sestään selvää tulkinnallista näkemystä, että uuden ratkaisun vaikuttamistehtävän 

nähtiin kuin operoivan laajasti käsitteillä, joiden kautta avautuu liki koko Palvel-

kaa Herraa iloiten Jumalanpalvelusoppaan tutkimusaineiston saarnaohjeisto. 

 Vaikuttamistehtävän kokonaisratkaisussa tulkittiin, että kirkon johto vaikut-

taa siihen, että kaikki pappien pitämät saarnat Suomen ev.-lut. kirkossa olisivat 

asiallisesti ja retorisesti laadukkaita, kuulijoita kiinnostavia ja kirkolle kelpaavia. 

Silloin ei hiippakunnilla tai piispoilla olisi niihin valittamista tai puuttumista – 

edes opillisesti tai alimitoitetun tai yliampuvan retoriikan osalta. Viestinnällisesti, 

ja Fisken esittämän semioottis-poliittis-ideologisen näkemyksen kannalta, Kirkon 

johdon, kuten kirkolliskokouksen, kirkkohallituksen ja sen toimialan jumalanpal-

veluselämä ja musiikkitoiminta ja piispainkokouksen intressissä on, että kirkon 

ideologia saa sen sisällön ja arvon mukaisen ja perinteisellä tavalla tuoreen ilmai-

sunsa saarnoissa, tulkitsen.
271

 Kirkon omalta kannalta sen ideologian ydin on 

evankeliumi Kristuksesta ja se ihmisen sisällään, lähiyhteisössään, seurakunnassa 

ja koko luomakunnassa todeksi elämänä, tulkitsen myös. Niinpä ei ole ihme, että 

– etenkin, jos kirkon johdossa on aikoinaan todella elänyt tai yhä elävät jatkuva 

epävarmuus ja jatkuva huoli siitä, kuinka kirkon papit saarnaavat – jokaisessa 

Jumalanpalveluksen oppaassa (ainakin vuoden 2009 painoksesta lähtien) saarnan 

tehtävä, saarnan valmistaminen ja saarnan pitäminen lähtökohtineen ja periaattei-

neen opastetaan papeille melko perusteellisesti. Aivan yksioikoinen kirkon johdon 

tilanne noiden attribuuttien (ja opettavaisen asenteenkaan) suhteen ei liene: pappi-

en saarnojen monipuoliseen laadukkuuteen ja kirkolle kelpaavuuteen kohdistuu 

kirkon yleisjohdon ja piispainkokouksen keskuudessa kaksi asiaa. Ne ovat epä-

varmuuden ja varmuuden sekä huolen ja huolettomuuden taistelu ja ainakin het-

kellinen tasapaino, tulkitsen. Vielä laajennettuna asiaa voi kuvata viestinnällisesti 

siten, että kirkossa sen organisaation ruohonjuuritasolta sen johdon huipulle asti 

vallitsee, Fisken valottamaa Gramscin terminologiaa soveltaen, hegemoninen 

ideologiakamppailu siitä, mitä ja miten saarnataan
272

. Tuohon vaikuttavat niin 
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 Fiske, 1992, 226−233. 
272

 Fiske, 1992, 230−233. 
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kirkon johto, kuten piispat, monet eri herätysjärjestöjen johtajat ja vaikuttajat, 

julkisuudessa sympatiaa ja jonkin tason seuraajia saaneet ja työelämässä jo ansioi-

tuneet kirkkoherrat ja muut papit sekä kannatusta ja huomiota saavat ja saaneet 

tavalla tai toisella arvostetut kirkon maallikot mielipiteineen ja kannanottoineen. 

Radikaalisti voi todeta, että kirkon saarnojen sisällöstä taistellaan, tai hienovarai-

semmin luonnehtia, että sisällöstä kuin väännetään kättä. Jotta kirkon johdossa 

vallassa olevan (”ideologian” eli uskon ja sen tulkinnan eli) opin ja saarnakäsityk-

sen vastaisia saarnoja ei kirkossa kuultaisi, johdon on syytä pyrkiä varmistumaan, 

että se (puhuttelijana) opettaa pappeja ja muita lukijoita (puhuteltavia) sen omalta 

kannalta oikein saarnaamaan. Näen, että eri kirkkokuntien ja -yhteisöjen keskuu-

dessa aaltoilevat erilaiset saarnaoppivirtaukset ja -painotukset osaltaan vahvistavat 

kunkin niiden kokonais- ja yksilöidentiteettiä. Ne vahvistavat myös omaa kult-

tiyhteisöä ja kulttiyhteisöryhmää tai kirkkokuntaa sosiologisesti, ekklesiologisesti 

ja taloudellisesti. ”Saarnalla on sanan valtaa ja Sanalla ja sanalla on saarnavaltaa.” 

Joka tapauksessa viestinnän voi sanoa olevan aina vaikuttamista. Niin nytkin tässä 

aineiston puitteissa saarnasta esitettävien periaatteiden, eli saarnaohjeiden, ja 

saarnaohjevirkkeen tapauksessa, jossa vaikutustehtävä jokaisessa tulkinnassani – 

alkaen aineiston alaluvusta Saarnan tehtävä – vahvasti toteutuu. 

4.5 Pohdinta saarnaohjeiden tulkinnasta 

Edellisissä alaluvuissa suorittamani Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen 

oppaan tutkielmani aineistoon kohdistuva saarnaohjeiden tulkinta Jakobsonin 

mallin avulla oli luova kokeilu käyttää mallia kirkollisen viestintätekstin viestin-

nällisenä kuvaajana. Tulkinta on ollut myös asiallinen yritys tuottaa selkeitä tut-

kinnallisia tuloksia tutkielmani tekstiin. Sekä kokeilu että tulosten tuottaminen 

toteutuivat: molemmat ovat edenneet omakohtaiseen ja omanlaiseen maaliinsa. 

 Tuloksia aineiston saarnaohjeiden tulkinnasta ovat olleet 1) Jakobsonin mal-

lin mukaan tulkitut viestinnän rakenneosat, jotka saarnaohjeissa on nähty eli tul-

kittu olevan. Nuo ratkaisut eli tulkinnat on johdettu 2a) aineiston jokaisesta kol-

mesta Jumalanpalveluksen oppaan alaluvusta tiivistetystä saarnaohjevirkkeestä, 

jotka itsekin ovat olleet harkiten tehdyn (yleinen tieteellinen menetelmä) kiteytyk-

sen tuloksia eli tulkittuja alalukujen ydinsanomia. Nuo virkkeet ovat olleet alalu-

kujen sisällön välittäjiä mallin (osien) avulla tehtyyn tulkintaan ja tulkinnan koh-

teita. Yhteensä 2b) tiivistettyjä eli kiteytettyjä saarnaohjevirkkeitä syntyi neljä, 

koska kolmen alalukukohtaisen tiivistetyn saarnaohjevirkkeen lisäksi tarvittiin 
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vielä yksi tiivistävä saarnaohjevirke, joka kiteytti koko tutkielman aineiston vies-

tinnällisesti tulkittavaan muotoon. Tulkitut saarnaohjevirkkeiden viestinnälliset 

ratkaisut on kirjoitettu tekstiksi 3) tutkielmassa jo aiemmin kehitettyyn Jakobso-

nin mallin uuteen tulkintamuotoon, eli tulkintataulukkoon – sekin on yksi tutkiel-

man tulos.
273

 Tutkielmassa päädyttiin edellä kuvattuihin tuloksiin ja niiden tuot-

tamiseen tutkielman metodein, joissa nimenomaan tutkijan tekijän oma tulkinnal-

linen mutta johdonmukaisuuteen tähtäävä ajattelu korostui
274

, koska Jakobsonin 

mallin tulkinnallisesta käytöstä ei löydetty aiempia esimerkkejä. 

 Seuraavissa kappaleissa pohdin tutkielmani, jossa tulkitsin aineistoksi vali-

tun Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeita Jakobsonin 

mallin osien avulla, a) tulkinnan olemusta ja oikeutusta, b) Jakobsonin mallin uut-

ta tulkintamuotoa tutkimuksen sivutuotteena, c) tiivistettyjä saarnaohjevirkkeitä ja 

niiden luonnetta tutkielmassa ja d) viestinnällisiä tuloksia, kun tiivistettyjen saar-

naohjevirkkeiden viestinnällinen olemus sai tulkitun asunsa. Pohdintaan voin liit-

tää pari muutakin näkemystäni tutkielmastani ja sen teosta. 

 Jotta homiletiikan ja viestinnän alojen piiriin sijoittuva 2000-luvun alun pro 

gradu olisi ajankohtainen opinnäyte, siinä täytyy olla jotain tälle vuosikymmenelle 

tyypillistä sisältöä. Suomen ev.-lut. kirkon Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalve-

luksen opas täyttää kohtuullisesti ajankohtaisuuden vaatimuksen. Oppaan saarnaa 

koskevan aihealueen otto tutkielmaan johtui tutkielman laatijan omasta kiinnos-

tuksesta sen sisältöön, pääaineen syventävistä opinnoista, joissa kirkollinen vies-

tintä osaltaan painottui, ja opiskelun ja saarna-aiheisesta tutkielmaseminaarista, 

joka kuului suorittaa osana jo mainittuja syventäviä opintoja. Viestinnän teorioi-

den ja tutkimuksen kiinnostus on taas ollut tutkielman tekijän syventävien opinto-

jen mukanaan tuoma lisäalue, jonka mukanaolo tutkielman suunnitteluun ja te-

koon realisoitui ja allokoitui Jakobsonin mallin metodillisen panoksen myötä. 

 Voidaanko Jakobsonin mallilla tulkita viestinnällisesti saarnaohjeita ja 

muodostaa niistä kuin kartta mallin osien mukaan niin, että osat kuvaavat saarna-

ohjeita Jakobsonin aivoitusten mukaan? Mielestäni niin voidaan tehdä, miksei. 

Silloin tulkinnan tulokset riippuvat jokaisesta tulkittavasta (tutkielmassa saarnaoh-

jeista), niiden teksti- ja merkityssisällöstä, ja tulkitsijasta. Periaatteessa tuolloin 

                                                           
273

 Toisaalta se on ”vain” metodillisesti ja tulosten esittämisen takia hyödyllinen, eli tutkielman 

sivutuote, koska sitä ei ainakaan tutkielman ollessa kesken ole kysytty mihinkään muuhun käyt-

töön. (Toinen arvio siitä on: välttämätön taulukko tulkintatulosten avoimen esittämisen takia.) 
274

 Tutkielman päätutkimusmenetelmänä oli viestinnällinen tulkinta Jakobsonin mallin avulla ja 

sivututkimusmenetelmänä yleinen tieteellinen metodi. 
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tulkittava yksikkö voi olla saarnaohjeen osa, kuten lause, tai koko virke tai jokin 

vaikkapa puhuttu saarnaohje, joka myöhemmin muunnetaan tekstiksi. Mitä sitten 

tulkinta Jakobsonin mallilla palvelee? Se voi palvella ainakin teologisia tutkinnal-

lisia ja opiskelullisia päämääriä, kuten lopputyön tekemistä, mahdollisia viestin-

nällisiä intressejä, kuten viestintämallin toiminnan tai tulkinnallisen hyvyyden 

tutkimista ja vertailua johonkin toiseen malliin tai vaikkapa kirkon koulutuksessa 

uusien näköalojen tuomista saarnatyöhön vaikkapa jonkin homiletiikan kurssin 

osanottajille. Uskon, että jokaisessa hahmottelemassani tapauksessa viestinnälli-

nen tulkinta mallin avulla opettaisi jotain viestinnästä, sen olemuksesta ja mahdol-

lisuuksista jollain uudella tavalla, ellei vastaava tulkinta mallin avulla ole jo en-

nalta tiedetty asia tai elleivät viestinnän teoriat eri soveltamisineen ole kauttaal-

taan tuttuja. Ehkäpä saarnan aiheiden tai saarnaohjeiden tulkinta voi yllättää jon-

kun kokeneen saarna- tai viestintäammattilaisenkin joillain ”uutuustuloksillaan”. 

 Jakobsonin mallin osien avulla tehdyn tulkinnan olemus ja oikeutus löytyvät 

a) mallista ja sen viestinnällisestä olemuksesta itsestään ja b) akateemisesta va-

paudesta tutkia ja kokeilla eri metodeja. Koska saarnaohje on viestintää, eli kirjoi-

tettu ja painettu teksti, se on mahdollista tulkita jonkin viestintämallin avulla, jol-

loin jokaiset tulokset ”soivat mallinsa nuotein”. Nyt tutkielmani tulkinnassa saar-

naohjeelle voi määrittää sen viestinnälliset lähettäjät ja arvioida sille oletetut vas-

taanottajat, koska Jakobsonin malli sisältää ne eikä sodi tervettä (prosessikoulu-

kunnan) viestintäjärkeä vastaan tuossa asiassa. Sama koskee saarnaohjeen sano-

maa – kiteytettynä tai ei –, ilmaisutehtävää, viittaustehtävää tai vaikkapa poeettis-

ta tehtävää, jos saarnaohjeen oletetaan rakentuvan ”Jakobson-osistaan”. Saadut 

tulokset ovat tuota kautta ensisijaisesti viestinnällisiä, viestinnän tulkittua raken-

netta ja olemusta yhden teorian kautta ilmaisevia ja sitä myötäileviä tai jopa vah-

vistavia. Noin toimien myös jokaisen tulkitun tekstin sisältö merkityksineen, sa-

nasto ja ”oma genre” pääsevät näkyviin. Olen toiminut viestinnän ja Jakobsonin 

mallin mahdollisuuksien rajoissa, en juurikaan niiden ulkopuolella. Sen sijaan 

kirkon saarnaohjeiden osalta taas se, miten transsendenttinen tai yliluonnollinen 

tai siihen viittaava tai homileettinen tai liturginen tai ekklesiologinen tai eksegeet-

tinen kirkollinen saarnaohje on, on enemmän ”viestintäteorioita kaukaisemman” 

teologian tai muun tieteen tai kirkollisen tai hengellisen reflektoinnin alaa. 

 Laadullisen tutkimuksen osana on mahdollista laajentaa tiedon ja tulkinnan 

näkökulmia ja oletuksia ja tietoja asioiden ja ilmiöiden yhteyksistä käyttämällä 

alalle tavanomaisia tai hieman epätavallisempia tutkimusmetodeja. Edellä tapah-
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tunut Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaan aineistoksi valittujen 

saarnaohjeiden viestinnällinen tulkinta Jakobsonin viestintämallin osien avulla 

edustaa mainituista kategorioista jälkimmäistä. Koska tulkinta tehtiin mallia loo-

gisesti ja tasapuolisesti hyödyntäen, tutkimisen suorittamisen perusprosessia ei 

voine kiistää. Sama koskee tutkielman kapea-alaista akateemista uteliaisuutta, 

joka sekin osaltaan oikeuttaa tutkimuksen suunnittelemisen ja suorittamisen. 

 Tutkielmassa kehitettiin yksinkertainen taulukko saarnaohjeiden tulkinnan 

tulosten esittämisen helpottamiseksi. Taulukkoa kutsuttiin Jakobsonin mallin uu-

deksi tulkintamuodoksi eli tulkintataulukoksi. Se on uniikki yhdistetty yhden tau-

lukkoasetelman viestintämalli mallin kahden erillisen ja pääosin tekstiä sisältävän 

asetelman mallista. Taulukossa ylimmäisiksi sijoitettiin mallin viestinnän peruste-

kijöiden suorakaiteet (”solut”) ja alimmaisiksi mallin viestinnän perustekijöiden 

suorakaiteet. Niiden sijoittelussa pyrittiin jäljittelemään mallin alkuperäisiä teksti-

asetelmien sijaintia siten, että niiden horisontaalinen viestinlähettämislinja ja ver-

tikaalinen abstraktien mallinosien linja järjestyksineen säilyisivät. Tulkintatauluk-

koa ”jalostettiin” vielä siten, että mallin ”piilo-osat”, eli kosketusta kuvaavat osat 

a) fyysinen kanava ja b) psykologinen yhteys, joista ja vain joista kosketus Jakob-

sonin mukaan koostuu, ja faattista tehtävää kuvaavat osat c) kanavan ylläpito ja d) 

psykologisen yhteyden ylläpito, joista ja vain joista kosketus Jakobsonin mukaan 

koostuu, ladottiin selkeästi näkyviin. Se toteutettiin niin, että tulkitut saarnaohjei-

den viestinnälliset osat sijoittuvat suoraan oman mallinosaotsikon alle. Niin teh-

tiin, jotta malli ja tehtävän tulkinnan ratkaisut olisi helppo lukea ja hahmottaa 

”omilla paikoillaan”. Toinen jalostustoimenpide sisälsi sen, että sen keskelle jätet-

tiin leveä suorakaidekenttä Jumalanpalveluksen oppaan kutakin alalukukohtaista 

saarnaohjeista kiteytettävää saarnaohjevirkettä ja koko aineiston kattavaa saarna-

ohjevirkettä varten. Silloin jokaisessa saarnaohjevirkkeen esitetyssä tulkinnassa 

kukin saarnaohjevirke (eli ydinsanoma) on saanut olla keskellä vertikaalista linjaa 

”omat tulkitut viestinnän perustekijät – omat tulkitut viestinnän tehtävät”. 

 Mielestäni kehitetty ja edellä kerrattuna kuvattu Jakobsonin mallin uusi tul-

kintamuoto eli tulkintataulukko, vaikkakin se on tutkimuksen metodillinen sivu-

tuote, on vastaan sanomatta havainnollinen väline tulkinnan tulosten esittämiselle. 

Se kattaa kaikki ”uudet” Jakobsonin mallin osat, eli aiemmin hieman ”piilossa 

olleet” alaosat, jotka nyt tulivat näkyville. Malli kehittyi tuolta osin havainnolli-

semmaksi. Tulkintataulukko on ollut (juuri ja juuri) mahdollista sijoittaa myös 

tutkielman yhdelle A4-sivulle (paperiversio ja pdf-tiedosto), jolloin yhden tulkit-
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tavan kokonaisuuden (Jumalanpalveluksen oppaan aineiston kukin alaluku ja 

kaikki kolme alalukua kokonaisuutena tulkitun ydinsanomansa kautta) mallin-

sisäisiä tulkintatuloksia ei ole tarvinnut hakea ja lukea kahdelta tai useammalta 

sivulta. Lisäksi vaikka taulukkomuotoinen tulkintatulosten esitysmuoto ei edusta 

maailman muotoiluinstituuttien ja koulujen muotoilun biennaalikilpailun mitali-

voittajien tasoa, sen graafisuus on kuitenkin tuonut hieman vaihtelua tutkielman 

leipätekstiin eli sen sanajonopohjaiseen merkitysten kantoon lukijalle. 

 Uuden Jakobsonin mallin tulkintataulukon voi nähdä myös airuena mahdol-

liselle viestintätutkinnalliselle inspiroitumiselle. Täsmennettynä edellinen speku-

laatio tarkoittaa sitä, että uudelleenmuotoiltu taulukko voisi antaa kipinää minkä 

tahansa tunnetun viestintämallin kehittämiseen graafisesti, jopa sisällöllisestikin. 

Uskon, että viestintäteorioiden ja -mallien aika ei ole täysin ohi viestintätutkimuk-

sen laajalla toimintakentällä. Siinä suhteessa tutkielmani uusi tulkintataulukko voi 

saada – ääripositiivisien sattumien kautta – kuin itseään suuremman merkityksen 

etenkin, jos se laukaisee jonkun tutkijan ajattelemaan uudella tavalla ja kehittä-

mään omaa vanhaa suosikkimalliaan tai luomaan aivan uuden oman mallin. 

 Tutkielmani dynamiikan mukaiset ja tämän pääluvun viestinnälliset tulkin-

tatulokset syntyivät kuin kahdessa osassa. Ensin laatimani tiivistetyt saarnaohje-

virkkeet (ydinsanomat) edustivat omaa aineiston alalukuaan ja sitten tulkitsin ne 

Jakobsonin mallilla, eli ratkaisin niiden viestinnällisyyden ja rakenneosat sisältöi-

neen tulkintanäkemykseni mukaan. Jumalanpalvelusoppaan aineiston kunkin ala-

luvun kiteytetty saarnaohjevirke oli välttämätön kokonaisuus, jotta alalukujen 

tulkinta olisi pituutensa mukaan hallittavissa.
275

 Asiaa korostaa vielä se, että tul-

kinnan lopussa tein tulkinnan koko aineiston tiivistetylle saarnaohjevirkkeelle. 

 Tulkinnallinen tiivistäminen mistä tahansa asiatekstistä on aina haasteellista, 

koska siinä etsitään käypää ja riittävää tekstin sanomaa eli ydinsanomaa. Haas-

teellisuus on totta tärkeimpien valintojen kohdalla: mitä tekstin osasisältöjä ja 

niiden avainsanoja otetaan mukaan tiivistettyyn sisältöön ja mitä ei. Lisäksi tiivis-

tetyn tuotoksen muoto ja pituus on päätettävä. Molemmat edelliset pullonkaula-

asiakohdat ratkaistiin tutkimuksessa tavalla, jota voi pitää luovana tai yksioikoise-

na tai miltä tahansa siltä väliltä asian tarkastelijasta riippuen. Kuitenkin tässä tut-

kielmassa jokainen tiivistetty saarnaohjevirke pyrittiin laatimaan tutkielman teki-

jän parhaan harkinnan avulla siten, että aineiston kunkin alaluvun olennaiset tär-
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 Mahdollinen erilaisten virketyyppien tulkinta tai analysointi Jakobsonin mallilla olisi voinut 

nostaa esiin enemmän kuin neljä tulkintaa, jolloin tutkielman pituus olisi kasvanut lisää. 
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keimmät sisällöt sisällytettiin siihen. Kiteytettyjen saarnaohjevirkkeiden verbi-

muotona päätettiin käyttää aktiivin indikatiivin toisen persoonan imperatiivia, 

jotta saarnaohjeiden ohjeluonne korostuisi. Imperatiivin käyttö tietenkin suoravii-

vaisti ja yksipuolisti alkuperäisiä Jumalanpalveluksen oppaan periaateluonteisia 

saarnaohjeita, mutta samalla myös painotti niiden arvovaltaa ja toisaalta helpotti 

viestinnällisen tulkinnan tekemistä. Imperatiivisaarnaohjeiden viestinnällinen tul-

kinta antoi jokaisen neljän virkkeen tulkinnan yhteydessä osittain yhdenmuotoisia 

tuloksia, mutta selvensi sitä kautta esimerkiksi viestinnän perustekijöiden, kuten 

puhuttelijan, puhuteltavan ja kosketuksen psykologisen yhteyden tulkintaa. Näin 

ei olisi välttämättä ollut, jos tutkielmassa olisi tulkittu viestinnällisesti Jakobsonin 

mallin avulla esimerkiksi useita yksittäisiä irrallisia aineiston alalukujen virkkeitä. 

Jotkut aineiston irralliset virkkeet antavat esimerkiksi viestinnällistä yleistä tietoa 

vaikkapa viestinnän häiriöistä. Niiden itsenäinen olemus ei välttämättä juurikaan 

viittaa saarnan yleisiin, sen suunnittelun tai pitämisen periaatteisiin tai ohjeisiin. 

 Aineiston alalukujen ja kokonaisuuden tulkinnassa saadut viestinnän perus-

tehtävien tulokset ovat selkeitä ja melko yksinkertaisia tuloksia. Taulukkotekstissä 

ne ovat pääosin substantiiveja, adjektiiveja ja virkkeitä. Puhuttelijaksi nousseet 

piispainkokous, kirkon johto ja niin edelleen edustavat luonnollista ev.-lut. kirkon 

hierarkkista ja johtavaa tahoa papistoa kohtaan. Vastaavasti papit tai muut kirkon 

työntekijät saarnaohjeiden puhuteltavina eivät ole kaukaa haettuja tuloksia. Kos-

ketuksen fyysinen kanava on helppo tulkiten ratkaista fyysiseksi kirjaksi ja kirjan 

alaominaisuuksiksi (sivut, painomuste) ja kosketuksen psykologinen yhteys esi-

merkiksi piispan ja papin, opettajan ja oppijan tai esimiehen ja alaisen yhteydeksi, 

kuten eri tulkinnoissani olen esittänyt. Saarnaohjeiden koodia olen ajatellut myös 

aika suoraviivaisesti ja tulkinta välillä asiakoodi – kirkollinen hengellinen koodi 

vaikuttaa mielestäni realistiselta sekin. Jokaisen kiteytetyn saarnaohjevirkkeen 

toisistaan erilaisesta sisällöstä johtuu se, että kunkin niiden ydinsanoma poikkeaa 

toisistaan. Sama koskee niiden kontekstia monikontekstiratkaisuna. Kahden edel-

lisen viestinnän perustekijän ratkaisuissa olen tunnollisesti lähtenyt liikkeelle siitä, 

mitä Jakobsonin malli on antanut olettaa. Olen myös vienyt tulkinnan mielestäni 

järkevään suuntaan, määrään ja laatuun, missä on poikkeuksena monikontekstirat-

kaisu vain yhden tulkitun kontekstin sijaan. Tämä on poikkeama Jakobsonin esi-

telmän sisällöstä, jonka mukaan sanoma vaatii kontekstin, johon viitataan
276

 (tai jo 

on viitattu). Koska tutkielman tietohaussa en löytänyt muita julkisia tulkintoja, 
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 Jakobson, 1972, 89. 
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omani ovat perusteltuja uuden kokeiluna – ja vaikka aiempia mallin osien avulla 

tehtyjä tukintoja olisinkin nähnyt, oman tulkinnan ohjaus tutkielman sisältöön on 

lopputyön tasoisen tutkimuksen mahdollisuus ja uhka ja riski ja jonkinlainen voit-

to samaan aikaan, näen. Otin riskin ja joitakin tuloksia syntyikin. 

 Aineiston alalukujen ja kokonaisuuden kiteytettyjen saarnaohjevirkkeiden 

tulkinnan Jakobsonin mallin osien avulla generoidut viestinnän tehtävien ratkaisut 

ovat nekin sisällöltään ja intensiteetiltään sellaisia, että ne eivät ole irrallaan 

”normaalista ja käsitettävästä” elämästä saati viestinnästä. Uskon niiden osalta 

päässeeni olennaiseen tai ainakin olennaisen rajaan kiinni. Siksi ilmaisutehtävän 

ratkaisut keskittyvät piispainkokouksen (Jumalanpalveluksen oppaan hyväksyjänä 

eli sen yhtenä ensimmäisistä intressiryhmistä) epävarmuuteen siitä, miten papit 

saarnaavat. Epävarmuuden ja kokonaisratkaisun huolen todentaminen saati niiden 

voimakkuuden etsiminen ei kuulu tähän tutkimukseen. Jos ja kun Jakobsonin mal-

lin mukaan jotain ilmaistaan viestinnän sanomana, jotain myös pyritään vaikutta-

maan. Siksi vaikuttamistehtävän tähtäykset papiston saarnojen kuin laadunvarmis-

tukseen ovat ilmeisen uskottavia tulkinnassani. Sama koskee sekä ilmaisutehtävän 

että vaikuttamistehtävän tulkitsemaani täyttä toteutumista. Kun tiivistetyt saarna-

ohjevirkkeet eivät ole itseensä ja sanomaansa keskittyneitä taiteellisia tai vastaavia 

sananjonoja, on uskottavaa, että niiden sanoman viittaustehtäväkin toimi täysin 

jokaisessa neljässä tulkinnassani: sanoma viittasi konteksteihinsa. Poeettisen, me-

takielellisen ja faattisen tehtävän tulkinnoissani saamat lähes yhtäläiset toteutumi-

sen nollaratkaisut saattavat olla täysin yhdenmukaiset monen muun tulkintaratkai-

sun kanssa, jotka tehtäisiin jotakin muusta asiatekstistä Jakobsonin mallin osien 

avulla. Pidän edelleen kiinni myös siitä, että edellä kuvaamani kolmen viimei-

simmän viestinnän tehtävän toteutuminen on niiden ”yksinkertaisimmassa perus-

tulkinnassa mallin avulla” niukkatuloksista. Kirkollinen asiateksti, jota nyt tutkin, 

ei ole dramaattisia teatterivuorosanoja täynnä tai ilmaisuvoimainen runo, jolla 

pyrittäisiin virittämään ja liikuttamaan puhuteltaviensa tunteita. Ei, piispainkoko-

us ja kirkkohallituksen tutkielmassa mainittu jumalanpalveluselämän ja musiikki-

toiminnan osasto kuin heiluttavat homileettista karttakeppiä papiston luokan edes-

sä opettajan kateederilla ja opettavat pappeja saarnan tekoon ja pitoon. Kun Ja-

kobsonin mallin ja sen osat mieltää yhdeksi teoreemaksi viestinnän olemuksesta ja 

sisäisestä rakenteesta, mallin (osien) avulla tehtävä tulkinta helpottuu ja on selkeä 

suorittaa. ”Minkä tulkitsin, sen tulkitsin, tiedekunta arvostelkoon.” 
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 Pari muuta olennaista ja tämän alaluvun alussa lupaamaani asiakohtaa sel-

vennän seuraavassa. Ensimmäinen niistä pohtii omaa tulkintaani suhteessa mui-

den tulkitsijoiden mahdolliseen tulkintaan ja toinen tutkielmani tutkimuskysymys-

tä ja tulkinnan tuloksia suhteessa siihen. 

 On selvää, että jonkun toisen tulkitsijan tulkintatulos Jakobsonin mallin 

avulla aineistosta olisi erilainen kuin se, jonka nyt olen tuottanut ja esittänyt. Se 

kertoo laadullisen tutkimuksen tutkijakohtaisista lähtökohdista ja tulkinnan moni-

ulotteisuudesta ja kokonaisuuksien ja yksityiskohtien erilaisesta hahmottamisesta. 

Tilanne ilmentää elämän, tieteen ja tutkimuksen laajaa monitahoisuutta, koen. 

 Tässä tutkielmassa ei ole tähdätty jonkin aineiston tai ilmiön abstrahoimi-

seen, kuten tutkimuksissa, joissa sisällönanalyysi on tai olisi ollut pääasiallinen 

tutkimusmenetelmä ja tavoite nimenomaan aineiston abstrahoiminen tai siitä seu-

raavan teorian esittäminen. Niin syvälle tutkielman aineiston käsittelyyn ei tämän 

yhden tutkielman yhteydessä myöskään mennä, että jokin aineistotriangulointi 

tulisi kyseeseen, jotta tulkinnat hioutuisivat jokaisen tulkinnan tekijän panoksen ja 

neuvottelevan yhteistyön kautta kaikille tulkitsijoille hyväksyttäviksi ja mahdolli-

sesti erittäin sofistikoituneiksi tai ”väitöstasoisiksi”. Siksi muut saavat tahtoessaan 

esittää tulkinnoistani esimerkiksi vastatulkintoja, tarkentavia myötätulkintoja tai 

samoja tulkintoja, joita olen jo tutkielmaani generoinut. 

 Tutkielmani Johdannon tutkimustehtävää käsittelevässä luvussa asetin tut-

kimukselleni eli tutkielmalleni yhden tutkimuskysymyksen. Se on osittain kohti 

viestinnällis-homileettista pro gradu -tasoista tietoa kurkottava tutkimuskysymys. 

Se kuului ”Millaisina Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaan saar-

naohjeet näyttäytyvät viestinnällisesti, kun ne tulkitaan Jakobsonin viestintämallin 

osien avulla?” Siihen ulkoisen ja teknisen näyttäytymisen vastauksena voidaan 

sivujuonteena esittää, että saarnaohjeet näyttäytyivät sekä a) tiivistettyinä saarna-

ohjeina, jotka muistuttivat itse oppaan ohjeita mutta muunnettuina imperatiiviin, 

jotta aineiston lukuisat saarnaohjeet voitiin tulkita suhteellisen hallitun tekstimää-

rän puitteissa, että b) merkityksiä sisältävinä ratkaisuina (tekstinä) Jakobsonin 

mallin uuden tulkintamuodossa eli tulkintataulukossa. Tutkimuskysymyksen si-

säisinä vastauksina toimivat taas 1) aineiston jokaisen alaluvun pohjalta laaditun 

kunkin kiteytetyn saarnaohjevirkkeen ja kokonaistulkinnan saarnaohjevirkkeen 

sisältö merkityksineen ja 2) jokaisen kohdassa 1 mainitun neljän saarnaohjevirk-

keen sisällöstä Jakobsonin mallin osien mukaan tulkitut viestinnälliset sisällöt 

merkityksineen, jotka kirjoitettiin luettaviksi yhteensä neljään Jakobsonin mallin 
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uuden tulkintamuodon taulukkoon. Kaikki edelliset vastaukset tutkimuskysymyk-

seen ovat nähtävissä ja luettavissa tätä alalukua edeltävissä alaluvuissa, joissa teh-

dyt tulkinnat juuri esitettiin tutkimuskysymykseen vastaamiseksi. Tulkintojen 

laadusta ja aineistovastaavuudesta kertoo mielestäni jo kappale, joka pohti tulkin-

nan tuloksia edellissivulla: olennaiset vastaukset ja ratkaisut löytyivät, enkä enää 

ole saarnaohjeiden ”kadonneen Jakobson-viestinnällisyyden mysteerin” jäljillä. 

4.6 Tulkinnan ulkopuolelle viittaavat uudet näköalat 

Tässä pääluvun 4 viimeisessä alaluvussa esitän vain kolme saarnaohjeiden tulkin-

nan ulkopuolelle viittaavaa näköalaa
277

, jotka ovat syntyneet, kun olen monin ta-

voin ollut käsitteellisessä interaktiossa tutkielmani taustan, sen aineiston, viestin-

täteorian malleineen ja Jakobsonin mallin kanssa. Interaktiossa on ollut itselleni 

yllätys, kuinka monia eri ajatuksia, mielleyhtymiä ja olettamiani selkeitä struktu-

raalisia yhteyksiä käsitteistä saarna, saarnaohje, viestintäala ja Jakobsonin malli ja 

niiden suhteesta toisiinsa ja ympäristöönsä voi syntyä. Kuitenkin rajoitan itselleni 

syntyneiden näköalojen esittelyä vain niistä tärkeimmiksi arvioimiini.
278

 Esittelys-

sä pyrin olemaan naseva, joskin joidenkin näköalojen valaisu vaatii muita enem-

män näköalan sisällön ja sen taustojen (rajoitettua) avaamista ja käsittelyä.
279

 

 Ensimmäinen kohta, jonka tuon esille uutena näköalanani, liittyy a) Palvel-

kaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaaseen ja nimenomaan sen sisältämään 

aineistooni ja b) viestintämalleihin yleensä. Tutkielmani aineistoa tarkastellessani 

nimittäin havaitsin, että oppaan alaluvun Saarna alaluvussa Saarnan pitäminen ei 

ollut esillä yhtään graafista viestintämallia. Sellainen voisi olla alaluvussa muka-

na, jotta saarnan pitämistä voisi hahmottaa (osittain tavallisena) viestintänä. Ala-

luvun lopussa on näet esillä tukku mahdollisia viestinnän häiriöitä, jotka voivat 

häiritä saarnan kuulijoiden (puhuteltavien) saarnan vastaanottoa. Niinpä passiivi-

sesti kaavailen eli ehdotan, että alaluvun Saarnan pitäminen loppupuolelle voisi 

sisällyttää jonkin suoraviivaisen ja tunnetun prosessikoulukuntaisen viestintämal-

lin. Mukaan valittu malli havainnollistaisi saarnan puheviestintäolemusta ja saat-

taisi auttaa joitakuita visuaalisen muistin dominoivia oppaan lukijoita mieltämään 

viestinnän peruslähtökohtia mahdollisen saarnatyönsä tueksi, arvelen. 

                                                           
277

 Tutkielman aineiston ja sen tulkinnan pohjalta syntyi aluksi noin tusina uutta näköalaa. Mikään 

niistä ei olisi syntynyt ilman tutkimusasetelmaa saarnaohjeiden tulkinnasta Jakobsonin mallilla. 
278

 Tutkielman sivumääräsääntö rajoittaa tätä esitystä. Siksi pyrin kirjoittamaan pääosin vain pää-

asiat jokaisesta tutkimusprosessissani syntyneestä uudesta näköalasta, joskin ainakin toisen ja 

kolmannen näköalan valaisu vaatii nyt kohtalaisen paljon taustojensa ja sisältönsä käsittelyä. 
279

 Tutkimustyön pohjalta nousevien näköalojen järjestys tekstissä ei ole niiden tärkeysjärjestys, 

enkä aio vertailla tai arvottaa niitä keskenään. Tutkielman sivumääräsääntö rajoittaa tätä esitystä. 
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 Toinen ajatuksiini erityisesti tutkimukseni pääluvun tekstimassan enemmis-

tön syntymisen jälkeen pulpahtanut tulkintatyön ulkopuolelle osoittava näköala 

liittyy viestintämalleihin ja niiden sisältöön yleensä. Se ”ankkuroituu” osaltaan 

sekä a) suoran pienviestinnän ja joukkoviestinnän että b) prosessikoulukuntaisen 

ja semioottisen viestintäajattelun poukamaan. Näköalan leimahtaminen leipäteks-

tin liekkeihin on saanut sytykkeensä, arvattavasti, Jakobsonin mallista, mutta 

myös muilla tutkielman yhteydessä osittain tutuksi tulleilla malleilla ja muulla 

viestintä- ja viestintäteoriatiedolla on ollut taustatuohensa ja kipinänsä tämän teks-

titulen synnyssä. Kyse on nyt yksinkertaisesti joukkoviestinnän ja suoran eli välit-

tömän viestinnän eroista ja samankaltaisuuksista ja tuon jännitteen vaikutuksista 

viestinnän, viestinnän teorioiden ja mallien pohtimiseen.
280

 Epäviralliseksi omaksi 

teesikseni tässä yhteydessä nousee provosoiva väite: ”Yhden spesifiksi rakennetun 

viestintämallin on vaikea kuvata ja kattaa ristiriidattomasti kaikki seuraavat kolme 

ilmiötä: joukkoviestintä, muu välillinen viestintä ja suora viestintä.” 

 Näköalalla on selvästi myös yhteys semioottisen ja prosessikoulukuntaisen 

viestinnän teorian eroihin – tämä seikka selittää asiaa parhaiten. Sitä havainnollis-

taa se, että tutkielmani aineisto on tutkielmalle alkuperäisenä aineistona tekstin 

muodossa kirjassa. Kirja taas on välillinen joukkoviestintäväline. Se edustaa tus-

kin koskaan suoraa ”hetkiviestintää” yhdelle lukijalle, koska kirjoittaja ei lukijan 

läsnä ollessa kirjoita tai lue tekstiään niin, että lukija sen välittömästi tajuaa. Täl-

löin kirjan tekstin lukijoiden omat tulkinnat (kuuluu joukkoviestintään) kirjan 

kirjoittamista myöhemmällä hetkellä korostuvat kirjan tekstin, eli sen puhuttelijan 

tai puhuttelijoiden tuottaman, sanoman reseptiossa – ilman interaktiivisen keskus-

telun mahdollisuutta useiden kirjan lukijoiden kanssa. Semioottisesti ajatellen 

lukijoiden omat merkityksenannot voivat tuottaa tekstistä aivan muita merkityk-

siä, kuin mitä puhuttelijan intentioon ennen kirjan tekstin laatimista ja sen kirjoit-

tamisen aikana on kuulunut. Kirja joukkoviestimenä onkin kuin organisaatio ih-

misineen: siinä on virallinen ja asiallinen organisaatio kirjoittajan sanomineen ja 

epävirallinen organisaatio sanoman vääntöineen, hauskuuksineen ja epäolennai-

suuksineen (ihmisten tulkinnan kirjan sanomasta ja ydinsanomasta). Tuo seikka 

on nähdäkseni todellisuutta semminkin, kun lukijan generoimia merkityksiä syn-

tyy semioottisesti ajatellen jo silloin, kun lukija lukisi välittömästi kirjailijan teks-

tiä hänen sitä kirjoittaessaan. ”Täydellisen” eli erittäin kattavan mallin pitäisi ottaa 

                                                           
280

 Asia todennäköisesti tulee esiin ja vaikuttaa myös minkä tahansa viestintämallin kehittämisen 

yhteydessä. 
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sekä lähettäjän intentiot että vastaanottajan tulkinnan vaihtelu ydinsanoman ympä-

rillä huomioon. Samalla mallissa pitäisi olla 1) joukkoviestinnän yhdenmukaisuu-

den osa sanoman luomisessa mutta myös 2) individuaalisen sanoman vastaanoton, 

korjaamisen ja tulkinnan osa. Kaikenkattavaa ja kaikkien viestintäajattelun koulu-

kuntien (muutkin kuin prosessikoulukunta ja semioottisen koulukunta
281

) täysin 

hyväksymää ja niiden kaikki ajatuskulut täysin huomioivaa viestintämallia on 

varmaan mahdotonta luoda. 

 Kolmas nyt esiin nouseva näköala kytkeytyy seikkaan, joka on nähdäkseni 

aina merkittävä kaikessa strukturaalisessa ajattelussa teksteineen. Kyse on tällöin 

käsitteiden ja sanojen hierarkkisesta järjestämisestä ja sen logiikasta strukturaali-

sessa ajattelutyössä. Se saa erityispiirteensä jokaisen erilaisen koodin yhteydessä, 

jolloin tuttu esimerkki nyt ovat tutkielmani asiakoodin variantit niihin ehkä kyt-

kettävine rakenteineen. Itse struktuurista voisi olla kolmitasoinen esimerkki tut-

kielmani aineiston koodin määrittely muotoon t3) asiakoodi – t2) kirkollinen asia-

koodi – t3) kirkollinen hengellinen (asia)koodi, jos jo siinä tahdotaan nähdä oma 

strukturaalinen hierarkiansa osana tuota ilmiötä. Eniten tulkinnoissani käsitteiden 

strukturaalinen järjestäminen näkyy tiivistettyjen saarnaohjevirkkeiden sisällön ja 

niiden kontekstin esittämisessä, joskin ilman suoria käsiteyhteyksiä saati niiden 

polkuja tai vaihtoehtoisia polkuja. Tarkoitan tällä sitä, että samalle tarkasteltavalle 

jonkin sisällön käsitteelle voidaan ajatella olevan ainakin kaksi kontekstipolkua 

eri portaineen johonkin yläkäsitteeseen asti. Polkuja voidaan nähdä (eli ajatella) 

olevan useampiakin, jolloin tuo moneus toteuttaa jonkin yhden olion, asian tai 

ilmiön kontekstin ”moniyhteyttä”, eli ajatuksellista, abstraktia ja strukturaalista 

verkottumista. Se, kuinka todellista tuo käsitteen ja sen kontekstin ylimmän yläkä-

sitteen hierarkkinen strukturaalinen yhteys on, on aina tulkintaa, näen. Selkeintä 

kontekstin yläkäsitteen ja tarkasteltavan käsitteen hierarkkinen kontekstiyhteys on 

vaikkapa valtion X aluehallinnon rakenteessa tai muussa valtarakenteessa. Helppo 

esimerkki yhdestä vertikaalisesta polusta
282

 valtion aluehallinnossa käsitteiden ja 

maantieteen (valtahierarkiankin) osalta olisi vaikka (vertikaalinen esitys olisi tosin 

parempi): kunta – maakunta – valtio. Jossain organisaatiossa vastaava käsitteelli-

nen ja konkreettinen rakenne ja hierarkia voisi olla vaikkapa tehdas – toimiala – 

                                                           
281

 Puhuminen jonkin tieteenalan, viestinnänkin, niin sanotuista koulukunnista on mielestäni aina 

likiarvoista ja yleistävää, koska ilmeisesti a) minkään tieteenalan kaikkien tai enemmistön tutkijoi-

den näkemystä omasta positiostaan eri koulukuntien suhteen ei voida tietää ja koska b) usein jo-

kainen itsenäinen tutkija voi omaksua suosimaan teoria-ainesta monen koulukunnan piiristä. 
282

 Hierarkkinen käsitepolku voidaan esittää alakäsitteestä yläkäsitteeseen päin tai päinvastoin. 
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konserni. Vielä esimerkiksi fysikaalinen maailmamme voidaan jakaa kokonsa 

perusteella ilmeisesti seuraavaan melko perinteiseen (tähtitieteen ja kosmologian) 

käsitehierarkiaan: universumi – galaksijoukko – Linnunrata-galaksi – aurinkokun-

ta – Maa(pallo)
283

. Mutta lähestyminen käsitteiden kontekstilliseen, ja mahdolli-

seen muuhunkin, käsitehierarkiaan muuttuu heti monitulkintaisemmaksi, kun kä-

sitteitä ja niiden konteksti- tai muita hierarkioita alkavat tuottaa eri oppialojen eri 

tieteellisistä ja muista painotuksista ja lähtökohdista käsin operoivat asiantuntijat 

ja muut kontekstihierarkioiden ”tuottajat”. Yksinkertainen ”teesini” tässä onkin, 

että ”yksi tulkitsija, yhdenlainen kontekstihierarkia, toinen tulkitsija, toisenlainen 

kontekstihierarkia”. Ilmeisesti jokaisen kontekstirakenteita pohtivan, tutkivan tai 

luovan tutkijan tai muun tutkailijan (strukturalistin) omat lähtökohdat ja lähin tie-

teenala johtavat – ainakin aluksi – itselle läheisiin kontekstihierarkiaratkaisuihin 

ja -polkuihin. Poikkitieteellisempi ote ajattelussa ja kuin verkottunut ”ajattelija-

tutkija -ristikkäistarkastelu” voi tuottaa noille ratkaisuille ja poluille laajemman 

tieteellisen tai muun monialaisen asiantuntijajoukon kollektiivisen hyväksynnän. 

 Seuraavassa kuvassa esitän kaksi toisistaan poikkeavaa kontekstiratkaisua 

eli -tulkintalinjaa sanalle saarna eli jumalanpalvelussaarna. 

 Kuva 4. Kaksi esimerkkiä saarnan hierarkkisesta kontekstista.
284

 

koko ev.-lut. kirkon jumalanpalveluselämä / 

kirkkohallituksen Jumalanpalveluselämä ja 

musiikkitoiminta 

    

 Raamatun oppi 

 ↑             ↑                 ↑             ↑                

 hiippakunnan 

jumalanpalveluselämä 

 tunnustuskirjojen oppi 

  ↑             ↑                

 ↑             ↑                 katekismuksen oppi 

 seurakunnan 

jumalanpalveluselämä 

 ↑             ↑                

 ←          → päivän tekstin oppi 

       ↑       ↑    

   saarna    

 

 Ratkaisussa vasemmalle sijoittuva kontekstiratkaisu on luonteva, kun saarna 

nähdään saarnatoimintana, arvioin. Saarnan pitäminen on toki osa jumalanpalve-

luksen liturgiaa eli koko sisältöä tai käsikirjoitusta. Se on taas osa koko toimitet-

                                                           
283

 Hierarkian nimien suhteen on epävarmuutta. Joka tapauksessa hierarkian tarkoitus on osoittaa 

juuri oman maapallomme käsitteellisen ja todellisen (tieteen havaintojen mukaan) universumimme 

hierarkkisia ja loogisia rakennenimiä. Muitakin ”hierarkiaketjuja” tästä asiasta voidaan esittää. 
284

 Ratkaisussa graafisten nuolten visuaalisuus ei ole paras mahdollinen: vinonuolia ei löydetty 

lyhyehkön etsinnän aikana tutkielmaa varten käytetyn tekstinkäsittelyohjelman merkistöstä. 
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tavaa ja tapahtuvaa jumalanpalvelusta, jonka eteneminen ja tapahtumat – myös 

epäviralliset ja yllättävät – eivät ole ennen jumalanpalveluksen alkua tiedossa. 

Mutta nuo kaksi kontekstiporrasta jätettiin säästämiseksi pois edellisestä kuvasta. 

Seurakunnan jumalanpalveluselämän yläpuolelle on valittu hiippakunnan juma-

lanpalveluselämä, joka käsittää sen hiippakunnan, johon seurakunta kuuluu, juma-

lanpalveluselämän perinteineen, toimintatavat toteutumisineen ja johtamisineen 

nykyajassa. Hiippakuntatason yläpuolella on vastaavasti koko ev.-lut. kirkon ju-

malanpalveluselämän taso vastaavine ominaisuuksineen, kuin mitä hiippakunnan 

yhteydessäkin mainittiin (kumpiakaan ei tosin eritelty kuvassa). Kokonaiskirkon 

tason vaihtoehtoisena ja tulkinnoista riippuen tasa-arvoisena organisatorisena 

oliona, joka (periaatteessa) johtaa ja ohjaa koko kirkon jumalanpalveluselämää, 

on kirkon organisaatiorakenteen mukainen kirkkohallituksen osa, näet (osas-

to/toiminto) Jumalanpalveluselämä ja musiikkitoiminta.
285

 Muitakin ratkaisuja 

asiasta voidaan laatia; nyt kuvassa nähty on tuttu oman tutkielmani aihepiiristä. 

Sen kautta on helppo ”katsoa ulos” tutkielman aiheista – lue myös teksti alla. 

 Kontekstiratkaisun oikeanpuoleinen osuus käsittää kontekstilinjan saarnasta 

opillis-hengellisesti.
286

 Evankelis-luterilaisen tai laajemmin luterilaisen opin kan-

nalta voidaan ajatella, että saarna on opin julistusta kunkin päivän tekstin kautta, 

eli kirkonkirjojen tietyn vuosikerran (vuosikerrat 1, 2 ja 3) valitusta tekstistä, eli 

useimmiten evankeliumitekstistä ja ilmeisesti harvemmin päivän epistolasta tai 

Vanhan testamentin tekstistä. Päivän tekstin sisältämän opin voidaan ajatella – 

esimerkin vuoksi – olevan osa sitä, mitä pienessä ja isossa Katekismuksessa on 

esitetty luterilaisesta opista. Katekismus (tai molemmat niistä) taas voidaan nähdä 

osana laajempaa kokonaisuutta, eli luterilaisten tunnustuskirjojen oppia. Ne taas 

linkittyvät, voidaan sanoa, esimerkiksi suurten kirkolliskokousten ja uskontunnus-

tusten oppiin (jälkimmäisille ei tosin ole laadittu omaa kontekstiporrasta edellises-

sä kuvassa). Niiden oppi taas on tulkittua oppia Raamatun kokonaisopista, jonka 

voidaan ajatella olevan Raamatun sisällä, sisälle kirjoitettu ja monipuolisuudes-

saan lähtökohta jokaisen oman oppinsa hitaammin tai nopeammin historian saa-

tossa muotoilleelle kirkkokunnalle ja kristilliselle uskonnolliselle yhteisölle. Mie-

lestäni esimerkki kuvaa yksinkertaisuudestaan huolimatta sitä, että eri tulkinnoissa 

sama pääkäsite voidaan liittää moneen kontekstipolkuun ja -ratkaisuun. 

                                                           
285

 Tuon organisaation osan (toimintoineen) tarkempi erittely ei enää kuulu tutkielman piiriin. 
286

Sana opillinen on yhdistetty sanan hengellinen kanssa käsitteeksi opillis-hengellinen. Näin on 

tehty, koska kirkon oppi ja opetus viittaavat lähtökohtaisesti kristinuskon Kolmiyhteiseen Juma-

laan − transsendenssiin, jota ei voi tieteellisesti todentaa. Opille taas ”Jumala on aito ja tosi olio”. 
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 Tieteen avulla ihmiskunta on luonut itselleen lukuisia strukturaalisia ratkai-

suja esimerkiksi helpottamaan ihmisen toiminnan ymmärtämistä. Monet käytän-

nön asiat ovat ehkäpä kaikkein helpoin hahmottaa osana strukturaalisia konteksti-

ketjuja, mutta kaipa lyhyehköt abstraktien käsitteiden ketjutkin ovat suhteellisen 

vaivattomia tajuta, etenkin jos niiden ilmiöalue sisältöineen on tarkastelijalleen jo 

aiemmasta tuttu. Toisaalta esimerkki pitkälle viedystä ja hienopiirteisestä konteks-

tihierarkiaratkaisusta, näen, on eläinten tieteellinen luokittelu. Niinpä eläimen (ja 

sen luokan) määrittely käsittää jopa kymmenen eritasoista luokkaa. Siksi esimer-

kiksi Hämeen maakuntaeläin ilves (lynx lynx) saa määrittelyn eri eläintieteellisin 

termein sisältöineen seuraavan hierarkkisen listan mukaisesti: suku, alaheimo, 

heimo, alalahko, lahko, luokka, alajakso, pääjakso, kunta, domeeni. Miten ja millä 

ratkaisuperusteilla ilves sitten kuulu kuhunkin luokittelun (eli kontekstin) piiriin, 

onkin jo omassa tieteessä vähintään ”keskisyvästi” tiedettävää asiaa, tulkitsen.
287

 

 Monen eri tieteenalojen tutkimustulosten perusteella kehitetyt silmälle nä-

kymättömät rakenteet sisältöratkaisuineen vastaavat hengentuotteina aina laadulli-

sen tutkimuksen tuloksia, jotka oletetaan tosiksi tai joita pidetään tieteelle käypi-

nä. Jos ja kun laadullinen tutkimus pyrkii luomaan kategorioita, rakenteita ja kuin 

pistemäisiä teorioita, kvantitatiivisen tieteen tulokset sijoittuvat nähdäkseni 

enimmäkseen jo olemassa olevien tutkimuksellisten ja jo ennen kutakin tutkimus-

ta olleisiin rakenteisiin. Kuitenkin mielenkiintoista on, ettei laadullinen tutkimus 
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 Hämäläisen ja suomalaisen ilveksen luonnontieteellinen tai eläintieteellinen luokittelu etenee 

näin: ilveksen tieteellisen luokittelun suku on ilvekset, alaheimo kissat, heimo kissaeläimet, ala-

lahko feliformia, lahko petoeläimet, luokka nisäkkäät, alajakso selkärankaiset, pääjakso selkäjän-

teiset, kunta eläinkunta ja domeeni aitotumaiset. Luovasti linkittäen voi sanoa, että tuo tieteellisen 

luokittelun prosessi ilmiönä on kuin sukua ilmeisesti juutalaista alkuperää olevalle toiminnalle, 

jonka keskiössä on lause lauseelta kerrattava ja samalla yhdellä lauseella pidennettävä lastenloru – 

toki loru päättyy hauskaan huipentumaansa. Siinä ”alemmilla loruolioilla” on vierellään itseään 

voimakkaampi, ”eläinmassan ja koon hierarkian” korkeampi olio, joka tekee jotain itseään alem-

malle oliolle. Tuossa voiman ja suuruuden kontekstihierarkiassa lorun toisessa päässä on usein 

”valitun vahvin eläinolio” ja toisessa päässä ihminen. (Usein ihmisen ja vahvimman eläimen suu-

ruuden mittely jää lorussa avoimeksi, mutta jos se ei jäisi, ihminen todennäköisesti ”voittaisi”.) 

Kyse on lorusta, jonka viimeinen virke noudattaa monille lapsille ja heidän vanhemmilleen yhä 

nykyaikana tuttua kaavaa. Loru voi kuulua vaikkapa näin: tässä on hevonen, joka puri härkää, joka 

puri lehmää, joka puri vuohta, joka puri lammasta, joka puri koiraa, joka puri kissaa, joka puri 

rottaa, joka puri myyrää, joka puri hiirtä, joka söi sen juuston, joka oli talossa, jonka rakensi Jussi. 

Ehkäpä innokas kristillistä uskoa (lapsille) korostava saarnapappi voisi vielä lisätä loruvirkkeen 

loppuun Jussia määrittävän opetuksen. Se kuuluisi: ”jonka loi Jumala”. Ilmeisesti kristillisen us-

kon kautta tulkittuna kaikki maailmassa oleva voidaan tulkita aina jonkin kontekstihierarkiaketjun 

kautta liittyvän Jumalaan. Toinen vastaava tulkinta on se, että ”kaikki liittyy Kristukseen”, koska 

”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa”. Humoristisesti ja kirkon oppia ava-

ran rennosti myötäillen ja pohtien, jos sellainen sallitaan, voidaan sanoa, että ”tuo sovitus on saat-

tanut koskea myös kaikkien sanojen ja käsitteiden kaikkia mahdollisia strukturaalisia ja hierarkki-

sia kontekstiketjuja. Ja jos Jumala-tasolle ei vielä ole jossain ketjussa päädytty, ketjun määritys ja 

oikeiden kysymysten esittäminen on vielä kesken”. Toki muitakin osin humoristisia, mutta myös 

tiukan asiallisia, tulkintoja asiassa voidaan esittää. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilves 



104 
 

pääse eroon universumimme (piilevästä) kvantitatiivisesta olemisesta (kuten nu-

merot ja järjestys) eikä määrällinen tutkimus pääse eroon universumissa olemassa 

olevasta (piilevästä) kvalitatiivisesta olemisesta (kuten kategoriat). Siksi myös 

strukturaalisissa hierarkkisissa kontekstiratkaisuissa sekä nomoteettinen että idio-

grafinen oleminen ja tieto limittyvät, eli vähintään kuin vuorottelevat. 

 Jos ja kun erilaisia kontekstiratkaisuja aletaan rakentaa kirkon hengellisestä 

kielestä ja sen yhteydessä esille tulevista käsitteistä ja olioista, paineet monenlai-

seen tulkintaan kasvavat, uskon. Jokaisen tulkitsijan oma kirkollinen eli kirkollis-

hengellinen ja muu tausta yhteisöineen ja viiteryhmineen, kuten tulkitsijan omat 

yleistieteelliset ja teologiset painotukset, tutkimukselliset tai viestinnälliset intres-

sit ja monet muut seikat sekä tulkitsijan oma intuitiokin varmasti vaikuttavat syn-

tyvään ratkaisuun tai syntyviin ratkaisuihin. Harvoin kaikki profaani tai teologian 

tai kirkon teologian tutkimus ja tulosten tai teorian tai kategorioiden tuottaminen 

on ”yhtä helppoa kuin Strömsössä”, kun esimerkiksi ihmistä, jotakin uskomusjär-

jestelmää tai universumia yritetään eri tavoin ymmärtää. Nähdäkseni voin tulkita, 

että lähes kaikki tieteellinen uuden esittäminen ja polemiikki vanhasta, alkaen 

luonnontieteen perustieteistä, kuten fysiikka, kemia ja matematiikka, ja jatkuen 

laadullisen tutkimuksen ”ylärakennetieteisiin”, joissa tutkittavia kohteita (esineitä, 

asioita ja ilmiöitä) ei yleensä voi testata laboratoriossa tai muissa koeolosuhteissa, 

on sekä havaintojen ja tulkintojen tekemistä että päättelyä, jossa toiminnassa mo-

nista käytännön ja abstraktin alueen tutkittavista kohteista rakennetaan käytännöl-

lisiä tai teoreettisia kontekstiketjuja
288

. Tämä, kuten samasta käsitteestä nousevien 

kontekstien tulkinnallinen vaihtoehtoisuus, on yksi yllättävä tutkielmastani nouse-

va näköalapari eli mahdollisesti tärkeä sivutulos, joka ei suoraan näy Jakobsonin 

mallin avulla tulkitsemistani mallin uuden esitysmuodon neljän taulukon sisältä-

mistä Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeiden tulkintatuloksista, arvioin. 
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 Ehkä yksi melko ristiriidaton hierarkkinen, mutta ei aina ”luotisuoran” selkeä, rakenne on orga-

nisaatiokaavio. Se perustuu organisaation työn ja toimintojen jakoon, eli erikoistamiseen. Kaavio 

ja sen muoto juontavat juurensa myös organisaation historiasta ja nyt-hetken käytännöistä. Se on 

ajan hetkellä t staattinen, mutta sitä muutetaan organisaation muuttuessa vastaamaan organisaation 

uutta rakennetta. Kaavio kuvaa organisaatiota ainakin organisatoriselta, hallinnolliselta, hierarkki-

selta ja terminologiselta kannalta sekä usein myös virallisia käsky- ja valtasuhteita, mutta myös 

väljempiä suhteita, kuten organisatorisia jäsenyyksiä. Sillä on sovelluksensa myös ev.-lut. kirkon 

organisaatiossa Niinpä esimerkiksi luterilaisen kirkon jumalanpalveluksen saarnan ”organisatori-

sen luterilaisuuden” voi liittää laajaan organisaatiohierarkiaan, jonka esitän seuraavassa enemmän 

tai vähemmän luovasti luterilaisuuden globaalin kontekstin läpi. Tällöin tuo kontekstipolku ja 

organisaatiohierarkia ”ehdottaisivat” – osin yksinkertaistetusti sanottuna – sitä, että saarna on 

täysin luterilainen, jos sen kontekstihierarkia on joka tasonsa osalta luterilainen. Nuo tasot olisivat 

eli ovat taas: (saarnan luterilaisesti (luterilaisen opin mukaan) puhuva) saarnaava pappi a − seura-

kunta b − seurakunnan kirkkoherra/kirkkoneuvosto c – lääninrovasti/rovastikunta d – piis-

pa/hiippakunta e – arkkipiispa f − Suomen ev.-lut. kirkko g (− Luterilainen maailmanliitto h). 
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5. Johtopäätökset 

5.1 Johtopäätökset aihejärjestyksessä päälukujen mukaan 
Tässä pääluvussa 5, eli johtopäätösluvussa, esitän johtopäätökset tutkielmaani 

liittyen. Ne liittyvät tai voivat liittyä tutkielmassa käsiteltyihin saarnan historiaan, 

saarnaan, saarnan määrittelyihin, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisiin 

jumalanpalvelussaarnaa käsitteleviin kirkkolain pykäliin, kirkkojärjestyksen pykä-

liin tai muihin kirkon antamiin saarnaa koskeviin sääntöihin tai ohjeisiin, Jakob-

sonin viestintämalliin, tutkielman tutkimustehtävään ja sen toteuttamiseen, tut-

kielman aineistoon ja tutkielman pääluvussa 4 tehtyyn tulkintaan, jossa Jakobso-

nin viestintämallin osien avulla tutkielman aineisto tulkittiin viestinnällisesti. 

 Johtopäätökset esitetään – tiedekunnan antamien pro gradujen ohjeita nou-

dattaen – siten, että niissä ei tuoda esille (juurikaan) uutta verrattuna tutkielmassa 

jo aiemmin ilmaistuun. Kuitenkin johtopäätösten muotoilu tähtää aiemmin tut-

kielmaan kirjoitetun sisällön terävöittämiseen ja suuntautuu osin kohti uutta mah-

dollista keskustelua tutkielman koko aihepiiristä. Sitä kautta johtopäätökset saat-

tavat vaikuttaa kuin uuden asian tai näkökulman julkistamiselta; kuitenkin nuo 

asiat ja sisällöt ovat jo olleet esillä tutkielman aiempien päälukujen tekstissä ja 

myös sen lukijoiden (melko) suoraan luettavissa tai helposti pääteltävissä.
289

 Joh-

topäätökseni ovat pääosin muotoa a) johtopäätös esitetään heti ensimmäisessä 

virkkeessä tai siitä alkaen useammassa virkkeessä tai b) johtopäätöstä edeltää yh-

den tai useamman virkkeen taustoitus, jolloin johtopäätös on numeroidun kohtan-

sa lopussa. Johtopäätökset esitetään pääosin aihejärjestyksessä tutkielmani päälu-

kujen sisällön mukaan ja ne alkavat välittömästi seuraavasta kappaleesta. 

 1) Kristillisen saarnan historialliset juuret voidaan nähdä juutalaisen kansan 

Vanhan testamentin kuvaamissa uskonnollisissa erikoistilanteissa, joissa kansalle 

luettiin juutalaisen lain kirjat, tätä myöhäisemmässä synagogakokousten lain kir-

jojen lukemisessa, Uuden testamentin tapahtumien ajan Jeesuksen saarnoissa ja 

puheissa tai apostolien saarnoissa ja puheissa. Vuosisatojen saatossa noista tapah-

tumista ja käytännöistä kasvaen kristillisten kirkkojen jumalanpalvelussaarnat 

ovat saaneet joko suoran tai välillisen esikuvansa sekä sovellutuksensa niiden 

muodolle ja sisällölle nykyaikaan asti. 2) Monet tunnetut tutkielmassa esiin noste-

tut klassiset tai muuten tutut saarnan määrittelyt (ja tehtävät) rakentuvat evanke-

                                                           
289

 Koska johtopäätösten määrä pyritään minimoimaan tutkielman sivumäärän pitämiseksi melko 

lähellä tiedekunnan suositussivumäärän ylärajaa, detaljijohtopäätöksiä ei juuri esitetä. Sen sijaan 

johtopäätökset luodaan pääasiassa melko laajoiksi asiayhteenvedoiksi jokaisesta tutkielman teks-

tiosuudesta, josta pääteltävää on syntynyt. Esitettävät johtopäätökset myös numeroidaan. 
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liumin ja kirkon opin keskeisille osille, joissa sekä Jumalan työ, Jumalan vaikut-

tama ihmisen pelastustapahtuma ja usko että myös saarnaajan rooli ja inhimillinen 

osuus ovat läsnä. Ne sisältävät melko usein myös saarnaajakohtaisia viestinnälli-

siä seikkoja. 3) Kristillinen saarna ja jumalanpalvelussaarna muodostavat histori-

oineen, määrittelyineen ja olemuksineen merkittävän lähtökohtakontekstin koko 

kristillisen ajan kaikille kirjoitetuille jumalanpalvelussaarnojen säännöille ja oh-

jeille – myös nykyisille Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelus-

saarnoja koskeville määräyksille, säännöille, ohjeille ja periaatteille. 

 4) Suomen voimassa olevien nykylakien ja -säädösten kokoelmaan kuuluvi-

en kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaiset Suomen ev.-lut. kirkon nykyisiä ju-

malanpalvelussaarnoja koskevat säännöt ovat sisällöltään ja muodoltaan maamme 

juridisimmat ja normatiivisimmat saarnasäännöt, jotka tutkimuksen teon aikana 

löydettiin. 5) Niihin kuuluu muun muassa kirkkojärjestyksen II osan 2 luvun 4 

pykälä, jonka mukaan saarna on pidettävä kirkkokäsikirjan määräämistä teksteistä 

ja sen on oltava kirkon tunnustuksen mukainen eikä se saa sisältää sopimatonta 

viittausta henkilöön tai kiihotusta, joten pykälä on tuoreen ajankohtainen esimer-

kiksi maamme kansainvälistyvää väestöpohjaa ajatellen. 6) Muiden sääntöjen, 

ohjeiden ja periaatteiden suhteen vallitsee alempi juridinen ja normatiivinen tilan-

ne: kirkon Kirkkokäsikirjassa keskitytään etenkin jumalanpalveluskaavoihin (Ju-

malanpalvelusten kirja), joita seurakunnissa voidaan toteuttaa osin väljästi sovel-

taen. Lisäksi Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen opas antaa kirkkokäsi-

kirjan soveltamista kokevia ohjeita sijoittaen pääosan saarnojen ohjeistustaan ala-

otsikoiden Yleisiä periaatteita ja ohjeita ja Jumalanpalveluksen toimittamista kos-

kevia periaatteita alle. Kirkoissa saarnataankin pääosin tuon ohjeistuksen mukaan, 

ellei joku tavalla tai toisella ”oppikapinallinen” pappi tee siihen poikkeusta. Saar-

nan ohjeistus oppaassa kattaa teologisesti, hengellis-ontologisesti ja viestinnälli-

sesti koko saarnan, eli sen a) sisällön, b) rakenteen ja c) muodon. 

 7) Tutkimukseni tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys sijoittuvat kahden 

tutkimusalan, eli homiletiikan ja viestintätutkimuksen, piiriin. Tutkimusmenetel-

miensä, joita ovat viestinnällinen tulkinta Jakobsonin mallin (osien) avulla ja ylei-

nen tieteellinen metodi, suhteen tutkimusta voi pitää aineistolähtöisenä laadullise-

na tutkimuksena. Kun tutkimuksen tutkimustehtävä on ollut tutkia eli tulkita Pal-

velkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeita viestinnällisesti 

Jakobsonin mallin avulla, tutkimusta voi pitää lähtökohtiensa mukaan jopa uu-
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tuutena perusteluin, että vastaavaa produktiota ei muita suomalaisia viestinnän 

alan eikä etenkään homileettis-viestinnällisiä tutkimuksia etsittäessä löydetty. 

 8) Tutkielman aineistoksi valittu Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluk-

sen oppaan alaluvun Jumalanpalveluksen toimittamista koskevia periaatteita ala-

luku Saarna, jossa annetaan ohjeita jumalanpalvelussaarnaa varten, koostuu nel-

jästä alaluvusta, jotka ovat Saarnan tehtävä, Saarnaajan persoona, Saarnan valmis-

taminen ja Saarnan pitäminen. Niistä alaluvun Saarnaajan persoona poisjättämi-

nen tutkielman aineistosta oli perusteltu, koska se ei käsitellyt suoraan saarnaa. 

Siten tutkielman pituus myös hieman lyheni. 9) Kirkon jumalanpalvelussaarnaa 

koskevat ohjeet ”eivät ole kauas puusta pudonneet”: niillä on paljon samaa kuin 

kahdessa aiemmassa vanhassa suomalaisia kirkko-oloja säädelleessä kirkkolaissa 

− ensimmäinen vuodelta 1686 ja toinen vuodelta 1869. Ne sisältävät myös detalje-

ja, jotka ovat linjassa Lutherin saarnaopetuksen kanssa. Siten kirkon virallinen 

saarnaopetus 2000-luvulla ammentaa yhä protestanttisen reformaation sisällöstä. 

 10) Professori Roman Jakobsonin viestintämalli on kahdesta kuuden mal-

linosan ryhmästä rakentuva monipuolinen malli, jossa sekä sen ensimmäiset kuusi 

osaa (blokki a), eli viestinnän perustekijät puhuttelija, sanoma, puhuteltava, kon-

teksti, kosketus ja koodi että sen toiset kuusi osaa (blokki b), eli viestinnän tehtä-

vät ilmaisutehtävä, poeettinen tehtävä, vaikuttamistehtävä, viittaustehtävä, faatti-

nen tehtävä ja metakielellinen tehtävä, on kuvattu kumpikin omana blokkinaan, 

jotka kumpikin sisältävät kaksi omista osistaan koostuvaa kohtisuoraan risteävää 

käsitevyöhykettä. 11) Malli voidaan kuvata myös muokattuna yhden asetelman 

yhdistelmämallina, jossa on yhteensä kaksitoista pääosaa. Kuitenkin sekä erillis-

ten asetelmien mallissa että yhdistelmämallissa mallin osien mieltämistä ja ym-

märtämistä auttaisi mallin sisältöä avaava graafis-tekstuaalinen muunnos, jossa 

perustekijä kosketus kuvattaisiin osatekijöidensä, eli fyysisen kanavan ja psykolo-

gisen yhteyden, summana, josta ”olemussummasta” eikä mistään muusta − Jakob-

sonin esitelmän ja tulkintani mukaan – mallin osa kosketus yksiselitteisesti muo-

dostuu. Samoin vastaavasti viestinnän tehtävä faattinen tehtävä kannattaisi kuvata 

sen osatekijöiden eli fyysisen kanavan ylläpidon ja psykologisen yhteyden ylläpi-

don summana, joiden ”olemussummasta” eikä mistään muusta Jakobsonin esitel-

män ja tulkintani mukaan sekin yksiselitteisesti muodostuu. 12) Jakobson kehitti 

aiemmasta saksalaisesta Bühlerin mallista, joka on vuodelta 1934, oman mallinsa 

ja sen voidaan sanoa osin muistuttavan ja edustavan prosessikoulukuntaisia vies-

tinnän SMCR-malleja, koska siinä on (osin graafisestikin horisontaalisella linjal-
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la) osien sender (lyhennyksen S, lähettäjä, eli mallin puhuttelija), message (lyhen-

nyksen M, viesti tai sanoma, eli mallin sanoma), channel (lyhennyksen C, kanava, 

eli mallin viestinnän perustekijän kosketus osa fyysinen kanava, joka tosin on 

mallin graafisessa asussa piilossa) ja receiver (lyhennyksen R, vastaanottaja, eli 

mallin puhuteltava). 13) Mallissa on myös viittauksia ja yhtäläisyyttä viestinnän 

semioottisen koulukunnan viestintäkäsityksiin päin, koska etenkin sen viestinnän 

perustekijöiden kontekstin ja koodin ja sen viestinnän tehtävien viittaustehtävän ja 

metakielellisen tehtävän kautta voidaan ajatella avautuvan herkästi näkymiä ja 

yhteyksiä semioottiseen ajatteluun. Se tapahtuu jos ja kun viestinnän yleensä tai 

yhden tai useamman viestintäaktin x sanoman merkityksenannon eli merkityksel-

listämisen tulkitaan saavan vaikutteita, käytäntöjä tai piirteitä niin, että viestinnän 

kielellä eli koodilla on kiinteä yhteys puhuttelijansa ja puhuteltavansa alakulttuu-

rin ja kulttuurin kanssa – merkityksenannon aikana, sitä ennen ja vielä sen jäl-

keenkin. Viestinnässä toimivien subjektien (puhuttelija eli lähettäjä, puhuteltava 

eli vastaanottaja) alakulttuurin ja kulttuurin taas voi katsoa vaikuttavan myös 

minkä tahansa viestinnän uskotun ilmaisutehtävän, viittaustehtävän, faattisen teh-

tävän, metakielellisen tehtävän ja poeettisen tehtävän toteutumiseen, kun puhutel-

tava toteuttaa kuin oman vaikuttumistehtävänsä alaisena, mutta oman luentansa 

perusteella, puhuttelijan sanomaan liittyvää ja sisältyvää vaikuttamistehtävää 

omassa merkityksenannossaan eli merkityksellistämisen prosessissaan vaikuttues-

saan jollain tavalla kohtaamastaan viestistä. 14) Jakobsonin mallia voi käyttää 

kokeilevan ja tulkitsevan viestinnällis-homileettisen pro gradun metodiytimenä, 

jolloin mallin osien avulla tulkitaan jotain kirkon viestinnällistä tekstiä. 

 15) Tutkielmani tutkimusprosessissa syntyi (kehitin sen itse) kuin sivutuot-

teena uudenlainen Jakobsonin mallin taulukkomuotoinen tulkintaesitysmuoto. Sen 

suorakaiteen muotoisiin ja yhtenäisellä graafisella viivalla kehystettyihin graafi-

siin tasokenttiin syntyi paikka mallinosien nimille, viestinnällisen tulkinnan tulok-

sille ja myös tulkittavalle aineistonsa kiteytetylle saarnaohjeelle eli ydinsanomal-

le. Mallin uutta taulukkomuotoista tulkintaesitystapaa on mahdollista hyödyntää 

myös yhteyksissä, joissa ehkä a) mallin sisältöä ja olemusta avataan muun muassa 

siten, että malliosa kosketuksen alaosat ja mallinosa faattisen tehtävän alaosat 

(molempien ”todelliset osat”) eli osakomponentit tahdotaan saada näkyviin tai 

joissa ehkä b) mallia tahdotaan muuntaa tai muokata johonkin uuteen suuntaan. 

16) Toinen tutkielman varsinaisen tulkintatyön kannalta osin sivutuote – mutta 

välttämätön välineellinen sellainen –, joka syntyi tutkielman aineiston tekstistä 
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tutkielman tekijän tulkitsevan ajattelutyön tuloksena yleistä tieteellistä metodia 

käyttäen, oli tiivistetty eli kiteytetty saarnaohjevirke eli aineistotekstinsä ydinsa-

noma, joita syntyi yhteensä neljä. Ne ovat tulkinnan perusteella syntyneitä virk-

keitä, jotka voivat olla joissakin yhteyksissä käyttökelpoisia ja suhteellisen hel-

posti talletettavia ja muistettavia ja miellettäviä ja saarnaamisen käytäntöä helpot-

tavia saarnaohjeita. Niiden, joista tärkein on Jumalanpalveluksen oppaasta saadun 

tutkielman koko tutkielman aineiston tiivistävä saarnaohjevirke, avulla Suomen 

ev.-lut. kirkon saarnaohjeet eli saarnaa koskevat periaatteet voidaan saattaa alttiik-

si mahdolliselle kokonaiskeskustelulle. Siinä niitä voidaan arvioida esimerkiksi a) 

ydinsanomansa kattavuuden suhteen (tiivistetty saarnaohjevirke verrattuna koko 

aineistonsa sisältöön), tai vaikkapa siten, että b) tarkastellaan niiden pätevyyttä ja 

ajankohtaisuutta kirkon nykyistä jumalanpalvelustyötä ajatellen. Lisäksi c) tiivis-

tettyjen saarnaohjeiden vertailu eri saarnan ja sen tehtävien tehtävän määrittelyi-

hin voisi olla hedelmällistä jossain kirkon saarnaa koskevassa keskustelussa. 

 17) Koska jokainen tutkielman aineiston alaluvusta kiteytetty saarnaohjevir-

ke oli samalla oman aineistonsa ydinsanoma, niiden tulkintatyö Jakobsonin mallin 

osatulkinnan kuin toisen asteen ydinsanomiksi ei ollut tutkielman kannalta yhtä 

merkityksellistä kuin muiden mallin osien mukaisten tulkintaratkaisujen tuottami-

nen. Periaatteessa jokaisen tekstin tulkitun ydinsanoman uudelleentulkinta kiteyt-

täen on mahdollista jopa yhteen sanaan asti. Niinpä tulkinnasta riippuen vaikkapa 

kristinuskon yhden sanan ydinsanoma voisi olla Kristus, Jumala, usko tai rakkaus 

ja vastaavasti urheilun kilpailu, voittaminen, liikunta tai rajallisuus. Noiden ydin-

sanomien, joita voidaan tahdottaessa täydentää kaksisanaisiksikin, kehittämisen 

mahdollisuus ja kehittämisen jälkeinen abstrakti olemassaolo ilmentävät nähdäk-

seni ihmisen strukturaalisen ajattelun ja (suomen) kielen olemusta ja eri dimensi-

oita ja ylipäänsä sitä, että ”oma” universumimme olioineen on olemassa. 

 18) Kun tutkielman jokaista Jakobsonin mallin uutta tulkintaesitysmuotoa 

varten kuitenkin ratkaistiin kunkin kiteytetyn saarnaohjevirkkeen sanoma, se teh-

tiin mallille uskollisena ja opetus-, oppimis- ja kokeilutarkoituksessa. Tämän 

merkiksi jokainen kunkin saarnaohjevirkkeen ratkaistu sanoma laitettiin sulkuihin 

tulkintataulukossa. Yksinkertaisen ratkaisun myötä asian mieltäminen helpottui. 

 19) Tutkielman aineiston alaluvun Saarnan tehtävä viestinnällinen tulkinta 

Jakobsonin mallin osien avulla tuotti aluksi tuloksen, jossa kiteytetyn saarnaoh-

jeen sisältö ja sen käsitteet, kuten luterilainen (uskon- ja opin) käsitys, puhdas 

evankeliumi, lain ja evankeliumin oikea erottaminen, saivat ilmeisen loogiset tul-
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kinnat. Viestinnän perustekijöiden tulkinnoiksi muodostuivat sitten ratkaisut, että 

puhuttelijana oli piispainkokous, puhuteltavana saarnaava pappi, kontekstina 

muun muassa evankeliumi, luterilainen perinne (tarkentavine määritteineen), kir-

kon johto, kirkon opetustyö ja hyvä ja kirkolle kelpo jumalanpalvelussaarna, kos-

ketuksen fyysisenä kanavana fyysinen kirja ja psykologisena yhteytenä piispa – 

pappi ja koodina sekä asiakoodi, kirkollinen asiakoodi ja kirkollinen hengellinen 

koodi. Tulkituksi ”toisen kiteytyksen” sanomaksi saatiin sulkuihin seuraava vir-

kepari: ”Saarnaa puhdasta evankeliumia toteuttaen saarnan tehtäviä. Noudattamal-

la Jumalanpalveluksen oppaan saarnan tehtävää koskevia ohjeita pidät hyvän 

saarnan.” Viestinnän tehtävien tulkinnoiksi muodostuivat ratkaisut, että ilmaisu-

tehtävässä, joka toteutui täysin, piispainkokous ilmaisi epävarmuutensa siitä, tie-

tävätkö kirkon papit kirkon käsityksen saarnan tehtävästä. Vaikuttamistehtävässä, 

joka toteutui täysin, saarnaohjevirke kurotti kohti opasta lukevaa pappia opastaen 

tätä hyödyntämään opetusta saarnan tehtävästä ja lisäksi viittaustehtävässä, joka 

toteutui täysin, kiteytetty saarnaohjevirke ja sen sanoma viittasivat laajasti kon-

teksteihinsa. Tulkinnassa sen sijaan arvioitiin, että poeettinen tehtävä, ja metakie-

lellinen tehtävä eivät ollenkaan toteutuneet. Sama koski faattisen tehtävän kana-

van ylläpitoa, mutta psykologisen yhteyden katsottiin toteutuvan joko niukasti tai 

ei lainkaan. Aineiston alaluvun Saarnan tehtävä tulkinta rakentui tutkielmassa 

kuin prototyyppiseksi tulkinnaksi, joka laski perustuksen kahdelle muulle aineis-

ton alaluvun viestinnälliselle tulkinnalle Jakobsonin viestintämallin osien avulla. 

 20) Tutkielman aineiston alaluvun Saarnan valmistaminen viestinnällinen 

tulkinta Jakobsonin mallin osien avulla johti aluksi siihen, että kiteytetyn saarna-

ohjevirkkeen puhuttelija, puhuteltava, (kosketuksen) fyysinen kanava, (kosketuk-

sen) psykologinen yhteys, koodi, viittaustehtävä, poeettinen tehtävä, faattinen 

tehtävä kaksine rakenneosineen ja metakielellinen tehtävä olivat täysin samat kuin 

alaluvun Saarnan tehtävä tulkinnassa. Sen sijaan kontekstin ratkaisussa edelliselle 

ratkaisulle uudet kirkollisen elämänpiirin käsitteet, kuten Raamattu, kirkkokäsikir-

ja, jumalanpalveluksen tekstit, hengellisyys, rukoilu ja esimerkiksi teologinen 

käsite homileettinen analyysi ja käytännölliset käsitteet, kuten ajoitus ja ajankäyt-

tö saivat sijansa. ”Tekninen” sanomaratkaisu kattoi päivän tekstiin hengellisesti 

ajoissa keskittymisen, viivyttelemättömän homileettisen analyysin teon ja tulosten 

saamisen siinä yhteydessä Jumalanpalvelusoppaan (muihinkin saarnan valmiste-

lun) ohjeisiin, jotta saarnaava pappi pitäisi hyvän saarnan. Tulkinnan ratkaisussa 

ilmaisutehtävä, jonka katsottiin toteutuvan täysin, rakentui siten, että piispainko-
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kouksen epävarmuus kohdistui nyt siihen, tietävätkö kirkon papit kirkon käsityk-

sen saarnan hyvästä valmistamisesta. Vaikuttamistehtävä, jonka myös katsottiin 

toteutuvan täysin (piispainkokouksen vaikutuspyrkimyksin), muuttui samoin loo-

gisesti Saarnan tehtävän tulkintaratkaisuun verrattuna niin, että nyt saarnaohjevir-

ke kurotti kohti Jumalanpalveluksen opasta lukevaa pappia siten, että pappi tulisi 

opastetuksi hyödyntämään juuri oppaan (kirkon opin mukaisen hyvän ja tarpeelli-

sen) opetuksen Saarnan valmistamisesta. Aineiston tämän alaluvun tulkinnassa 

näkyivät a) alaluku Saarnan tehtävän tulkinnan prototyyppiratkaisun stabiilius ja 

samankaltaisuus osassa Jakobsonin mallin osien mukaisia tulkintaratkaisuja, mut-

ta myös b) oma alalukukohtainen erilaisuus ja kuitenkin loogisuus muuttuvien 

ratkaisujen laatimisessa, ja c) pitäytyminen Jumalanpalveluksen oppaan ja sitä 

kautta kirkon saarnaa koskevan opetuksen ja periaateohjeistuksen sisällössä. 

 21) Tutkielman aineiston alaluvun Saarnan pitäminen viestinnällinen tulkin-

ta Jakobsonin mallin osien avulla tuotti sekin aluksi tulkintatuloksia, jotka olivat 

samoja kuin edellisen aineiston alaluvun tilanteessa. Niinpä kiteytetyn saarnaoh-

jevirkkeen puhuttelija, puhuteltava, (kosketuksen) fyysinen kanava, (kosketuksen) 

psykologinen yhteys, koodi, viittaustehtävä, poeettinen tehtävä, faattinen tehtävä 

kaksine rakenneosineen ja metakielellinen tehtävä olivat täysin samat kuin alalu-

kujen Saarnan tehtävä ja Saarnan valmistaminen tulkinnassa. Toisaalta taas kon-

tekstin ratkaisuun pompahtivat näkyville aiempiin ratkaisuihin kuulumattomat 

käsitteet, kuten arviointi, mittaaminen, onnistuminen, hyvyys, viestinnän häiriöt, 

sanoma, sanoman vastaanottaminen, usko, Jeesus Kristus, Pyhä Henki, ja väite ja 

ydinväite. Tulkintaratkaisun alaluvusta Saarna pitäminen tiivistetystä saarnaohje-

virkkeestä osin oppimistarkoituksessa tulkittu ja kuin keinotekoisesti kiteytetty 

sanoma korosti Jumalanpalvelusoppaan ohjeista papin saarnaamista kuulijoille 

ajankohtaistesti ja hengellisesti ja siten, että saarnassa nostetaan esiin yksi Raama-

tun tekstiin liittyvä keskeinen väite. Lisäksi ratkaisu sisälsi maininnan siitä, että 

saarnaava pappi tiedostaa, että saarnan hyvyyttä on vaikea mitata, vaikka pappi 

saarnaisi kuinka hyvin ja myös oppaan mukaisesti. Lisäksi kuulijoiden saarnan 

kuuleminen voi kohdata vastaanottohäiriöitä, joka heikentää puhuteltavan saarnan 

sanoman reseptiota. Tulkinnassa tuotetun ilmaisutehtävän, jonka katsottiin toteu-

tuvan täysin, ratkaisu perustui edelleen piispainkokouksen epävarmuudelle siitä, 

tietävätkö kirkon papit kirkon käsityksen saarnan pitämisen hyvästä tavasta. Vai-

kuttamistehtävän, jonka myös katsottiin toteutuvan täysin ja piispainkokouksen 

vaikutuspyrkimyksin, tulkintaratkaisu kattoi I) piispainkokouksen suuntautumisen 
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lukijaa (helpoin oletus ohjeet lukeva pappi) kohti siten, että II) häntä ajateltiin 

opastettavan hyödyntämään opetusta hyvästä tavasta pitää saarna. Saarnaohje-

virkkeen tulkintataulukko ja tutkielman tekijän viestinnällinen tulkinta kertovat 

tilanteesta, jossa Saarnan pitämisen tulkinta muistutti vahvasti kahden edellisen 

alaluvun tulkintaa. Siksi myös aineiston tämän alaluvun tulkinnassa näkyi sama 

asia kuin kuten alaluvun Saarnan valmistaminen tapauksessa. Se on se, että a) 

alaluku Saarnan tehtävän tulkinnan prototyyppiratkaisun stabiilius ja samankaltai-

suus vallitsi osassa Jakobsonin mallin osien mukaisia tulkintaratkaisuja, mutta että 

myös b) oma alalukukohtainen erilaisuus ja silti loogisuus muuttuvien ratkaisujen 

laatimisessa, ja c) pitäytyminen Jumalanpalveluksen oppaan ja sitä kautta kirkon 

saarnaa koskevan opetuksen ja periaateohjeistuksen sisällössä olivat voimassa. 

Kohtia a, b ja c voi pitää osoituksena nyt käytetystä työtä pakoilemattomasta tut-

kimustavasta tutkielmassa, vaikkei mitään mullistavia tutkimustuloksia sen peräk-

käisissä alaluvuissa syntyisikään, ja pyrkimyksestä hyvään tutkimusetiikkaan. 

 22) Tutkielman koko aineiston viestinnällinen tulkinta, joka kohdistui kaik-

kiin kolmeen kolmessa edellisessä päätelmässä mainittuun Jumalanpalvelusop-

paan alalukuun, tuotti aluksi siis koko aineiston kattavan tiivistetyn saarnaohje-

virkkeen eli ydinsanoman. Se sisälsi kolmen edellisen tulkinnan keskeisiksi tulki-

tut pääkohdat, jolloin osia jokaisen alaluvun ydinsanomasta karsiutui uudesta ko-

konaissaarnaohjevirkkeestä. Suoritetussa kokonaistulkinnassa tulkittiin, että ai-

neiston kokonaisuudesta kiteytetyn virkkeen ja sitä kautta sen edustamien aineis-

ton alkuperäisten saarnaohjeiden puhuttelijana on sekä a) piispainkokous, b) kir-

kon johto, c) kirkkohallitus, d) sen vuoden 2009 osasto jumalanpalveluselämä ja 

musiikkitoiminta että niiden e) kirjoittaja tai kirjoittajat. Samoin uusi laajasti aja-

teltu tulkintaratkaisu puhuteltavan osalta tarkoitti sitä, että puhuttelijoiden saarna-

ohjeilla puhuteltavat (subjektit) olisivat opasta lukeva pappi, muut lukijat, kuten 

kirkon työntekijät, opiskelijat, tutkijat ja muut yksittäiset kiinnostuneet henkilöt. 

Tulkittu kokonaiskontekstiratkaisu sai monikontekstisisällön, jossa aineiston saar-

naohjeiden kiteytetyn saarnaohjevirkkeen katsottiin viittaavan yhteensä 27 kon-

tekstiin. Niitä olivat muun muassa saarnan valmistelu, saarna, homileettinen ana-

lyysi, aika, ajoitus, kuulijat, ajankohtaisuus, Raamattu, Raamatun teksti, väite, 

jumalanpalveluksen tekstit, saarnan tehtävä, evankeliumi, puhdas evankeliumi, 

laki, lain ja evankeliumin erottaminen, kirkon jumalanpalveluselämä, jumalanpal-

velus, kirkon opetustyö, saarnaaminen ja hyvä ja kirkolle kelpo jumalanpalvelus-

saarna. Viestinnän perustekijä kosketuksen osien fyysinen kanava ja psykologinen 
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yhteys tulkinnassa tapahtui myös laajennus. Fyysisen kanavan katsottiin nyt ole-

van sekä fyysinen kirja, kirjan sivut että niiden painomusteteksti (tulkinta kattoi 

vain viestintäväline kirjan tässä). Psykologinen yhteys laajeni myös kolmen näkö-

kulman ratkaisuksi. Se koostui yhteyksistä
290

 a) opettaja – oppija, b) esimies – 

alainen ja c) kirjoittaja – lukija. Subjektiivisen kokonaistulkinnan laaja koodirat-

kaisu taas määritteli saarnaohjeiden kielen koodin (sumeasti ja lingvistisin tutki-

musmenetelmin selvittämättä) viiteen kategoriaan
291

: (yleinen) asiakoodi, teologi-

nen asiakoodi, viestinnän alan asiakoodi, kirkollinen asiakoodi ja kirkollinen hen-

gellinen asiakoodi. Viestinnällinen ja yhä kuin tekninen tulkinta ”puristi” koko 

aineiston kiteytetyn 51-sanaisen saarnaohjevirkkeen 35-sanaiseksi sanomaksi. Se 

tapahtui muun muassa lauseenvastikkeita yksikön kolmannen persoonan aktiivin 

imperatiiviin muuntamalla. Niinpä kokonaisratkaisun tulkittu sanoma sisälsi koko 

aineiston ydinsanoman kokonaissaarnaohjetta tehokkaammin. Sanoma kattoi 

saarnan ajoissa valmistamisen, homileettisen analyysin käytön, saarnan ajankoh-

taisuuden (tuottamisen sitä valmistelemalla), kunkin pyhäpäivän Raamatun tekstin 

ja siihen liittyvän yhden keskeisen väitteen, ainakin yhden saarnan tehtävän to-

teuttamisen (hallitusti) Jumalanpalveluksen oppaan näkökulman mukaan ja saar-

naamisen siten, että laki ja evankeliumi (selvästi) erottuvat saarnassa. Jakobsonin 

mallin viestinnän tehtävien osalta kokonaistulkinta taas osoitti osaltaan tulosta, 

jonka mukaan a) viittaustehtävä, b) poeettinen tehtävä, c) faattinen tehtävä ja d) 

metakielellinen tehtävä eivät muuttuneet edellisen kolmen tulkinnan vastaavista 

sisällöltään ja toteutumisensa voimakkuudeltaan. Sen sijaan kokonaistulkinta toi 

muutoksia kiteytetyn saarnaohjevirkkeen – koko aineiston ydinsanoman – e) il-

maisutehtävään ja f) vaikuttamistehtävään. Ilmaisutehtävän jakobsonilainen asen-

ne-tunneskaala sai laajennuksen, jossa piispainkokouksen epävarmuus sai rinnal-

leen myös huolen. Molempia niistä pidettiin tunnekäsitteenä. Niiden katsottiin 

kohdistuvan kokonaisuuteen, osaavatko kirkon papit pitää asiallisesti ja retorisesti 

laadukkaan, kuulijoita kiinnostavan ja kirkolle kelpaavan saarnan. Vaikuttamis-

tehtävän kokonaisratkaisussa tulkittiin vielä, että kirkon johto vaikuttaa (ja tahtoo 

                                                           
290

 Nuo yhteydet voivat viitata kokonaan tai osin a) eri henkilöihin tai b) samaan henkilöön. Silloin 

lukijavoi omassa tekstin reseptiossaan hahmottaa (ja tietää) psykologisen yhteyden muodostuvan 

1) yhteensä maksimissaan kolmeen eri subjektiin, eli tekstin kirjoittajaan, saarnasta opettavaan 

opettajaan ja (piispaan) esimiehenään. Mutta ääritapauksessa toki 2) sekä tekstin kirjoittaja että 

messun saarnasta opettava opettaja on ohjeet lukevan (papin) esimies. Puhuteltavan eli tekstin 

lukijan hahmotus puhuttelijasta voi olla myös epämääräinen, mutta tätä vaihtoehtoa ei tutkielmassa 

käsitelty, vaan kaikille Jakobsonin mallin mukaisille puhuttelijoille (muillekin mallin osille) gene-

roitiin ilmeinen, helppo ja loogiseksi ajateltu ratkaisu. 
291

 Koodien erittely ja toteennäyttäminen vaatisi tutkielman metodeja pidemmälle vietyä tutkimista 

ja tulkintaa, tulkitsen. 
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vaikuttaa) siihen, että pappien pitämät saarnat Suomen ev.-lut. kirkossa olisivat 

asiallisesti ja retorisesti laadukkaita, kuulijoita kiinnostavia ja (siten) kirkolle kel-

paavia. Kaikkiaan aineiston viestinnällinen kokonaistulkinta tuotti rakenteen ja 

tuloksia, joita voidaan tulevaisuudessa ehkä a) tarkastella yhtenä tapauksena Ja-

kobsonin mallin tulkinnallisesta käytöstä ja b) hyödyntää keskusteltaessa kirkon 

jumalanpalvelussaarnasta tai jopa opetettaessa sen perusteita, valmistamista ja 

pitämistä. 

 23) Pohdintani saarnaohjeiden tulkinnasta, jossa keskityin aluksi pohtimaan 

tutkielmani a) tulkinnan olemusta ja oikeutusta, sitten b) Jakobsonin mallin uutta 

tulkintamuotoa tutkimuksen sivutuotteena, c) tiivistettyjä saarnaohjevirkkeitä ja 

niiden luonnetta tutkielmassa ja lopuksi d) viestinnällisiä tuloksia, kun tiivistetty-

jen saarnaohjevirkkeiden viestinnällinen olemus oli tulkittu Jakobsonin mallilla, 

oli omakohtaista tilitystä tekemästäni työstä ja sen tuloksista. Pohdinnassani pidin 

esimerkiksi Jakobsonin mallin uutta tulkintamuotoa eli -taulukkoa havainnollisena 

ja tiivistettyjä saarnaohjevirkkeitä saarnaohjeiden olennaisia asioita sisältävinä. 

Muiden pohtimieni asioiden osalta katsoin, että päädyin vastaamaan tutkielmani 

tutkimuskysymykseen aineistovastaavasti ja (melko runsain mutta) selkein tulok-

sin. Pohdinta-alaluvussa tuotin mielestäni monia relevantteja pohdintoja ja näke-

myksiä tutkielmani tekemisen haasteista ja sen eri tavoitteisiin pääsemisestä. 

Kaikkiaan esitän johtopäätöksenäni, että pohdintani päätelmät ja arviot voivat olla 

portti mahdollisiin jatkokeskusteluihin tutkielman aihepiiristä ja tuloksista. 

 24) Tutkielmalleni keskeisen tulkinnan ulkopuolelle viittaavia uusia näkö-

aloja esittelin yhteensä kolme. Ne liittyivät a) Jumalanpalvelusoppaan viestintä-

teoreettiseen havainnollisuuteen, b) viestintämallien kykyyn ja kyvyttömyyteen 

kuvata viestintää ja c) sanojen eli käsitteiden ja niiden sisältöjen eli merkitysten 

hierarkkiseen järjestykseen ja järjestämiseen strukturaalisessa ajattelussa ja tutki-

muksessa. Kolme esitettyä uutta näköalaa laajensivat tutkielmani käsitteellistä 

avaruutta monipuolisesti ainakin yhteen käytännön ja pariin teoreettiseen suun-

taan. Näkökulmani voivat olla jopa inspiroivan antoisia joillekin lukijoille, jotka 

näkökulmiini perehtyvät. 

 25) Pohdin Jumalanpalvelusoppaan viestintäteoreettista havainnollisuutta ja 

päädyin passiivisesti ehdottamaan sen parantamista siten, että oppaan alaluvun 

Saarna alalukuun Saarnan pitäminen voisi sisällyttää jonkin suoraviivaisen ja tun-

netun prosessikoulukuntaisen viestintämallin. Pidän tätä passiivistakin ehdotusta 
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hyvänä toteuttaa, jos Jumalanpalveluksen opasta monipuolistetaan hitunen kohti 

(profaanien) viestintäteorioiden yleistä ymmärtämistä saarnaopetuksen taustalla. 

 26) Pohdin myös viestintämallien kykyä kuvata viestintää niin, että kaikki 

viestinnän alan koulukunnat edustajineen hyväksyisivät jopa yhden yleispätevän 

viestintämallin jonkinlaiseksi viestinnän peruskuvaukseksi. Pohdintani lähtökohtia 

olivat suoran pienviestinnän ja joukkoviestinnän ero sekä prosessikoulukuntaisen 

viestintäajattelun ja semioottisen ajattelun eriävyydet. Pohdinnan hypoteettisia 

tuloksia ääripäissään olisivat tietenkin täydellinen kuvaamiskyky tai vastaavasti 

täydellinen kuvaamiskyvyttömyys. Päädyin pohdinnassani tulokseen, että a) yh-

den viestintämallin on vaikea kuvata ja kattaa ristiriidoitta sekä joukkoviestintä, 

muu välillinen viestintä että suora viestintä ja että b) kaikkia viestinnän koulukun-

tia tyydyttävää kaikenkattavaa viestintämallia on muutenkaan ilmeisen mahdoton-

ta laatia. Vaikka kokemukseni viestinnän tutkimuksesta on vähäinen, pidän tuota 

pohdintatulosparia realistisena sen perusteella, mitä yleistä ja spesifiä tietoa vies-

tinnän alalta tutkielmani ja tutkimusmenetelmieni työstön aikana löysin ja tuotin. 

 27) Jakobsonin mallin ja sen avulla tehdyn saarnaohjeiden tulkinnan ulko-

puolisena viimeisenä ja melko mittavana näköalanani toin vielä kolmanneksi jul-

ki, että eri (tutkimuksellisissa ja muissa) yhteyksissä käsitteiden strukturaalinen 

tulkinta voi johtaa siihen, että saman käsitteen voidaan katsoa kuuluvan kahteen 

tai useampaan hierarkkiseen käsiteketjuun. Tämä johtuu siitä, että jollekin tietylle 

käsitteelle x voidaan eri tulkintatilanteissa eri tulkitsijoiden toimesta, jotka toimi-

vat omien disipliiniensä, koodiensa ja käsitteistöjensä puitteissa eli kulttuuriensa 

omissa alakulttuureissaan, antaa useita eri tavoin painottuneita merkityssisältöjä 

eli merkityksiä. Jos jollekin yhdelle käsitteelle annetaan samassa yhteydessä usei-

ta eri merkityksiä, se voidaan liittää kahteen tai useampaan asioiden tai ilmiöiden 

tulkittuun (eli niille luotuun) käsitehierarkiaan. Jotta tilanteen logiikka ja käsittee-

seen liitetyt merkitykset (jopa: yhden käsitteen sanomat) ja sijainnit omissa käsi-

tehierarkioissaan voitaisiin ymmärtää, edellyttää todennäköisesti jonkinlaista käsi-

teanalyysiä. Siinä tarkasteltaisiin sitä, mitä mikin käsite tarkoittaa eli miten kunkin 

tarkasteltavan käsitteen merkityssisältö esimerkiksi kussakin tutkimuksessa, tut-

kimusraportissa tai muussa tekstissä tai yhteydessä ymmärretään ja kuinka käsitet-

tä käytetään. Käsiteanalyysissä – tai yksinkertaisemmassakin sanaselityksessä – 

taas toteutuu jakobsonilaisittain ajateltuna viestinnän metakielellinen funktio. 
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Huomautus 
Pitkien verkko-osoitteiden esittämistapa tietoverkko-osoitelistassani 

Lähdelistauksessa on muutama pitkä verkko-osoite, joita ei ole mahdollista jakaa 

yhdelle tai useammalle riville, koska ne eivät sisällä ”luontaisia” tavuviivoja itses-

sään. Niiden jakaminen eri riveille on ratkaistu siten, että ne on jaettu jatkumaan 

kullakin seuraavalla rivillä siten, että jaon merkkinä on tavuviiva hakasulkeissa, 

eli kolmimerkkinen merkki [-]. Sitä on käytetty aina osoitteen yksimerkkisen 

merkin / jälkeen. Ne pitkät ja yhdelle riville (mahdollisen tarkennetekstin kanssa) 

mahtumattomat verkko-osoitteet, joissa on tavuviivoja itsessään, on jaettu eri ri-

veille jostain sopivasta kohdasta niiden omien tavuviivojen mukaan. Jos hakasul-

keen sisältäviä verkko-osoitteita tahdotaan eri selainten avulla lukea, hakasulkeis-

sa oleva tavuviiva pitää poistaa ennen osoitteen kirjoittamista selaimen osoite-

kenttään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Liite 1 

Pohdinta tutkimuksen tärkeimmistä käsitteistä 
Pohdin lyhyesti tässä liitteessä tutkimukseni tärkeimpiä käsitteitä yleensä. Sen 

jälkeen esitän yhden käsitespesifin reflektoinnin, joka liittyy viestinnän alaan ja 

erityisesti viestintämallien, kuten Jakobsonin mallin, sanastoon. 

 Aluksi totean, että tutkielmani sanasto rakentuu pääosin yleiskielen käsit-

teistä. Osa käsitteistä kuuluu kuitenkin viestinnän tai teologian alan erikoissanas-

toon. Niiden ja muiden ”erikoissanojen” (sivistyssanojen) yleisin merkitys on 

helppo selvittää vaikkapa sanakirjoista tai tietoverkon teologia- tai viestintäaihei-

silta sivuilta. Tarkennan tutkielmani käsitteiden osalta vielä, että olen jo Johdanto-

luvussa maininnut, että tutkimukseni keskeisimmät käsitteet − avainkäsitteet − 

ovat 1) Palvelkaa Herraa iloiten Jumalanpalveluksen opas, 2) jumalanpalvelus-

saarna, 3) saarna, 4) saarnaohjeet, 5) Jakobsonin viestintämalli ja 6) tulkinta.
292

 

 Edellisille käsitteille läheisiä a) merkittäviä homileettisia tutkielman käsit-

teitä ovat myös jumalanpalvelus, saarnan säännöt ja saarnaa koskevat periaatteet. 

Lisäksi vastaavia b) tärkeitä viestinnällisiä käsitteitä ovat viestintä, viestintätutki-

mus ja viestintämalli. Ne esiintyvät tutkielmani sanastossa suhteellisen usein. 

 Avainkäsitteet liittyvät myös taustakäsitteidensä laajaan perheeseen. Tuota 

käsitejoukkoa voi nimittää vaikkapa tutkielmani käsitteiden käsitekontekstiksi; 

osa niistä vilahtelee myös leipätekstissä. Avainkäsitteiden käsitekontekstiin kuu-

luvat muun muassa seuraavat teologiset ja homileettiset käsitteet: Suomen ev.-lut. 

kirkko, kirkon virka, pastori, pappi, pappisvihkimys, arkkipiispa, piispa, kirkko-

herra, kappalainen, seurakuntapastori, luterilaiset tunnustuskirjat, kirkkolaki, 

kirkkojärjestys, kirkkokäsikirja(t), jumalanpalveluskaava, messu, jumalanpalve-

lus, jumalanpalveluksen osa, vuosikerta, lukukappale, kirkon oppi, kirkon julistus-

työ, kirkon opetustyö, kirkon diakoninen työ ja lähetystyö. Vastaavia tärkeitä 

viestinnällisiä käsitteitä ovat ainakin Bühlerin viestintämalli, viesti, sanoma, lähet-

täjä ja vastaanottaja, viestinnän (tai viestien) kanava, häiriöt, palaute, (viestien) 

tulkinta ja vastaanotto.
293

 Jakobsonin mallista nousevia tutkielman keskeisiä käsit-

teitä ovat kaikki sen viestinnän perustekijöiden ja tehtävien nimet, kuten puhutte-

                                                           
292

 Kertaan tässä vielä päätökseni, jonka mukaan käytän sanoja saarna ja jumalanpalvelussaarna 

synonyymisesti tutkielmassani. 
293

 Syventävien opintojeni aikana semioottiset tai semiotiikkaa lähellä olevat käsitteet, kuten 

merkki, merkitys, merkityksenanto, luenta, sisäänkoodaus ja uloskoodaus, metonymia, metafora, 

kulttuuri, alakulttuuri, hegemonia(kamppailu) ja ideologia saattavat myös näkyä tai vaikuttaa taus-

talla tutkimuksessani – John Fisken esittämän itselleni kiintoisan tietoaineksen seurauksena. Fiske, 

1992. 
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lija, sanoma ja puhuteltava sekä ilmaisutehtävä, viittaustehtävä ja vaikuttamisteh-

tävä. Tutkimukselle kaikki tärkeät käsitteet ovat kuin a) pitkospuita ja kaiteita 

tutkimukseni etenemisen polulla ja laajemmin kuin b) maamerkkejä ja muita mai-

semaelementtejä homiletiikan ja käytännön teologian ja viestinnän ja viestintätut-

kimuksen rannoilla, joiden vesillä tutkimukseni kuin luovien purjehtii. 

Erityinen käsitekysymys: sanoma vai viesti 
Tutkielmani suunnittelun ja laadinnan alkuvaiheissa jouduin linjaamaan oman 

ratkaisuni yhdessä melko kiperässä käsitekysymyksessä. Nimittäin käsitteen Mes-

sage, joka esiintyy alkuperäisessä Jakobsonin mallin englanninkielisessä versios-

sa, suomentaminen tutkielmaan aiheutti minulle melko hankalan käsitepainin. 

Olisin aivan hyvin voinut käyttää sanan suomennoksena sanaa viesti ja jättää sa-

nan sanoma pois. Tuo tilanne olisi ollut vastoin John Fisken kirjan Merkkien kieli 

suomennosta, jossa käytettiin sanaa sanoma.
294

 Esitän seuraavassa pohdintani ja 

perustellun päätöksentekoni käsitteiden eli sanojen sanoma ja viesti välillä. 

 Käsitteiden linjakkaassa käytössä tutkielmassani on siis ollut yksi erityinen 

pullonkaulatilanne ja sen on koskenut sanoja eli käsitteitä sanoma ja viesti. Tuo 

tilanne on kummunnut John Fisken kirjan Merkkien kieli suomennoksesta, jossa 

puhuttelijan puhuteltavalle lähettämä viestinnän sisältö on suomennettu sanalla 

sanoma eikä viesti.
295

 Kun pohdin asiaa tutkielmani teon alussa, koin käsitteet 

sanoma ja viesti melko synonyymisinä. Harkitsin, että jos päätyisin suosimaan 

pääasiassa sanaa sanoma Jakobsonin mallin osan message suomennoksena (enkä 

siis sanaa viesti), liittyisin ilmeisesti tuon suomennetun sanan message tavalliseen 

länsimaiseen käyttöön. Noin olisi, koska sanan viesti juuret ovat venäjän kielen 

sanassa vest
296

 (suomalaisittain ja yksinkertaistaen kirjoitettuna). Minulle myös 

sanan message ensimmäinen oma mieleeni tuleva käännös on sanoma ja vasta 

toinen viesti. Sanotun tai kirjoitetun (viestin) keskeisin sisältö ”kuulostaa” sano-

malta, mutta perimmäinen lähtökohtani oli ainakin aluksi käsitteiden sanoma ja 

viesti tasa-arvo niin merkityksensä kuin käyttönsä suhteen. 

 Pohdin ja selvennän lyhyesti seuraavassa juuri edellä kuvaamaani käsittei-

den sanoma ja viesti välistä tilannetta ja ilmeistä keskinäistä jännitettä. Tunnustan, 

että olin tutkielmani alun käsitepainissa kahden vaiheilla. Olin myös tietoinen 
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 Fiske, 1992, 56. Fisken kirjan ovat suomeksi toimittaneet Veikko Pietilä, Risto Suikkanen ja 

Timo Uusitupa. Fiske, 1992, 11. Mielestäni käsitteillä ja sanoilla viesti ja sanoma on jonkin suu-

ruinen vivahde- ja merkitysero, joskin sitä on vaikea hahmottaa ja varmaan sanoja käytetään mo-

nin eri tavoin ja ne tuottavat kuulijoilleen ja lukijoilleen toisistaan poikkeaviakin mielleyhtymiä. 
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 Fiske, 1992, 56. 
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siitä, että miten tulisin tutkielmassani käyttämään käsitteitä sanoma ja viesti, pää-

tös muokkaisi ja leimaisi osin koko tutkielmaani toisi tekstiini oman tunnelmansa. 

 Hahmotin pohdintojeni aluksi, että jonkin henkilön puhumaa tai kirjoittamaa 

koko viestintätuotosta harvoin kutsutaan viestiksi tai sanomaksi. Tapana näytti 

olevan, että jokin kokonainen viestintätuotos nimetään tilanteeseen ja viestintävä-

lineeseen sopivilla termeillä, kuten kirja, novelli, muistio, alustus, puhe, video-

esiintyminen tai katsaus. Sen sijaan oli luonnollisen kuuloista, että noiden esi-

merkkiviestintäsisältöjen – kuten muidenkin vastaavien viestipakettien − keskei-

sin sisältö saa nimen viesti tai sanoma. Niinpä voidaan esimerkiksi kysyä: ”Mikä 

oli poliitikon puheen viesti?” Kysytään myös näin: ”Mikä oli toimitusjohtajan 

katsauksen sanoma?” Kuitenkin vastaanotetun viestinnän keskeisen sisällön ajat-

telemisessa ja kuvaamisessa sanoin esiintyy päällekkäisyyttä, käsitteellistä ja ter-

minologista eli sanankäytöllistä päällekkäisyyttä. Se voi lisääntyä lyhyiden vies-

tintätuotosten tapauksissa, jolloin vaikkapa muutamia lausuttuja sanoja tai lähetet-

tyä lyhyttä kirjelappusta voidaan kutsua viestiksi (− harvemmin sanomaksi). 

 Jos sanoja viesti ja sanoma käytetään synonyymisesti kuvaamaan jonkin 

viestintätuotoksen keskeisintä sisältöä, se lienee melko tavallista. Kuitenkin itse 

kallistun nykykielenkäytön tuntemuksen maallikkona kannalle, jossa sanoma saat-

taa usein olla sana, jolla tuo keskeisin sisältö ilmaistaan. Sanalla sanoma vaikuttaa 

olevan myös historiallista painoarvoa, kuten sanoissa sanomalehti ja sähkösano-

ma. Lisäksi aiempi viestintämallien lukuhistoriani asiassa käsittää sen, että Fisken 

kirjan Jakobsonin mallin suomennoksen käännösvalinta (message = sanoma) vai-

kuttaa vahvana esiymmärryksenä kielenkäyttööni. Ilmeisesti englannin kielessä 

vastaavaa dilemmaa ei ole: message tarkoittanee sekä koko viestiä että ydinvies-

tiä, joskin ilmaisu core message voi joskus olla jälkimmäisen haastaja, eikä venä-

jän kielen ”vest-vaikutus” ole ulottunut vahvana englannin kielen eri variantteihin. 

 Mahdollinen sekaannus siitä, kummalla sanalla (viesti, sanoma) jonkin ti-

lanteen kaiken viestityn keskeisin sisältö ilmaistaisiin, poistuisi, jos käytettäisiin 

sanoja ydinsanoma ja ydinviesti. Niitä voisi niin tahdottaessa käyttää sekä a) lin-

jassa pääsanansa kanssa, eli ilmaisuin a1) sanoman ydinsanoma ja a2) viestin 

ydinviesti, että b) ristikkäin: b1) sanoman ydinviesti ja b2) viestin ydinsanoma. 

Edellisistä luontevimmalta korvissani kuulostaa yhdistelmä viestin ydinsanoma, 

jota aion ainakin tämän pohdinnan perusteella suosia ja käyttää joissakin kohdissa 

tutkielmassani. Ydinsanoman ohella viestissä tai virkkeessä voi olla alisteisia si-
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vusanomia tai rinnakkaissanomia ja niin edelleen. Sitä kautta molemmilla käsit-

teillä, viesti ja sanoma, olisi kuin tasa-arvoisen merkittävä rooli kielenkäytössäni. 

 Edellisentapaista viestintäalan terminologian mahdollista sekaannusta voi-

taisiin ainakin joissakin viestintämalleissa ehkä välttää myös siten, että alettaisiin 

käyttää käsitteitä kokonaissanoma ja kokonaisviesti kuvaamaan sekä a) viestittä-

väksi aiottua tai b) tietyssä viestintäaktissa x viestittyä abstraktia kokonaistuotos-

ta. Ratkaisua voisi tehostaa vielä ydinalkuisella keskeisimmän sisällön ilmaisulla. 

Silloin tehokkaana ja omille korvilleni luontevan kuuloisena kompromissina mo-

lempien ”kantakäsitteiden” käytön kilpailutilanteessa olisi puhua kokonaisviestin 

ydinsanomasta.
297

 Vaikka uusi ilmaisu kokonaisviestin ydinsanoma saattaa kuu-

lostaa kömpelöltä, se kuitenkin sisältää molemmat kilpailevat termit ja todennä-

köisesti ainakin joillekuille alan asiantuntijoille ja harrastajille kelpaavana ”tasa-

pelituloksena”. Näin sekä sanoma että viesti tulisivat huomioon otetuksi ja saisi-

vat arvostusta yhdyssanaparissaan kielemme alati kehittyessä ja uusiutuessa. 

 Kaiken edellisen pohdinnan ja osin luovienkin vaihtoehtojen esittämisen 

jälkeen kerron, että tein päätöksen siitä, että 1) Jakobsonin mallia tutkielmassani 

esitellessäni käytän vain sellaisia kaavioita, joissa on mukana sana eli käsite sa-

noma. Tällöin toteutuu se, että 2) olen uskollinen John Fisken kirjassa Merkkien 

kieli esitetylle Jakobsonin mallin kuvaukselle ja sen suomalaiselle käännöksel-

le
298

. Olen myös päättänyt, että 3) olen soveltuvissa tilanteissa avoin sanojen eli 

käsitteiden viesti ja sanoma tasa-arvoiselle käytölle. Lisäksi linjaan, että 4) mah-

dollisesti suosin ja käytän soveltuvissa tilanteissa tekstissäni ilmaisua viestin 

ydinsanoma, jolla tarkoitan ”jakobsonilaisittain” sanoman keskeisintä sisältöä, eli 

sanoman ydinsanomaa.
299
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 Kokonaisviestin ydinsanoma kuulostaa paremmalta kuin kokonaissanoman ydinviesti. 
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ytimeksi vietintätilanteessa x arvioitu selvenisi noilla ilmaisuilla. Silti korostan, että toisaalta koen 

ratkaisuni osin melko teoreettiseksi ja kömpelöksi. Ehkä aika ei ole vielä kypsä edes noista vaihto-

ehdoista mielestäni näppärämmälle, eli yhdyssanaparille kokonaisviestin ydinsanoma. Tilanne kai 
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viestitetyn kokonaisuudelle että sen ytimelle, joita voitaisiin kuvata juuri tuolla käsitteellä, ja ellei 

tuo yhdyssanapari vakiintuisi alan ammattikieltä laajempaan ja suositumpaan käyttöön. 
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Liite 2 – Tutkimuksen aineisto 

Saarnan tehtävä 
Luterilaisen käsityksen mukaan saarnan perimmäisenä tehtävänä on puhtaan 

evankeliumin julistaminen ja opettaminen. Jumalan sanan saarna on sakramentaa-

linen todellisuus, joka muuttaa ihmistä: se tuo kolmiyhteisen Jumalan ihmisen luo, 

synnyttää pelastavan uskon ja yhdistää ihmisen Jumalaan. Sen keskus on sanoma 

Jumalan armahtavasta rakkaudesta. Kolmiyhteinen Jumala ottaa meidät pelasta-

vaan yhteyteensä yksin Kristuksen tähden ilman lain vaatimia tekoja. Saarna ei 

silti tyhjenny tähän, vaan käsittää kaiken, mitä Kristus oli, teki ja opetti.
300

 

 Saarnalla on evankelioiva ja missionaarinen tehtävä: se synnyttää uskoa 

Kristukseen kertomalla hyvästä uutisesta ja kutsumalla sen vastaanottoon. "Aika 

on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sa-

noma!" (Mark. 1:15.) Sillä on paljastava tehtävä, koska se herättää synnin unesta 

ja kertoo, miksi jokainen ihminen tarvitsee Kristusta. 

 Saarnalla on opettava eli katekeettinen tehtävä: se vahvistaa uskoa ja syven-

tää sitä kertomalla, mitä liturgiassa luetut Raamatun tekstit merkitsevät nykypäi-

vänä, mihin kristityt uskovat ja mitä Kristuksen seuraaminen tarkoittaa arjessa. 

Näin se myös rakentaa kirkkoa ja luo yhteyttä kristittyjen välille. Opetuspuheena 

saarna valaisee sekä kirkon oppia että sen jumalanpalvelusta ja etiikkaa. Sellaise-

na sillä voi olla myös profeetallinen tehtävä, kun se torjuu vääriä käsityksiä, puh-

kaisee yleisen mielipiteen harhoja ja tarjoaa näiden tilalle aidompaa ja parempaa. 

 Saarnan tehtävä on lohduttaa: se pyrkii tuomaan levottomalle rauhan, katu-

valle armon ja surevalle toivon. Luterilaisessa perinteessä saarnan sielunhoidolli-

nen ja opillinen ulottuvuus kuuluvat yhteen: evankeliumia on julistettava puhtaas-

ti, koska vain puhdas evankeliumi tuo omalletunnolle levon ja lohdutuksen. 

 Saarnan tulee puhutella ja vaikuttaa: se tekee uskon eläväksi, ajankohtai-

seksi ja persoonallisesti koskettavaksi. Kuulijan on saatava kokea, että nyt puhu-

taan hänen asioistaan. Saarna auttaa näkemään, mitä vastauksia jumalanpalveluk-

sessa luettavat raamatuntekstit antavat ihmistä aina ja kaikkialla polttaviin ongel-

miin. Tällaiset kysymykset koskettavat esimerkiksi elämän tarkoitusta ja tarkoi-

tuksettomuutta, sovintoa ja syyllisyyttä, yhteyttä ja yksinäisyyttä, elämäniloa ja 
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kuoleman pelkoa, vapautta ja alistumista, rakkautta ja pettymyksiä, oikeudenmu-

kaisuutta ja riistoa. 

 Saarnan tehtävänä on myös kehottaa ja kannustaa hyviin tekoihin. Aito 

saarna ei vain kuvaa maailmaa, se pyrkii luomaan uutta todellisuutta. "Älkäämme 

rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa" (1. Joh. 3:18). Siksi myös 

luterilaiseen saarnaan kuuluu kehotus rukoilla, välttää syntiä, rakastaa lähimmäi-

siä ja olla hyvä toisille. Evankeliumit ja Uuden testamentin kirjeet sisältävät run-

saasti kehotusta kristilliseen elämäntapaan ja pyhitykseen: "Kehotuksemme pää-

määränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omastatunnosta ja 

vilpittömästä uskosta" (1. Tim. 1:5). 

 Saarnassa on tärkeää erottaa laki ja evankeliumi oikealla tavalla. Jeesus ei 

tullut kumoamaan lakia vaan täyttämään sen. Lain hylkääminen kaventaa kristil-

listä uskoa ja johtaa välinpitämättömyyteen (antinomismi). Toisaalta lain sekoit-

taminen evankeliumiin vääristää kristillisen ilosanoman ja jättää kuulijan epätoi-

voon (legalismi). Erottamalla lain ja evankeliumin toisistaan luterilainen refor-

maatio tahtoi ennen muuta suojella sanomaa Jumalan vapaaksi tekevästä armosta 

ja sen tuomasta lohdutuksesta.  

 Hyvä saarna puhuttelee järkeä, tunnetta ja tahtoa − koko ihmistä. Ilman sie-

lunhoidollista otetta evankelioiva saarna muuttuu vastakohdakseen ja vieroittaa 

evankeliumista. Opillinen saarna kuihtuu opilliseksi aivouskoksi, ellei se puhutte-

le myös ihmisen kokemusmaailmaa. Pelkkä tunnehehkutus ilman "tervettä oppia" 

(1.Tim. 1:10) vie irrationalismiin ja elämysten tuulten heiteltäväksi. Saarnassa on 

pyrittävä yhdistämään kirkon oppi ja ihmisen kokemus niin, että ne saavat voimaa 

toisistaan. Kirkon oppi tuo yksilön uskoon sisältöä ja ankkuroi sen kristittyjen 

yhteiseen uskoon. Kokemus puolestaan tuo intoa, vahvistaa omistautumista ja 

tekee uskon henkilökohtaisesti merkitykselliseksi. 

 

Saarnan valmistaminen 
Saarnan valmistaminen alkaa hyvissä ajoin ennen saarnaa. Saarnaaja lukee juma-

lanpalveluksen tekstit mietiskellen ja rukoillen. Teologinen koulutus antaa pohjan 

käyttää apuneuvoina alkutekstiä, kommentaareja, katekismuksia ja muuta kirjalli-

suutta. Seurakuntalaisilla on oikeus odottaa, että saarnan pitäjä on syventynyt teh-

täväänsä huolellisesti. 

 Pohjimmiltaan jokaiseen saarnaan valmistautuminen alkaa kysymyksellä: 

mitä Jumala tahtoo tässä tekstissä ja minun välitykselläni sanoa tänään juuri näille 



130 
 

kuulijoille. Homileettisen analyysin tehtävänä on auttaa vastauksen löytämisessä 

ja jäsentämisessä. Saarnan valmistamisessa kysytään muun muassa seuraavia asi-

oita: 

 mikä on tekstin keskeinen sanoma, ja mitä teksti merkitsi omana aikanaan 

(eksegeettinen analyysi) 

 miten se liittyy kristittyjen yhteiseen uskontajuun ja etiikkaan (opillinen 

analyysi) 

 miten se liittyy kirkkovuoden ajankohtaan ja jumalanpalveluksen kulkuun 

(liturginen analyysi) 

 millaisia sielunhoidollisia kysymyksiä ja ulottuvuuksia se avaa (pastoraa-

linen analyysi) 

 millaisia yhtymäkohtia sillä on nykyajan aatevirtauksiin ja yhteiskunnalli-

seen tilanteeseen (kontekstin analyysi) 

 mikä on sen merkitys minulle (omien korostusten tunnistaminen) 

 mitä sanottavaa sillä on saarnan kuulijoille nykyaikana (hermeneuttinen 

analyysi)? 

  

 Tarkoitus ei ole vastata saarnassa kaikkiin näihin kysymyksiin, vaan näillä 

luodaan pohjaa saarnan valmistamiseen. Analyysi auttaa erottamaan olennaisen 

epäolennaisesta. Saarnan valmistamiseen sopii jo antiikissa kehitetty lista puheen 

valmistamisen päävaiheista. Niitä ovat 1) puheen pääväitteen ja siihen sopivien 

ajatusten löytäminen (inventio), 2) aineiston jäsentäminen johdonmukaisesti ete-

neväksi kokonaisuudeksi (dispositio), 3) sopivan tyylin, sanojen ja kielellisten 

tehokeinojen löytäminen (elocutio), 4) puheen opetteleminen ulkoa mahdollisim-

man pitkälti (memoria) ja 5) varsinainen puheen pitäminen siihen sopivine äänen-

painoineen ja eleineen (pronuntatio). 

 

Saarnan pitäminen 
Koska saarnan välittämä todellisuus ei rajoitu aistimaailmaan, saarnan onnistu-

mista on vaikea mitata. Ihmiselle luotu psyyken rakenne asettaa kuitenkin joitakin 

ehtoja, joiden täyttyessä saarnan voidaan sanoa olevan hyvä. Hyvä saarna 

 kytkeytyy kuulijoiden elämään tässä ja nyt eli on aktuaalinen 

 sisältää keskeisen väitteen, asian, joka ankkuroituu Raamatun tekstiin ja 

välittää kuulijalle evankeliumin 

 tulee viedyksi tavalla, jossa eleet, ilmeet, äänenpainot ja muu oheisviestin-

tä tukevat sanomaa 

 herättää kuulijassa myönteisen kiinnostuksen, joka säilyy loppuun asti 

 synnyttää kuulijassa kokemuksen, että asia koskettaa juuri hänen konkreet-

tista elämänkokemustaan 
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 vakuuttaa kuulijan älyllisesti ja auttaa oivaltamaan kristillisestä uskosta 

uuden näkökulman 

 vahvistaa ja syventää kuulijan uskoa Kristukseen 

 synnyttää rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä 

ja uskollisuutta (Gal. 5:22) 

 innostaa ja antaa voimaa elää uskoa ja rakkautta todeksi arjen keskellä 

 rakentaa ja vahvistaa seurakunnan keskinäistä yhteenkuuluvuutta. 

 

 Sanoman vastaanottaminen voi häiriintyä tai estyä monesta syystä. Häiriöt 

voivat liittyä esimerkiksi 

 kuuluvuuteen: saarnaajan ääni jää epäselväksi tai ei kuulu 

 dispositioon: saarna etenee sekavasti tai harhautuu sivupoluille 

 kieleen: sanasto on abstraktia, virkkeet pitkiä (yli 20 sanaa) ja lauseraken-

teet vaikeita 

 sanattomaan eli non-verbaaliseen viestintään: saarnaaja viestii epävar-

muutta, välinpitämättömyyttä, ahdistuneisuutta tai narsistista tarvetta tulla 

kuulijoidensa ihailemaksi 

 sisältöön: saarnan sisältö ei kosketa kuulijan elämäntilannetta, se on risti-

riidassa kirkon tunnustuksen kanssa tai siitä puuttuu hengellinen sanoma, 

jopa itse evankeliumi. 

 

 Silloin kun häiritsevät tekijät eivät johdu kuulijasta, niihin voidaan vaikut-

taa. Esteitä on pyrittävä aktiivisesti poistamaan harjoittelun, koulutuksen, palaut-

teen ja teknisen varmistamisen avulla − pohjimmiltaan kyse on tien raivaamisesta 

itse evankeliumille. Samalla on lohdullista muistaa, että Pyhä Henki itse vaikuttaa 

uskon missä ja milloin tahtoo. Retorisesti täydellinenkään suoritus ei synnytä us-

koa eikä rakkautta ilman Pyhää Henkeä. Pyhä Henki voi saarnata myös epätäydel-

listen sananpalvelijoiden ja viestinnällisesti vajavaisten saarnojen välityksellä (vrt. 

1. Kor. 2:1−5). 
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Liite 3 

Tutkimuksen tutkimusmenetelmät ja systemaattinen ana-
lyysi – lyhyt pohdinta 
Pohdin tässä liitteessä tutkimukseni tutkimusmenetelmien, eli a) päämetodi vies-

tinnällisen tulkinnan Jakobsonin viestintämallin (osien) avulla ja b) sivumetodi 

yleisen tieteellisen metodin, joka osin muistuttaa systemaattista analyysia ja sisäl-

lönanalyysia, eroja ja yhtäläisyyksiä systemaattiseen analyysiin, joka on yksi tie-

dekuntamme yleisimmistä pro gradujen tutkimusmenetelmistä. Se on ilmeisesti 

keskeisin metodi uskonnonfilosofian ja systemaattisen teologian alan opinnäyt-

teissä.
301

 

 Systemaattinen analyysi on oikeastaan kokoelma erilaisia tekstianalyyttisia 

menetelmiä, joiden avulla pyritään 1) selvittämään tekstin sisäinen maailma, ku-

ten käsitteet, väitteet, argumentaatio, edellytykset ja 2) esittämään tulokset loogi-

sesti järjestettynä kokonaisuutena.
302

 Oman tutkimukseni kannalta, kun Johdan-

nossa (pääluku 1) aluksi esitetään siihen kuuluvia tutkielman lähtökohta-asioita, 

toimitaan osin kuin systemaattista analyysia noudattaen, muttei kuitenkaan niin 

perusteellisesti, mitä voisi kuvitella systemaattisen teologian lopputöissä käytettä-

vän. Johdannon sisällön osista, kuten saarnasta, saarnaohjeista, viestinnän malleis-

ta ja Jakobsonin mallista ei niiden sisältämiä väitteitä, argumentaatiota ja edelly-

tyksiä juuri ollenkaan käsitellä tekstianalyyttisesti. Tutkielman taustatietoja esite-

tään kyllä loogisesti, mutta perustiedoista ei edetä suoraan tekstipainotteisesti yh-

teen kokonaisuuteen. Sama, mikä koskee edellä esitetyn perusteella Johdantolu-

kua, koskee myös päälukuja 2 ja 3. Niiden tehtävä on esitellä aiempaa tarkemmin 

tutkimuksen aihealueet, eli Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeet ja Jakobso-

nin malli. Ne ovat tutkimukseni kaksi käsitteellistä kokonaissubjektia ja samalla 

tulkittava ja tulkinnan apuväline. Kun taas pääluvussa 4 suoritetaan tutkielman 

keskeisin operaatio, Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeiden tulkinta Jakobso-

nin mallilla, sen tekeminen ei johdu perusteellisesta tarkasteltavien tekstien käsit-

teiden, väitteiden, argumentaation saati edellytysten selvityksestä. Silti tulkintaa 

on valmisteltu Johdantoluvusta lähtien kuvaamalla sekä a) laajaa kokonaisuutta 

saarna plus saarnaohjeet että b) laajaa kokonaisuutta Jakobsonin viestintämalli 

(hieman nojautuen myös muuhun viestinnän alan tietoon). Tutkielman tuottama 

rajoitettu kuvaus otsikon aihealueista muistuttaa systemaattisen analyysin sisältä-
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mää tekstin sisäisen maailman, kuten käsitteiden, väitteiden, argumentaation ja 

edellytysten, selvittämistä, mutta sitä tehdään etenkin viestinnän saralla korkein-

taan pienellä intensiteetillä, koska nyt viestintätieto vain tukee Jakobsonin mallin 

kuvausta ja johdattaa tutkimusta kohti saarnaohjeiden tulkintaa sen avulla.
303

 

 Tutkimukseni kulku muodostaa omanalaisensa hermeneuttisen kehän. Sitä 

kautta tutkimus liittyy kaikkeen tutkimusperinteeseen, jossa − kaiken humanisti-

sen tutkimuksen tavoin − pyritään 1) lukemaan, 2) ymmärtämään ja 3) tulkitse-

maan lähteiksi valittuja tekstejä. Edelleen hermeneuttiseen kehään kuuluu kolme 

vaihetta: a) esiymmärrys (kuin hypoteesi), b) tekstin ymmärtävä lukeminen (ver-

tautuu osin saarnaohjeiden tulkintaan) ja c) esiymmärryksen korjaaminen ja us-

kottavan kokonaistulkinnan esittäminen (vertautuu tulkinnan tulosten ja tutkimus-

prosessin aikana syntyvien muiden havaintojen ja päätelmien esittämiseen).
304

 

 Tarkemmin ottaen oman tutkimustyöni aikana toteutuvat seuraavat kolme 

seikkaa. Niistä ensimmäinen on, että minulla on jo ollut jonkinlainen esiymmärrys 

Jumalanpalveluksen oppaan saarnaohjeista (joskin hatara sellainen) ja Jakobsonin 

mallista (edellistä suhteessa paljon laajempi). Toinen on se, että suoritan ja olen jo 

tähän mennessä suorittanut jonkin verran edellä mainittujen kohteiden tekstisisäl-

töjen ymmärtävää lukemista. Kolmas toteutuva seikka on tutkielman kulun aikana 

se, että ”korjaan” eli tulkitsen saarnaohjeiden viestinnällisten luonteen Jakobsonin 

mallin osien avulla. Tutkimusprosessin kautta siis tietämykseni ja ymmärrykseni 

sekä saarnaohjeista että Jakobsonin mallista
305

 lisääntyvät. Suorittamani tulkinta 

sitten kuin korjaa tietämystäni saarnaohjeista (tiivistyskin voi ”lisätä” tietoa), mut-

ta vain antamalla niille viestinnällisen rakenteen Jakobsonin mallin osien avulla. 

 Erona systemaattiseen analyysiin viestinnällisellä tulkinnalla, joka tapahtuu 

Jakobsonin mallin avulla tutkielman pääluvussa 4, on se, että se ei keskity tut-

kielmassa ilmi tulevien viestinnällisten tai homileettisten tai saarnaa tai saarnaoh-

jeita koskevien väitelauseiden
306

 tarkkaan analysointiin. Sama koskee systemaatti-

selle tekstianalyysille tyypillistä (usein yhden kirjailijan) argumentaation analyy-

sia
307

, vaikka pieniä viittauksia siihen suuntaan sekä saarnan, saarnaohjeiden että 
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Jakobsonin mallin osalta
308

 voi silti syntyä, kun niistä esitetään perustietoa Joh-

dannossa ja pääluvuissa 2 ja 3. Myöskään mitään aineiston saarnaohjeiden struk-

turoivaa prinsiippiä
309

 ei etsitä, mikä olisi tyypillistä systemaattiselle analyysille. 

 Kaikkiaan uskon tutkimukseni tutkimusmenetelmäpariltaan asettuvan sellai-

sen laadullisen tutkimuksen piiriin, joka ei ole ensisijaisesti pyri operoimaan vain 

nomoteettisten premissien alla, vaan pyrkii kuin ohimennen ja idiografisesti tuot-

tamaan pienen määrän uutta tietoa. Silti tutkimustani rajoittaa siihen etukäteen 

välineeksi valittu malli, eli Jakobsonin viestintämalli, jolla tulkitaan ”mallille ai-

emmin tuntematonta tekstiä”. Saarnaohjeiden tulkinnan ajatellaan kuitenkin tuot-

tavan uutta tietoa saarnaohjeiden viestinnällisestä olemuksesta. Kun tulkitsen ko-

ko tutkimukseni yhdistyvän laadullista tutkimusta hyvin luonnehtivaan ilmiöön 

hermeneuttinen kehä, tajuan esiymmärrykseni tutkimukseni aiheista olleen heive-

röinen ennen tutkimusta ja sen, että tutkimuksen aikana on jo tapahtunut ja tapah-

tuu esiymmärrykseni rajoitettu kasvu laajemmaksi esiymmärrykseksi joihinkin 

mahdollisiin uusiin tiedollisiin mittelöihin kahden tutkimusalani piirissä. Esiym-

märryksen rajoitetun, jopa osin epäyhtenäisen ja hajanaisen, kasvun tunnustami-

nen onkin mielestäni hippu viisautta, eli yleisen tieteenfilosofian periaatteiden 

tajuamista, jossa tieteen ja sen tulosten rajallisuus myönnetään. Rajansa tunnistava 

ja tunnustava tieteen tekeminen osoittautuu mielestäni myös relativismin
310

 alla 

tapahtuvaksi toiminnaksi. Tieteen relativismi ja vaikkapa kristinuskon absolutis-

mi, joka sekin on meidän ihmisten maailmassa osin relativismin haastamaa, kuin 

kamppailevat keskenään. Niiden alla ”asuvat” lukuisine variantteineen esimerkik-

si älylliset käsityksemme universumimme makro- ja mikrokosmoksesta ja niiden 

synnystä, ihmisestä, eri olioista, jumaluuden mahdollisuudesta, transsendentistä, 

tieteestä, kielestä – eli kaikesta olemassa olevasta ja ihmisestä arvoituksineen.  
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