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1 JOHDANTO 

Melkein meidän pihasta, alkaa suuri maailma, 
metsä pilvenkorkuinen, lampi meren laajuinen, 
pihapolku koivikossa, pian häipyy kadoksiin, 
kaarnavene lammikossa, kelluu näkymättömiin. 

 
Outo, suuri maailma 
on heti portin takana. 
 
(Kaija Pakkanen: Nelivuotiaan maailma.) 

 

Televisiotoiminnan alku sijoittui Suomessa mielenkiintoiseen aikaan. 1950-luvun loppupuolella 

Suomi oli noussut elintasossaan korkeammalle kuin se oli ollut ennen toista maailmansotaa 1930-

luvun ”hyvinä vuosina”: sotakorvaukset oli maksettu, evakko-ongelmat olivat takanapäin ja 

elintarvikkeiden osalta mentiin pulasta liikatuotantoon. Lisäksi sosiaaliset olot, kuten asumisolot ja 

sosiaaliturva, olivat kohonneet huimasti. Vahva kehitys vei 60- ja 70-luvuilla Suomea kohti 

todellista hyvinvointivaltiota. Tähän maailmaan ilmestyi uusi opettava, sivistävä ja viihdyttävä, 

hajanaiset massat yhdistävä laite – televisio. 

 

Yhteiskunnan muutosprosessi näkyi myös musiikissa. Kaupunkien musiikki loittoni maaseudun 

musiikkikulttuurista, ja samalla syntyi yhä suppeampia musiikillisia erillisryhmiä. Musiikin tuotanto 

ja välitys olivat jatkuvan muutoksen kourissa ja samalla massakulttuurin asema vahvistui.  

 

Tämä pro gradu -työ tutkii suomalaisilla televisiokanavilla näytettyjen musiikki- ja musiikkikas-

vatusohjelmien määrän muutosta vuosien 1958 ja 1972 välillä. Halusin ainakin viitteellisesti nähdä, 

mihin suuntaan musiikkiohjelmisto kehittyi ensimmäisten 15 vuoden aikana: miten televisio 

vastasi sille asetettuihin sivistyksellisiin ja kasvatuksellisiin odotuksiin musiikin suhteen. Erityiseksi 

tarkastelunkohteeksi nostin lapsille suunnatut musiikki- ja musiikkikasvatusohjelmat. Tutkimus-

aineiston eli ohjelmatiedot kokosin kahdesta lehdestä: Radiokuuntelijasta ja Katso-lehdestä. 

 

Pro gradu -tutkielmani jatkaa proseminaari-työtä, jossa tarkastelin erilaisten teorioiden pohjalta, 

miten televisio voi toimia musiikin opettajana – mitkä ovat sen edut ja mitkä heikkoudet? Samalla 
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tarkastelin lapsen kehitystä oppimisen kannalta ja vertailin sitä television antamiin 

mahdollisuuksiin toimia opettajana. 

 

Television ja Yleisradion tutkiminen musiikin opetusvälineenä ja -kanavana on tärkeää siksi, että 

televisio tavoittaa suuren osan lapsista – siis myös ne lapset, jotka eivät ole ohjatun musiikin-

opetuksen parissa. Televisio omalta osaltaan antaa tietoa ja rakentaa pohjaa lasten 

musiikkisuhteen kehittymiselle. Kari Ahonen (2004, 147) huomauttaa, että medioista varsinkin 

televisiolla on suuri vaikutus lasten musiikkimieltymyksiin, käsityksiin musiikin merkityksistä ja 

käyttöyhteydestä. 

 

Erityisen tärkeäksi televisio on nousemassa näinä aikoina, jolloin taideaineiden opetuksen määrää 

supistetaan jatkuvasti kouluissa, ja oppiaineita asetetaan koko ajan arvojärjestykseen käyttäen mitä 

kummallisempia mittareita. Tulosvastuullisuuden myötä ovat erilaiset kansainväliset ja kansalliset 

matematiikkakilpailut sekä opetuksen tuloksellisuus -mittaukset, kuten PISA-tutkimus ja muut 

vastaavat, kohonneet suureen arvoon jättäen taito- ja taideaineet ihmettelemään olemassaolonsa 

oikeutusta (Juvonen & Anttila 2003, 193). 

 

Television ja lasten suhteesta on tehty monia tutkimuksia sekä Suomessa että maailmalla, sillä 

television rooli on useimmissa perheissä suurempi kuin mitä edes myönnetään. Television 

aamuohjelmat aloittavat päivän ja myöhäisillan ohjelmat lopettavat sen. Televisio rytmittää ja 

aikatauluttaa ihmisten arkea. Samalla se luo yhteistä rytmiä ja toisaalta tietoisuutta toiminnasta 

samanaikaisesti muiden, tuntemattomien ihmisten kanssa. Tähän toistoon ja rytmiin liittyy 

television herättämä turvallisuuden tunne. (kts. Helsti 1988, 56–58; Kortti & Salmi 2007, 31.) 

 

Kuten Heikki Hellman (1988, 5–6) osuvasti tiivistää, televisio on ihmisten keskinäistä yhteyttä ja 

merkityksiä välittävä instituutio. On kuitenkin hyvä huomata, että lasten televisionkatselun 

tutkimuksella on yleensä tietyt kasvatukselliset tavoitteet: televisio on nähty uhkaavana 

vastustajana perheen ja koulun kasvatustyölle. Ensisijaisina tutkimuskohteina ovat olleet itse 

televisionkatselun määrä sekä televisio-ohjelmien vastaanottoprosessi siitä näkökulmasta, kuinka 

tarkkaavaisesti lapset seuraavat televisio-ohjelmia ja kuinka hyvin he ymmärtävät niitä. Myös 

televisioidun väkivallan vaikutuksia lapsiin on tutkittu erittäin paljon, samoin kuin televisio-

mainonnan ja lasten suhdetta. (Suoninen 1993, 9.) 
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Sen sijaan television lähettämiä lasten kasvatuksellisia musiikkiohjelmia – tai yleensäkään 

musiikkiohjelmia – ei ole tutkittu juuri lainkaan Suomessa. Anna-Katri Rajala (2005) tutkii pro 

gradu -työssään alle kouluikäisten lasten musiikkiohjelmien sisältöä, mutta muuten tutkimuskenttä 

on autio. 

 

Tämä tutkimus antaa käsityksen siitä, miten paljon erilaista musiikkitarjontaa suomalainen 

televisio tarjosi historiansa ensimmäisten vuosien aikana. En puutu ohjelmien sisältöihin tai niiden 

analysointiin. Tutkimus sijoittuu niin mediatutkimuksen, musiikkikasvatuksen kuin kasvatus-

tieteenkin aloille.
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2 TELEVISION LYHYT HISTORIA SUOMESSA JA MAAILMALLA 

Jotta voimme tarkastella musiikki- ja musiikkikasvatusohjelmien muutosta suomalaisilla televisio-

kanavilla, on tärkeää tutustua television historiaan Suomessa ja maailmalla. Erityisen tärkeää tämä 

on siksi, että näin saamme oikean kuvan siitä ajasta ja hengestä, johon televisio tuli – televisio 

ajoittuu niin maailmassa kuin Suomessakin suurten yhteiskunnallisten muutosten vuosi-

kymmenille. Samalla kun televisio muutti asumaan suomalaisten perheiden olohuoneisiin, kulkivat 

muuttokuormat maalta kaupunkiin, lähiöt nousivat, elintaso nousi ja sosiaaliset suhteet 

muuttuivat. 

 

Suomalainen yhteiskunta modernisoitui laajasti kulttuurisella – elämäntapojen, arvojen, normien 

ja ideologioiden – tasolla. Kansainvälisten vaikutteiden lisääntymisen ja nuorisokulttuurien läpi-

murron ohella 1950-luvulla alkanut siirtyminen maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teolliseen, 

kaupunkimaiseen ja monipuolista palvelusektoria ylläpitävään yhteiskuntaan kiihtyi 60-luvulla. 

Vielä maailmansotien välillä suomalaisen yhteiskunnan luokka-, ammatti- ja elinkeinorakenne oli 

hallitsevasti kiinnittynyt maataloustuotantoon. Vain parin vuosikymmenen aikana suomalaiset 

kokivat toisen maailmansodan jälkeen muutoksen, joka oli monissa muissa Euroopan maissa 

toteutunut hallitummin ja pidemmällä aikavälillä. Erkki Sevänen (1998) painottaakin, että 

Suomessa siirryttiin 1960-luvulla ”järjestyneen kapitalismin” vaiheeseen. Jo sodan jälkeen 1950-

luvulla tavoitteena oli ollut hyvinvointivaltion kehittäminen, ja tämä tavoite institutionalisoitiin 

keskeiseksi yhteiskuntapoliittiseksi tavoitteeksi 1960- ja 1970-luvuilla – samaan aikaan, kun 

televisio vakiinnutti paikkansa suomalaisten olohuoneissa. (Sevänen 1998, 330, 335.) 

 

Televisiota voi pitää tärkeänä sivistyksellisen integraation tekijänä, joka 1960-luvun alusta lähtien 

alkoi tietyllä tavalla lähentää toisiinsa eri maakuntia ja kansalaispiirejä, joilla aiemmin oli ollut 

kovin vähän yhteisiä puheenaiheita ja mielenkiinnon kohteita. Television merkittävyyttä osoittaa 

sekin, että se useassa tapauksessa suorastaan tappoi vapaan harrastustoiminnan, mihin syrjäkylissä 

samalla vaikutti muuttoliike ja uskon menettäminen siihenastisen elämänmuodon tulevaisuuteen. 

(Vihavainen 1987, 866–867.) 
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On hyvä huomioida myös muutos television katselukulttuurissa: kun television katselemista 

pidetään nykyään yksityistyneen perhe-elämän symbolina, se oli alkujaan mitä konkreettisimmin 

yhteisöllistä toimintaa. Se oli aikaa, jolloin televisio oli harvinaisuus ja sitä käytiin katsomassa 

naapurien tai tuttavien luona. (Helsti 1988, 80.) 

 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin television syntyä, saapumista Suomeen sekä 

television vakiintumista suomalaisten koteihin. 

 

2.1 Taikalyhdystä kaukonäkemiseen 

 

Televisio on laajalle levinneenä joukkotiedotusvälineenä vasta noin viidenkymmenen viime 

vuoden tuote siitä huolimatta, että tekninen perusta sen syntymiselle kehittyi jo 1800- ja 1900-

luvun vaihteessa. 

 

Albert Abramsonin mukaan television esihistoria alkaa paljon kauempaa, vuodesta 1671. Tuolloin 

kehitettiin stroboskooppi eli taikalyhty1. Tästä historia etenee sujuvasti valokuvan ja elokuvan 

kautta teknisten edellytysten kehityksen myötä vuoteen 1879, jolloin elokuvan ja television 

perusperiaatteet oli teoreettisella tasolla esitetty. Television varhaishistorian alkuvuoden, vuoden 

1880, Abramson perustelee sillä, että tuolloin tieteilijät ja insinöörit alkoivat ensimmäistä kertaa 

vakavissaan miettiä kaukonäkemisen (tele-vision) mahdollisuutta. Puhelin eli kaukoääni (tele-foni) 

oli jo kehitetty. (Salokangas 2007, 34.) 

 

Televisiolla ei varsinaisesti ole nimettyä keksijää, jollei sellaiseksi lueta saksalaista Paul Nipkowia, 

joka kehitti television tärkeimmän osan eli kuvaputken, vaan se on teknisesti monien keksintöjen 

ja kokeilujen tulos. Television kehittymistä oli edeltänyt elokuvateollisuuden nousu ja äänilevy-

teollisuuden syntyminen. 1920-lukulla televisiolähetyksiä kokeiltiin Yhdysvalloissa, Englannissa ja 

Saksassa. Englannissa John Baird oli jo vuonna 1926 esitellyt puolimekaanisen televisio-

vastaanottimensa, ja BBC aloitti koelähetyksensä vuonna 1929. Saksassa aloitti ensimmäisenä 

maailmassa säännölliset lähetykset 22. päivänä maaliskuuta 1935. Englannissa kokeiluista siirryttiin 

säännöllisiin lähetyksiin vasta 2.11.1936. Tuolloin televisiosta tuli ohjelmaa kaksi tuntia päivittäin. 

                                                             
1
 Taikalyhty eli myös laterna magicana tunnettu laite toimi aikansa diaprojektorina. Laatikkomaisen kappaleen sisälle 

asetettiin kuva, joka heijastui laatikon pienen valoaukon läpi ulos esimerkiksi seinälle. Valoaukossa oli suurentava 
linssi, joten taikalyhdyllä voitiin esitellä kuvia suurelle yleisölle kerrallaan – ei siis kovin kaukainen ajatus television 
nähden. 
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Tutkimuskirjallisuudessa ajoitukset vaihtelevat jonkin verran sen mukaan, millaisia lähetyksiä 

pidetään "varsinaisena lähetystoimintana". Television muuttuminen joukkotiedotusvälineeksi ei 

ollut dramaattinen, vaan lähes kaikkialla se tavallaan jatkoi radiotoiminnan aloittamaa uraa. (mm. 

Herkman 2001, 53; Varis 2002, 89–92.) 

 

Alkuvaiheessa ohjelmien näkyvyysalue oli hyvin pieni ja vastaanottimet kalliita. Voisi sanoa, että 

vasta toisen maailmansodan jälkeen televisio tavoitti niin sanotun suuren yleisön. Sodan jälkeen 

myös näkyvyysalueet kasvoivat. Kansainvälisesti televisiotoiminnan läpimurto koittikin vasta 50-

luvulla. Unescon kesäkuussa 1955 julkistaman raportin mukaan 58 maassa oli tuolloin omia 

lähetyksiä tai ainakin valmistumassa oleva lähetysverkko. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kaksi 

kolmesta perheestä omisti tuolloin television. Kodin mediaksi televisio oli vakiintunut valtameren 

takana jo 1940-luvulla. Suomi tuli muuta maailmaa jälkijunassa, sillä vuonna 1955 järjestettiin 

ensimmäinen suomalainen televisiolähetys, ja vasta 60-luvulla voidaan sanoa, että televisio kuului 

suomalaiseen olohuoneeseen. (Herkman 2001, 53; Salokangas 1996, 112–113; Varis 2002, 89–92.) 

 

Hyvä kysymys on, miksi televisiokeksintö teki läpimurtonsa kuluttajien piirissä 1950-luvulla. 

Elektroninen televisio oli teoreettisella tasolla kehitetty ja kokeiltu jo vuonna 1911. Brian 

Winstonin mukaan läpimurron taustalla oli toinen maailmansota – tai oikeastaan sen loppuminen. 

Sotateollisuudesta vapautui huomattava kapasiteetti elektroniikkateollisuudelle. Lisäksi television 

voittokulkua pohjusti myös länsimaiden taloudellinen kasvu ja omalla tavallaan elokuvien suosio.  

(Salokangas 2007, 33–34.) 

 

Kanadalainen Marshall McLuhan esitti jo 60-luvulla ajatuksen television mahdollistavasta 

maailmankylästä (global village). McLuhan esitti, että sähköisten medioiden myötä nopeutuva 

tiedonvälitys kutistaisi maapallon mittasuhteet kylämäisiksi. Sodan jälkeisessä tilanteessa 

televisiota tarvittiin hänen mukaansa yhdistämään pirstoutunut, lukuisia kieli- ja kulttuurialueita 

sisältävä Eurooppa. (Mari Pajala 2007, 300.) 

 

Television historia voidaan nähdä myös radion historiassa, sillä radion tekninen esihistoria on 

sama kuin nuoremman television. Suurelle, valikoimattomalle yleisölle – ns. massayleisölle – 

suunnattu yleisradiotoiminta alkoi ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Televisio asetettiin 

joukkoviestimenä radiolähetystoimintaa harjoittavien instituutioiden kehyksiin. Radiolla oli kaksi 

pääkehityslinjaa, joista toinen oli Yhdysvaltojen malli ja toinen Euroopan maiden malli. 

Yhdysvaltojen mallissa korostui radiotoiminnan järjestäminen ketjuuntuneeksi kaupalliseksi 
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yritystoiminnaksi, kun Euroopassa radiotoimintaa valvoi tavalla tai toisella valtiovalta. Tällaisesta 

yleisradiotoiminnasta on käytetty myöhemmin nimitystä julkinen palvelu. Kun Suomen Yleisradio 

perustettiin 1926, sen omistivat erilaiset taloudelliset ja sivistysjärjestöt, mutta valtiovalta myönsi 

toimiluvan ja asetti toimilupaehdot. Valtion omistama osakeyhtiö siitä tuli 1934. Erkki Sevänen 

(1998) huomauttaa, että valtio ohjasi taide-elämää 20- ja 30-luvuilla tarkasti. Valtiollisen ohjailun 

merkitys oli vahvimmillaan Yleisradion ja kirjastojen kohdalla, sillä nämä laitokset kuuluivat 

poliittis-hallinnollisen järjestelmän ylläpitämään palvelusektoriin. Suomalaisesta radiosta ja 

televisiosta tuoksui alusta alkaen valistuksen aate. (Hujanen 2007, 115; Salokangas 2007, 35–37; 

Sevänen 1998, 315–316.) 

 

Suomalainen lehdistö piti huolen siitä, että Suomessa tiedettiin televisiosta eli ”näkö-radiosta” jo 

1930-luvulla. Televisio siis saapui Suomeen aineettomana ja kulttuurisena ilmiönä, jonka 

periaatteista tiedettiin ja vaikutuksista kiisteltiin. Tässä mielessä television kulttuurihistoria alkaa 

Suomessa ennen kuin ainuttakaan vastaanotinta oli koko maassa, ja suomalaiset olivat valmiita 

vastaanottamaan kuvallisia lähetyksiä. (mm. Kortti & Salmi 2007, 13–14; Salokangas 1996, 109.) 

 

2.2 Taistelu televisiosta Suomessa 

 

On huomattava, että radiotoiminnan alkaessa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa 1920-luvun 

alussa Suomi oli varsin hyvin mukana teknisessä kehityksessä. Näytti siltä, että meillä oli kaikki 

valmiudet siirtyä myös televisiomaailman eturintamaan. Televisiotoiminnan aloittamista harkittiin 

kuitenkin niin pitkään ja hartaasti, että rakkaat naapurit Ruotsi ja Viro ehtivät muuttua 

televisiomaiksi ennen Suomea. (Helsti 1988, 27–28; Hietala 2007, 354.) 

 

Varsinaisen television alku oli siis Suomessa hidas verrattuna muihin maihin. Talvella 1949 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) aloitti valmistelut television käyttöönotosta Suomessa. 

Tavoitteena oli, että Helsingin olympialaiset voitaisiin televisioida. Yleisradion johto oli kuitenkin 

haluton aloittamaan television valmistelut lähinnä taloudellisiin seikkoihin vedoten. Yleisradio 

hautasikin suunnitelmat vähin äänin ja keskittyi radion Ula-verkon laajentamiseen Lapin 

perukoille saakka. Vasta Tallinnan television näkyminen Suomessa ja Tekniikan edistämissäätiön 

television perustaminen pakottivat Yleisradion toimimaan. Yksi tärkeä syy television myöhäs-

tymiseen taloudellisten ongelmien lisäksi oli se, että radion päättäjät eivät suhtautuneet 1950-

luvun alkupuolella erityisen suopeasti koko välineeseen. Televisiosta käytettiin näköradio-
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nimitystä, ja se nähtiin ”eräänlaisena paiseena radiotoiminnan kyljessä.” (Helsti 1988, 27; Hietala 

2007, 355; Hujanen 2007, 112; Salokangas 1996, 109–112.) 

 

Televisiota vastaan noustiin myös osittain kansan rintamalla. Suomessa oli 1950-luvulla 

nousemassa vahva viihteen ja ”hömpän” vastainen ilmapiiri, joka kiteytyi jo 1950-luvun alussa ns. 

rillumarei-kiistoissa. Nuori kriitikkopolvi suhtautui ärhäkän vihamielisesti Jorma Nortimon 

vuonna 1951 ohjaamaan Rovaniemen markkinoilla -elokuvaan, mikä selvästi kieli siitä, että 

kaupunkilaisälymystö halusi tehdä pesäeroa sotaa edeltäneeseen ja sodanaikaiseen ”junttimaiseen” 

tanssilava- ja iltamaperinteeseen. Hietala (2007) huomauttaa, että Suomi myötäili muun maailman 

ilmapiiriä. Sodanjälkeinen modernismi oli länsimaissa muutenkin jyrkentämässä taiteen ja viihteen 

vastakkainasettelua. Älymystö oli huolissaan kansan huonosta mausta, ja ymmärrettävästi se ei 

antanut sympatiaansa suomalaiselle televisiolle, josta, kuten kohta selviää, tuli aluksi kaupallinen ja 

sitä kautta viihdepainotteinen. (Helsti 1988, 38–41; Hietala 2007, 356.) 

 

Suomalaisen television historiassa populaarilla suhtautumisella ja kansalaisaktiivisuudella oli siis 

keskeinen merkitys. Valtiovallan kääntäessä katseensa muualle TV-tekniikasta innostuneet 

Teknillisen Korkeakoulun teekkarit ja insinöörit jaksoivat uskoa asiaansa ja rakensivat kaikessa 

hiljaisuudessa tarvittavaa lähetystekniikkaa opinahjonsa suojissa. Vilho Lukkarinen ja Väinö J. 

Nurmimaa (1988) kirjoittavat Tes-television historiikissa, että ensimmäiset kokeilut televisio-

lähetyksen vastaanottamiseksi tapahtuivat Suomessa jo niinkin varhain kuin 1930-luvun 

alkupuolella. Raumalainen Allan Paanu rakensi itselleen yksinkertaisen vastaanottimen, ja niin 

sanotun Nipkowin levyn avulla hän näkyviin joitakin merkkejä saksalaisista keskipitkillä aalloilla 

tapahtuneista televisiolähetyksistä. (Lukkarinen & Nurmimaa 1988, 6.) 

 

Käytännön kannalta komiteatyöskentelyä tärkeämpiä olivatkin radioinsinöörien 50-luvun aikana 

tekemät yksityiset kokeilut. Innokkaat kokeilut huipentuivat toukokuun 24. päivänä vuonna 1955 

Radioinsinööriseuran Televisiokerhon järjestämään ensimmäiseen suomalaiseen TV-lähetykseen2. 

                                                             
2
 Ensimmäisen suomalaisen televisiolähetyksen ohjasi Lasse Pöysti Runar Heljon avustamana. Esiintyjillä ja yhdellä 

kameralla oli yhteensä kahdeksan harjoitusta ennen esitystä. Lukkarinen ja Nurmimaa (1988, 17–18) kuvaavat ensim-
mäistä noin tunnin mittaista lähetystä näin: ”Ennen varsinaista esitystä lähetettiin puolen tunnin ajan virityskuvaa ja 
sen taustaksi musiikkia nauhalta. Televisionäytös alkoi tasan 16.30 Polyteknikkojen kuoron kvartetilla, kuten oli 
alkanut vuonna 1926 Yleisradion ensimmäinen julkinen radiolähetyskin. Avaussanat lausui professori B. Wuolle – 
kuten oli lausunut myös radiossakin. Professori Jauhiaisen tervehdyssanojen jälkeen esitettiin Fennada Filmin valmis-
tama lyhytelokuva televisiokerhon toiminnasta. Lasse Pöystin juontamassa ohjelmassa esiintyivät Helena Vinkka, 
Rauha Rentola, Maikki Länsiö, Birgitta Ulfsson-Pöysti, Nils Brandt, Mona Leon nukketeatteri ja Kipparikvartetti. 
Englantilainen Mr. Walson esitti hypnoosia, maisteri Erkki Harjama Ilmatieteen keskuslaitokselta esitti sääkatsauksen. 
Lisäksi jaettiin viestinnän apurahat tv-teekkareille – – Lopuksi professori Jouko Pohjanpalo piti kiitospuheen, joka 
loppui sanoihin ’Päätettäköön siis tämä tilaisuus ensikertaa sanomalla ei vain kuulemiin vaan myös näkemiin.’” 
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Vastaanottimia oli vain 13 eri puolilla Helsinkiä. Huomattavaa on, että sana televisio vakiintui 

suomen kieleen vasta samana vuonna. Yhtä kaikki toukokuinen lähetys merkitsi lähtölaukausta 

ensimmäiselle suomalaiselle televisiokanavalle, vuonna 1956 säännölliset lähetykset aloittaneelle 

Tes-TV:lle eli Tesvisiolle. Tesvision tulo vauhditti myös Yleisradion televisiokokeiluja, jotka 

johtivat säännöllisiin lähetyksiin vuoden 1958 alusta. (Herkman 2001, 55; Salokangas 1996, 113–

114; Salokangas 2007, 14.) 

 

Vaikka Suomi tulikin eurooppalaisittain televisiotoimintaan hieman jälkijunassa, yhdessä suhteessa 

meilläkin oltiin pioneereja. Televisioiden perustaminen voidaan jakaa karkeasti kahteen malliin: 

amerikkalaiseen ja eurooppalaiseen. Amerikkalaisessa mallissa kanavat ovat kaupallisia ja keräävät 

tuloja muun muassa myymällä mainosaikaa. Eurooppalaisessa mallissa televisiotoiminta sen sijaan 

lähti enemmän ylhäältä päin: monessa maassa asialla olivat valtion yleisradioyhtiöt. Suomi oli yksi 

harvoista Euroopan maista, joissa kaupallinen televisio aloitti ennen valtiojohtoista televisiota. 

Erikoista oli myös suomalaisen julkisen palvelun ja kaupallisen television yhteiselo samoilla 

kanavilla, kuten MTV:n ohjelmat TV1:ssä ja TV2:ssa vuoden 1992 loppuun saakka. Kaupallisuus 

näkyi myös television ohjelmistossa: koska Tesvision oli alun perin perustettu amerikkalaisen 

kaupallisen mallin mukaan eivätkä sitä sitoneet Yleisradion ohjelmatoimikunnan periaatteet, sen 

ohjelmisto oli hyvin viihdepainotteista. Yleisradio puolestaan siirsi radiotoimintansa ohjeet myös 

televisioon. Yleisradion perinteeseen oli aikaisemmin kuulunut seuraavanlainen sivistysajattelu: 

Yleisradio on ennen muuta sivistys- ja valistusväline, joka siinä sivussa tarjoaa sopivan määrän 

soveliasta viihdettä. Kolikon kääntöpuolena tosin oli, että Yleisradion johdon käsitysten mukaan 

Yleisradion tuli sulkea oikean ja soveliaan todellisuuden ulkopuolelle – eli lähetysten ulkopuolelle 

– yhtä hyvin suuri osa populaarikulttuuria kuin yhteiskunnalliset ristiriidatkin. Tämä tavoite oli 

muotoiltu eurooppalaiseen tapaan BBC:n tunnetuista tavoitteista ”to inform, educate and 

entertain” eli jakaa tietoa, valistaa ja viihdyttää. Viihde oli siis mukana Ylelläkin, mutta viimeisellä 

sijalla. Televisiotoiminnan alkaessa alettiin kuitenkin puhua ”sopivasta ajanvietteestä”, joka sitten 

kirjattiin myös yhtiön toimilupaan. Yhtä kaikki, suomalaisesta televisiosta tuli viihdepitoisempi 

kuin pohjoismaisten naapureiden yhden kanavan järjestelmistä3. (Aslama, Hellman, Lehtinen & 

Sauri 2007, 59; Hietala 2007, 354; Palokangas 2007, 339; Salokangas 1996, 148.) 

 

 

                                                             
3
 Pääministeri Ahti Karjalainen totesi Katso-lehdessä (5/1963, 17) seuraavaa: ”Yhdyn niihin, jotka toivovat 

kaupallisen mainonnan ja siihen liittyvän osittain ylen matalatasoisen tingeltangel-ohjelman poistamista kummastakin 
televisiostamme kokonaan. Kun ne sallittiin, tehtiin erehdys. Matkittiin eräitä ulkomaisia esikuvia siltä osalta, mikä 
niissä on arveluttavinta ja huonointa.” 
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Juhani Wiio (2007) on tarkastellut tarkemmin television sivistysroolia. Kansansivistystehtävän 

juuret ovat tukevasti radion historiassa: vuonna 1925 Yleisradion tehtäväksi määriteltiin yhtiö-

järjestyksessä ”– – kansansivistyksen edistäminen, hyödyllisten tiedonantojen toimittaminen, 

jalostavan ja viattoman ajanvietteen hankkiminen varsinkin etäällä asutuskeskuksista asuvien 

tarpeita silmällä pitäen sekä yleensä sivistyskeskuksiin kerääntyneen tiedon ja taiteen levittäminen 

kansamme laajoille piireille”. Julkisen palvelun tehtävänsä vuoksi Yleisradio on vastannut 

pääosasta television sivistyksellistä ohjelmistoa, vaikka muidenkaan kanavien sivistysosuus ei ole 

ollut merkityksetön. Wiio kuitenkin huomauttaa, että useiden tutkijoiden mukaan televisiolle ei 

asetettu samalla tavalla sivistyksellisiä tavoitteita kuin radiolle aikoinaan. Kun Yleisradio käynnisti 

oman televisiotoimintansa, sen ohjelmapolitiikka sopeutui yhtiön radion ohjelmapolitiikkaan. 

(Wiio 2007, 403–407, 410.) 

 

Salokangas (1996) muistuttaa, että televisio oli uutena ja nopeasti kasvavana välineenä vapaa 

monista rajoitteista, joita historia oli kasannut muun muassa radion päälle (Salokangas 1996, 148). 

Televisio sai alkuvuosina viihteellistyä ilman sen kummempia vastalauseita, mikä näkyy 

tutkittaessa sen ohjelmistoa. Vasta 1960-luvun edetessä ja vastaanottoalueen laajetessa television 

rooli ja mahdollisuudet myös sivistäjänä tiedostettiin aiempaa paremmin. Television painoarvo 

yhteiskunnassa lisääntyi, ja televisiota haluttiin käyttää koulun ja opetuksen tukena, mikä johti 

oman opetusohjelmatoiminnan aloittamiseen. Säännöllinen opetustoimiohjelma alkoi vuonna 

1962 Yleisradion koulutelevisiona. (Wiio 2007, 410–412.) 

 

Vahvan kaupallisuuden lisäksi suomalaisen television erityispiirteeksi tuli kaksikielisyys, olihan 

maakin virallisesti kaksikielinen. Televisio-ohjelmat päätettiin juontaa sekä suomeksi että ruotsiksi, 

ja ruotsinkielistä ohjelmaa lähetettiin säännöllisesti. Televisio oli sen suhteen radiosta 

poikkeavassa asemassa, että siinä voitiin lähettää vieraskielistä ohjelmaa. Pienen kielialueen 

lukutaitoinen elokuvayleisö oli jo tottunut tekstitettyihin elokuviin. (Salokangas 1996, 122, 126, 

147–148, 155; Salokangas 2007, 43.) 

 

Suomessa television kehitys oli siis kaksijakoinen siinä suhteessa, että Yleisradion lisäksi 

televisiotoimiluvan sai vuonna 1956 Tekniikan edistämissäätiö (TES), joka omaksui 

amerikkalaistyyppiset, kaupalliset lähtökohdat. Tekniikan edistämissäätiön toimiluvan turvin toimi 

lopulta kolme lähetysasemaa, Tesvisio Helsingissä, Tamvisio Tampereella ja Turun TES-visio 

Turussa. Tes-TV aloitti säännölliset yleisölle suunnatut televisiolähetykset Radioinsinööri-seuran 

televisiokerhon kokeilutoiminnan pohjalta 25. maaliskuuta 1956. Aluksi lähetyksiä tuli kolmena 
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iltana viikossa, ja suorat lähetykset muodostivat noin puolet kaikista ohjelmista. On huomattava, 

että Posti- ja lennätinhallitus myönsi Tekniikan edistämissäätiölle virallisen luvan harjoittaa 

televisiotoimintaa. Valtioneuvosto nimittäin pidättyi myöntämästä toimilupia muille, vaikka 

Suomen laki ei monopolia missään edellyttänyt. Yleisradio tuli myöhässä, sillä sen tekniset 

koelähetykset tehtiin vuonna 1957, ja Yleisradion televisiokanava Suomen Televisio (STV) aloitti 

lähetykset tammikuun 1. päivänä vuonna 1958 kello 12.00 presidentti Kekkosen uudenvuoden 

puheella. (mm. Salokangas 1996, 119–122; Wiio 2007, 582–583.) 

 

Itsenäisen kaupallisen toimijan olemassaolo myös suorastaan pakotti Yleisradion kehittelemään 

kilpailevaa konseptia, ja Suomessa päädyttiin jälleen varsin luovaan ratkaisuun. Yleisradion 

toimiluvan piirissä vaikutti nimittäin myös kaupallinen yhtiö Oy Mainos-TV-Reklam Ab, jonka 

YLE omien taloudellisten ongelmiensa vuoksi perusti (tai perustutti) helmikuussa 1957. 

Yleisradio ei itse harjoittanut mainontaa, vaan vuokrasi jakeluverkkoaan erilliselle mainosyhtiölle. 

Näin ollen MTV:llä ei ollut omaa lupaa, mutta se sai vuokrata studio- ja lähetysaikaa Yleisradiolta. 

Vielä vuonna 1982 MTV maksoi kaksi kolmasosaa tuloistaan Yleisradiolle. Tilanne muuttui 

olennaisesti vuoden 1993 alussa, kun MTV siirtyi kokonaan omalle kanavalleen. (mm. Herkman 

2001, 54; Salokangas 1996, 115–122; Hietala 2007, 355.) 

 

Mainonta oli julkisen palvelun Yleisradion pariaatteiden vastaista, mutta yhtiön johdossa vallitsi 

käsitys, että Suomen kokoista laajaa ja harvaan asuttua maata ei saataisi katettua vain 

lupamaksujen avulla. Taloudellista painetta lisäsi, että radio oli siirtymässä ula-lähetystekniikkaan, 

mikä sitoi paljon Yleisradion varoja. (Salokangas 2007, 42.) 

 

Suomalaisen television historiassa 50-luvun loppua ja 60-luvun alkua sävytti Tesvision ja Yleis-

radion kilpailu, joka päättyi vakavaraisen ja ammattimaisemman YLE:n voittoon. Tesvisio ilmoitti 

vuoden 1963 lopulla julkisesti taloudellisista vaikeuksistaan, ja aloitti neuvottelut sekä Yleisradion 

ja Mainos-TV:n kesken. Yleisradio oli halunnut Mainos-TV:n mukaan torjuakseen sen ja Tes-

vision liittoutumisen. Yhtyneelle kaupalliselle kanavalle olisi saattanut löytyä poliittista tukea. 60-

luvun alkuvuosina TV-lupien määrä nousi nopeasti siitä huolimatta, että televisio oli verrattain 

kallis kapistus: se maksoi helposti ostajalleen kuukauden tienestit.4 Televisiolupien kasvu toi 

                                                             
4
 Hilkka Helsti (1988, 36–38) käsittelee tarkemmin television hinnan ja tulojen suhdetta television hankkimisen 

esteenä. Helstin aineistosta käy ilmi, että ”tuohon aikaan mustavalkotelevisio maksoi rotulehmän verran”. Varoja 
television ostoon hankittiin monilla ylimääräisillä töillä tai hakkaamalla ns. ”tv-aukko” metsään. Tosin nykyään 
kalliiden ja suurien taulutelevisioiden kanssa tilanne on sama, sillä huipputelevisiot maksavat jopa 3000 euroa, mikä 
on selvästi enemmän kuin keskimääräinen kuukausipalkka. 
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kuitenkin Yleisradiolle entistä paremmat edellytykset kehittää ohjelmatoimintaansa. Lopulta, 

tammikuussa 1964, Yleisradio osti Tesvision ja Tamvision osake-enemmistön. Yleisradion 

hallintoneuvosto hyväksyi samana vuonna suunnitelman, että Tesvisio ja Tamvisio yhdistettäisiin 

Yleisradioon siten, että niistä muodostettaisiin itsenäinen ohjelmaosasto ja toinen kanava, jonka 

sijoituspaikaksi tulisi Tampere. Pasilan Suomen Televisiosta tehtiin talvella 1965 Yleisradion TV-

ohjelma 1 ja Tampereen Tohloppiin asettuvasta Tesvisio-Tamvisiosta TV-ohjelma 2. Syntyi 

rakenne, joka kesti kaksi vuosikymmentä. (Herkman 2001, 54; Salokangas 1996, 110, 135–148; 

Salokangas 2007, 44.) 

 

50-luvun lopun ja 60-luvun alun ajan televisio haki paikkaansa ihmisten arjessa, ja samalla se haki 

omaa muotoaan. Varsinaisia ohjelmapaikkoja ei ollut muodostunut kunnolla. Tes-TV pyrki 

vakiinnuttamaan joitakin ohjelmiaan tiettyihin kellonaikoihin ja päiviin, ja Yleisradio puolestaan 

ankkuroi uutisia illan aluksi ja lopuksi. Muuten ohjelmat esitettiin ilman tarkempaa ohjelmakarttaa. 

(kts. esim. Aslama, Hellman, Lehtinen & Sauri 2007, 68.) 

 

Lähetystoiminta perustui alkuvaiheessa pitkälti suoriin lähetyksiin, jotka tulivat pääasiassa 

studioista. Reaaliaikaisuuden keskeisyyttä korostettiin nopeasti kuitenkin sillä, että televisio pyrki 

välittämään mm. suoria urheilulähetyksiä. Yksi ensimmäisistä suorista ulkolähetyksistä oli TES-

TV:n tammikuussa 1957 televisioima Joutsenlammen esitys. Seuraavana vuonna lähetettiin Suomi–

Ruotsi-maaottelu. Television kasvun kannalta Rooman olympialaisia vuodelta 19605 pidetään 

merkittävänä tapahtumana. Kyseessä olivat ensimmäiset Suomeen televisioidut kesäolympialaiset. 

(Kortti & Salmi 2007, 18.) 

 

Toinen maaginen televisiotapahtuma oli astronautti Neil Armstrongin laskeutuminen Apollo 11    

-aluksen kapselista kuun pinnalle heinäkuun 21. päivänä vuonna 1969. Jos televisiota ei 

aikaisemmin oltu hankittu, kuukävely tarjosi siihen hyvän syyn. Samana vuonna Suomessa 

ylitettiin miljoonan televisioluvan raja – voitiin hyvin puhua, että televisiolla oli Suomessakin 

rituaalinomainen tapa saattaa ihmisiä yhteen isojen, usein globaalien tapahtumien kautta. (Helsti 

1988, 65; Kortti & Salmi 2007, 20). 

 

                                                             
5 Katso-lehden numerossa 1/1960 mainostetaan erilaisia tv-tuotteita otsikolla ”Televisio rönsyilee”. Tarjolla on niin 
tv-makkaroita, tv-pöytiä, tv-maitoa kuin tv-karkkejakin. Televisio tuli vuonna 1960 vauhdilla suomalaisiin koteihin 
kaikissa muodoissa. 
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Suomen ensimmäiseksi televisioaikakauslehdeksi itseään kutsuva Katso-lehti kertoo syyskuussa 

1960 ilmestyneessä ensimmäisessä numerossaan, kuinka suomalaisten televisiolupien määrä 

kehittyi: kun vuoden 1958 päättyessä Suomessa oli lunastettu vain hieman yli 7000 televisiolupaa 

(jolloin tuhatta suomalaista kohti oli 1,77 tv-lupaa), oli vastaava luku puolitoista vuotta 

myöhemmin eli vuoden 1960 kesäkuussa reilut 56000 kappaletta. (Katso-lehti, 26.8.1960, 16; kts. 

myös Kulttuuritilasto 1981 1984, 275.) 

 

Jukka Kortti ja Hannu Salmi (2007) muistuttavat, että television alkuvaiheita tarkastellessa on 

syytä ottaa huomioon suurten ikäluokkien vaikutus. 1960-luvulla suomalaisessa yhteiskunnassa oli 

paljon nuoria, jotka samanaikaisesti olivat alttiita ajan poliittisille ja kulttuurisille vaikutteille, ja 

televisio tarjosi heille tärkeän ikkunan uuteen maailmankuvaan6. (Helsti 1988, 63–65; Kortti & 

Salmi 2007, 20–21.) 

 

Seväsen (1998) mukaan yhteiskunnallinen ja kulttuurinen modernisaatio on merkinnyt 

maallistumista ja maailmankuvallisen moniarvoisuuden lisääntymistä. Modernisoitumisen edetessä 

arvojen ja ideologioiden pluralismia on vähitellen alettu pitää yhteiskunnan normaalitilana. Taide-

elämällekin on leimallista lisääntyvä ideologinen ja tyylillinen pluralismi. Television, radion ja 

äänen tallentamistekniikan myötä kulttuurituotteiden tarjonta saavutti uusia yleisöryhmiä. Tämä 

mahdollisti aiempaa laajemman arkisessa elämässä tapahtuvan kulttuurituotteiden kulutuksen ja 

maailmankuvan kasvattamisen. (Sevänen 1998, 24, 346.) 

 

60-luvulla suomalainen televisiojärjestelmä oli ennen kaikkea kansallisen julkisuuden areena, 

mutta televisio toi mukanaan osallisuuden myös kansainväliseen yhteisöön. Jo vuonna 1954, 

vuotta ennen ensimmäistä suomalaista televisiolähetystä, järjestettiin ensimmäinen 

yhteiseurooppalainen televisiolähetys. Tämä oli alku Eurovision pitkäikäiselle toiminnalle. Suomi 

liittyi Eurovisioon vuonna 1960 ja osallistui jo seuraavana vuonna järjestön symboliksi 

muodostuneeseen laulu-kilpailuun Laila Kinnusen esittämällä iskelmällä Valoa ikkunassa. Pohjois- 

ja Eurovisiovaihto vilkastui erityisesti syykaudella, mihin vaikutti ratkaisevasti syksyllä käyttöön 

otettu kuvanauhoituslaite. (Herkman 2001, 59; Kertomus Oy Yleisradio Ab:n toiminnasta vuonna 

1960 1961, 71; Salokangas 1996, 126, 137–145.) 

                                                             
6
 Nuoret asettivat televisiolle myös paljon toiveita. Radiokuuntelija-lehden numerossa 29/1960 (sivu 2) 17-vuotias 

tyttö toivoi, että ”televisio ottaa opettaakseen katselijoilleen itsepuolustuksen taitoa, jiu-jitsua ja judoa. Sellaisesta olisi 
hyötyä kaikille. Viimeaikaisista kauheuksista päätellen on tällainen taito suorastaan välttämätön retkeilijöille.” 
Huomattakoon, että vuonna 1962 alkoi MTV:llä ohjelma Ji-Pa-Ny, eli jiujitsu, nyrkkeily ja paini, joka oli suunniteltu 
erityisesti naisille.  
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Telstar-tietoliikennesatelliitin ampuminen avaruuteen vaikutti television maailmanvalloitukseen 

ratkaisevasti vuonna 1962. Satelliittilinkit antoivat mahdollisuuden maailmanlaajuisiin suoriin 

lähetyksiin. Televisio pystyi näin vetoamaan nopeuteensa ja ajankohtaisuuteensa, mikä on yksi 

tekijä sen nousussa länsimaisen tiedonvälityksen kärkimediaksi 1900-luvun loppupuoliskolla. 

(Herkman 2001, 59.) 

 

Vuonna 1965 Eino S. Repo aloitti Yleisradion pääjohtajana uuden ajanjakson (1965–1969), jota 

kutsutaan Reporadioksi. Repo piti tehtävänään ohjelmatoimikunnan vapauttamista ja Yleisradion 

avaamista yhteiskuntaan. Monet uudistukset kuitenkin juuttuivat muutoksen nostattamaan 

myrskyyn, sillä osa Reporadion ohjelmistosta poikkesi jyrkästi siitä, mitä Yleisradiossa oli totuttu 

kuulemaan ja näkemään. Reporadion historia onkin täynnä kiistoja siitä, mitä suomalaisessa 

televisio- ja radiojulkisuudessa voi julkistaa ja mitä ei. Tästä huolimatta radiolupien määrällinen 

kasvu jatkui koko 1960-luvun, ja näistä luvista vuosikymmenen lopulla kasvussa oli etupäässä kyse 

tv-lupiin sisältyvistä radioluvista. (Salokangas 1996, 151–179.) 

 

Yleisradiotoiminnan uusia tavoitteita ja ohjelmien sisältöä tarkennettiin vuonna 1968. Tällöin 

ohjelmatoiminnan päätavoitteisiin listattiin, että ohjelmien ”tulee olla vaihtelevia, asiallisia, ja 

tasapuolisia sekä myös sopivaa ajanvietettä tarjoavia. Niiden järjestämisessä on pyrittävä 

kansansivistyksen edistämiseen ja hyödyllisten tietojen ja uutisten toimittamiseen ottamalla 

samalla huomioon, ettei kenenkään oikeutta loukata.” (Salokangas 1996, 156–157.) 

 

Televisiosta saadut tulot ylittivät radioluvista saadut tulot ensimmäisen kerran vuonna 1964. 

Lisäksi väritelevisio kalliimpine lupineen alkoi kohentaa Yleisradion tuloja 1970-luvulla. 

Ensimmäiset värilähetykset oli nähty Suomessa vuotta aikaisemmin. Suomessa lähetettiin vuonna 

1965 päivässä keskimäärin yhdeksän tuntia ja 30 minuuttia televisio-ohjelmia. Vuonna 1969 

vastaava luku oli kymmenen tuntia ja seitsemän minuuttia, josta Yleisradion osuus oli 80 

prosenttia ja MTV:n 20 prosenttia. Samana vuonna miljoonan televisioluvan raja rikkoutui 

Suomessa. (Herkman 2001, 60; Salokangas 161–162, 254.) 

 

Kesti siis vain kymmenen vuotta lähetysten aloittamisesta siihen, kun miljoonas televisiolupa oli 

myyty. Televisio haluttiin kotiin niin tiedon tuojaksi ja maailmankuvan avartajaksi kuin 

statussymboliksikin. Vähemmän koulutettujen kansanosien kohdalla television sivistävä vaikutus 

nousi merkittäväksi ostopäätöksen tekijäksi. Koulunkäyntimahdollisuuksien puuttumista on 

ilmeisen tehokkaasti kompensoitu television ja muiden viestimien seuraamisella. Television 
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ohjelmamäärän kasvaessa ”mölötoosa” alkoi vaikuttaa perheiden ajankäyttöön ja aikatauluihin: 

katseluun käytetty aika oli pois jostakin muusta, ja lähetysten säännöllinen seuraaminen edellytti 

uutta päiväjärjestystä. (Helsti 1988, 63–64, 92.) 

 

1970-luvulla poliittinen järjestelmä palautti Yleisradion ruotuun, ja Reporadion uudistusmielisyys 

jäi 70-luvun politikoinnin alle. Ohjelmaa esitettiin enemmän kuin ennen: Television ykköskanava 

lähetti kaudella 1970/1971 noin 2500 tuntia ohjelmaa ja kaudella 1981/1982 noin 2700 tuntia 

ohjelmaa. Kakkosverkossa lähetettiin 1970-luvun alussa runsaat tuhat tuntia ja 1980-luvun alussa 

vajaat 1900 tuntia vuodessa. Kaudella 1971/1972 tarjolla oli televisio-ohjelmaa vuorokaudessa 

keskimäärin yhdeksän tuntia ja 35 minuuttia ja kaudella 1981/1982 keskimäärin 12 tuntia ja 37 

minuuttia. (Salokangas 1996, 249–268.)  

 

70-luvun merkittäviä linjauksia oli myös se, että television kakkosverkkoa eli kakkoskanavaa 

haluttiin laajentaa niin, että se näkyi koko Suomessa. Ykkösverkko oli saavuttanut jo lähes koko 

maan kattavuuden vuonna 1971. Vuonna 1969 kakkosen näkyvyysalueella asui Suomessa 40 

prosenttia väestöstä, ja talvella 1970 Jyväskylän ja eräiden muiden pikkulähettimien ansiosta 

puolet Suomen väestöstä oli kakkosen peittoalueella. Peitto oli hidasta, sillä vuoden 1976 lopussa 

noin 85 prosenttia suomalaisista saattoi katsella kahta kotimaista tv-kanavaa, ja vasta vuonna 1980 

peitto nousi 95 prosenttiin. (Salokangas 1996, 255, 274, 309–332; Tilastokeskus 1981 1984, 276.) 

 

Television kasvusta huolimatta 70-luvun Yleisradiota leimasivat monet asiat. Yleisradio joutui 

keskelle vasemmisto-oikeisto-pohdintaa ja joutui tarkastamaan asemaansa suhteessa Suomen 

ulkopolitiikkaan. Umpipoliittinen 70-luku, eräänlainen yhteiskunnan läpipoliittisuus, piti huolen 

siitä, että myös Yleisradion ohjelmia valvottiin tarkasti. Ohjelmat kyllä monipuolistuivat, ja 

erityistä painoa annettiin uutisille. Kuitenkin se, miten uutisissa esimerkiksi kerrottiin idän ja 

lännen suhteista, oli hyvin politisoitunutta. Yleisradiolla oli valtataistelua myös yhtiön sisällä: 

MTV ilmoitti julkisesti tavoitteekseen oman täyden palvelun kanavan – asia, joka tosin toteutui 

vasta reilut vuosikymmen myöhemmin. (Salokangas 1996, 309–332.) 

 

Sevänen (1998) muistuttaa, että television lisäksi myös taide-elämä ”läpivaltiollistui”. 

Taidejärjestelmästä oli tullut pitkälti valtion ja kuntien ylläpitämän julkishallinnollisen palvelu-

sektorin osa-alue: valtio omisti yhä enemmän taidelaitoksia ja kehitystä täydensi myös taide-

opetusta antaneiden oppilaitosten siirtäminen valtion omistukseen. Julkisen kulttuuripolitiikan 

lähtökohtana olleen periaatteen mukaan kaupallisesti tuottoisa tai kaupallista menestystä 
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tavoitteleva kulttuuritoiminta ei ollut julkisen tuen arvoista. Kaupallisesti menestyneet tuotteet, 

kuten Spede- ja Turhapuro-elokuvat sekä suuri osa viihteestä ja popmusiikista, haluttiin sulkea 

myös taiteen käsitteen tai taiteen ydinalueen ulkopuolelle. Ajatus taiteen ja kaupallisuuden 

vastakohtaisuudesta ei ollut uusi, mutta nyt taidejärjestelmä eriytyi selvemmin professionaaliseen, 

innovaatioita suosivaan ja valtion suojaamaan ”ei-kaupalliseen” lohkoon ja monenkirjavaan 

”kaupalliseen” lohkoon. (Sevänen 1998, 209, 351–353.) 

 

1980-luvulla tapahtui suomalaisessa televisiokulttuurissa suuri muutos, sillä vuonna 1982 

kaapelikanavat tulivat todenteolla Suomeen. Tämä tarkoitti kanava- ja ohjelmamäärän räjähtämistä 

kaapeli- ja satelliittitelevision myötä sekä videon ja kaukosäätimen leviämistä. Samalla televisio 

alkoi vähitellen siirtyä valtiomonopolisteisten yleisradioyhtiöiden mallista kohti maailmanlaajuista 

markkinavetoista televisiota. Television monipuolistuessa radio vastaavasti keskittyi (tosin jo 

1960-luvulta alkaen) yhä enemmän musiikin esittämiseen. 80-luku oli merkityksellinen myös siksi, 

että poliittinen järjestelmä lievensi Yleisradion valvontaa, minkä seurauksena ohjelmatoiminta otti 

etäisyyttä poliittiseen järjestelmään. (Herkman 2001, 65; Kortti & Salmi 2007, 24; Salokangas 

1996, 332, 340.) 

 

80-luvulla alettiin myös suunnitella valtakuntaan kolmatta televisiokanavaa. Kolmoskanavan 

perustamiseen johtavan ajattelun taustalla on kaksi seikkaa. Ensinnäkin kaupallisen radion 

salliminen oli ollut signaali siitä, että Yleisradion ja MTV:n hallitseman sähköisen viestinnän 

järjestelmän aika oli ohi. Toinen taustalla oleva havainto oli, että MTV:n noin 20 viikkotunnin 

yhteyteen myytävä mainosaika oli nopeasti myyty loppuun. Lisäksi painetta uudelle kanavalle tuli 

myös maailmalta. Vuonna 1986 aloittikin tv-kanava Kolmostelevisio. MTV sai uuden kanavan 

kautta lisää ohjelma-aikaa, mutta taloudellisesti se kävi yritykselle raskaaksi. MTV joutui nyt 

kilpailemaan sekä Yleisradion että oman Kolmoskanava-osastonsa kanssa. Pitkällisten keskus-

telujen jälkeen sopimus uudesta itsenäisestä kanavasta syntyi vuonna 1989, ja MTV3-kanava 

aloitti vuonna 1993. (mm. Herkman 2001, 65; Salokangas 1996, 393–407; Salokangas 2007, 49.) 

 

Kilpailutilanne koveni edelleen, sillä vuonna 1997 Suomeen tuli vielä neljäskin valtakunnallinen 

televisiokanava eli Nelonen. Lisäksi erilaiset suomalaiset kaapelikanavat nousivat omaan arvoonsa 

90-luvun lopulla. (Herkman 2001, 65.) 90-luvun lopulle ominaista oli myös digitaalikulttuurin 

nousu. Internetin kasvu oli huimaa, ja vuonna 2000 noin 20 prosenttia suomalaisista käytti nettiä. 

Tällä hetkellä nettiyhteyksien määrä on Suomessa asukaslukuun suhteutettuna maailman 

suurimpia. (Rajala 2005, 15.) 
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Television historian uudet luvut ovat parhaillaan kirjoitusvaiheessa. Internet ja matkaviestimet 

ovat ottamassa omakseen television lähetystehtävää, ja samalla on murtumassa television valta 

ohjelmien lähettäjänä ja välittäjänä. Televisio-sisällöt tulevat myös matkapuhelinlaitteisiin. Jo tänä 

päivänä on tarjolla mobiiliverkkojen kautta tv-sisältöjä ja tulevaisuudessa tv-ohjelmia lähetetään 

myös broadcast-verkkojen kautta matkapuhelimiin. Mobiili-tv:n ehkä kiinnostavin piirre on 

vastaanottimen henkilökohtaisuus. Televisio-ohjelmia kulutetaan muualla kuin television äärellä, 

mikä puolestaan rikkoo jo vanhahtavaa käsitystä television perhettä yhdistävänä ja kokoavana 

tekijänä.  

 

2.3 Television katselu suomalaisperheessä 

 

Vuonna 2007 Suomessa vain kuudessa prosentissa kaikista talouksista ei ollut televisiota. 52 

prosentissa talouksista oli yksi televisio, 30 prosentilla oli kaksi televisiota ja 12 prosentilla kolme 

tai useampi vastaanotin. Keskimäärin televisiota katsottiin päivittäin 166 minuuttia, eli lähes 

kolme tuntia. On tosin huomioitava, että 10–24-vuotiaat katsoivat vuonna 2007 keskimäärin 91 

minuuttia televisiota päivässä ja 25–44-vuotiaat 137 minuuttia päivässä. Eniten televisiota 

katsoivat yli 65-vuotiaat, joiden päivittäinen katseluaika oli jopa 247 minuuttia. (Finnpanelin 

verkkosivut.) 

 

Huomattavaa on, että televisiota katsottiin aikaisemmin huomattavasti intensiivisemmin kuin 

nykyään: televisiosta seurattiin kaikkea, mitä tarjolla oli. Vuosien varrella ohjelmia on opittu 

valikoimaan pakostakin, sillä aika ei riitä kaiken seuraamiseen. Tämä on hyvä muistaa 

pohdittaessa, millaisia vaikutuksia esimerkiksi musiikki- ja opetusohjelmilla ensimmäisten 

vuosikymmenten aikana oli. (kts. Helsti 1988, 104–105.) Risto Kunelius (1998) huomauttaa, että 

viestintäkulutusta pohtiessa on hyvä muistaa, että joukkoviestimien kulutusta on usein hyvin 

vaikea erottaa muusta arkipuuhastelusta: sanomalehden lukeminen on osa aamiaisen nauttimista ja 

television katseluun käytetty aika riippuu usein kotitöiden jakamisesta. Televisiota katsotaan osana 

muuta perhe-elämää. (Kunelius 1998, 92, 94.) 

 

Lasten television katseluun vaikuttavat niin määrällisesti kuin laadullisestikin perheen yleiset 

katselutavat ja perheessä noudatetut katselurajoitukset. Suonisen (1993) jo 15 vuotta sitten teke-

mässä tutkimuksessa käy ilmi, että vanhempien katselutottumukset vaikuttavat lasten katseluun 

kolmella tavalla. Ensinnäkin vanhemmat ovat lapsilleen esimerkkejä ja käyttäytymismallien antajia. 
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Toiseksi television asema perheen elämäntavassa vaikuttaa suoraan lasten television katseluun ja 

perheenjäsenten välisen seurustelun luonteeseen. Kolmanneksi vanhempien yleinen suhtautu-

minen television katseluun vaikuttaa siihen, missä määrin he rajoittavat lastensa katselua. 

(Suoninen 1993, 68–75.)  

 

Television katselu aloitetaan Suomessa useimmiten televisiomainosten, musiikkivideoiden, 

piirrosfilmien tai muiden runsaasti ääni- ja kuvaärsykkeitä sisältävien ohjelmien passiivisella 

tuijotuksella, mutta varsin pian niistä siirrytään hidastempoisempiin – ja samalla sisällöltään 

ymmärrettävämpiin – lastenohjelmiin. Suonisen (1993) television katseluun liittyvässä tutkimuk-

sessa lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet 3–6-vuotiaat lapset katsoivat Yleisradion lasten-

ohjelmia melko säännöllisesti (Suoninen 1993, 24–25). Televisio toimii perheissä myös 

taustaäänenä ja yleisenä seuralaisena. Se voi olla auki, vaikkei sitä seurattaisi aktiivisesti. Kun 

pienet lapset sitovat vanhemmat kotiin, on televisio vanhemmille ikkuna suureen maailmaan. 

Lapsille television katselu antaa mahdollisuuksia kontakteihin vanhempien ja isompien sisarusten 

kanssa. Pitkän työpäivän päätteeksi vanhemmat eivät ehkä jaksa leikkiä lapsen kanssa, mutta 

jaksavat seurata tämän kanssa televisiota. (Helsti 1988, 93; Werner 1997, 105.) 

 

Toisaalta televisioon ja sen kulutukseen liittyy edelleen kosolti ristiriitaisia odotuksia ja 

merkityksiä. Kuneliuksen (1998) mukaan viestinnän historia opettaa, että televisio on pelkästään 

välineenä haastanut typografisemman yhteiskunnan arvoja ja sen arvokkaana pitämiä asioita. 

Toisaalta tähän television huonoon maineeseen on yhdistynyt voimakas ja myönteisenä pidetty 

valistuksellinen, julkisen vastuun, palvelun ja informoinnin henki. Televisiosta keskusteleminen 

onkin melko usein keskustelua modernista yhteiskunnasta ja sen ydinarvoista, kuten esimerkiksi 

hyödyllisyydestä, ahkeruudesta, kirjallisesta sivistyksestä ja yksilöllisyydestä. (Kunelius 1998, 96.) 

 

Televisio oli siis jo 15 vuotta sitten suomalaisille pikkulapsille tärkeä sosiaalisen ja tiedollisen 

oppimisen väline. Nykyajan pikkulapset saavat valtaosan oman välittömän kokemuspiirinsä 

ulkopuolisesta tiedosta television välityksellä. Televisio tarjoaa paitsi todellista tietoa maailmasta ja 

sen ilmiöistä, myös epäsuoraa tietoa käytännön tilanteista selviämisestä. Televisio toimii tavallaan 

ikkunana, jonka kautta ohjelma vie katsojat paikkoihin, joita he eivät ole koskaan nähneet. Samalla 

se tarjoaa kokemuksia, joita katsojat eivät välttämättä koe arkielämässään. (Suoninen 1993, 51–55; 

Werner 1996, 89.)
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3 MUSIIKIN OPPIMINEN, MEDIA JA KULTTUURI 

Tässä kappaleessa tarkastelen musiikin oppimista yleisesti. Kappaleen tarkoitus on toimia 

pohjustuksena luvulle 4, jossa yhdistän erilaisia oppimisteorioita television mahdollisuuksiin 

opetusvälineenä. Kappaleessa 3.2 käyn läpi median, viestinnän ja kulttuurin käsitteet, koska 

televisio on osa suurempaa joukkoviestinten ryhmää, jolla nähdään olevan erilaisia 

mahdollisuuksia vaikuttaa laajemmin massayhteisöön ja yhteiskuntaan. Kappaleessa 3.3 käsittelen 

lapsia median ja musiikin vastaanottajina ja lopuksi kappaleessa 3.4 käyn läpi median luoman 

musiikkimaailman ja koulun ristiriitaa lapsen musiikkimaailman opettajana. 

 

3.1 Musiikin oppiminen ja teoriat 

 

Oppiminen voidaan yksinkertaisesti kuvata seuraavalla tavalla. Ihmiselle ominainen informaation 

prosessointi eli vastaanotto, muistaminen ja ajatteleminen on jatkuva, kokonaisvaltainen prosessi. 

Se voi aiheuttaa muutoksia esimerkiksi tiedoissamme, käsityksissämme, taidoissamme ja 

tunteissamme. Kun tämä muutos kestää kauemmin kuin hetken, kutsumme sitä oppimiseksi. 

(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 19.) 

 

Musiikin oppiminen voidaan vastaavasti määritellä seuraavalla tavalla: se on pysyvien muutoksien 

muodostumista musiikkikäyttäytymisessä. Näitä muutoksia saavat aikaan erilaiset oppimiseen 

johtavat kokemukset, joita lapset saavat päivähoidosta, vanhemmiltaan, harrastuksista ja 

ystäviltään, mutta myös enenevissä määrin medioiden kautta. Kuitenkaan medioiden välityksellä 

tapahtuvaa kokemista ei usein mielletä oppimiseksi. (Ahonen 2004, 13–14.) 

 

Musiikkikasvatuksella voidaan tarkoittaa kolmea asiaa: musiikkipedagogiikkaa, musiikin opetusta 

ja musiikin avulla kasvatusta. Musiikkipedagogiikka viittaa musiikin opetuskäytäntöihin ja 

didaktisiin, menetelmällisiin ratkaisuihin. Musiikin opetus voidaan määritellä musiikillisten 

valmiuksien kehittämiseksi pedagogisin menetelmin. Kasvaminen tai kasvattaminen musiikin 

avulla viittaa laajempaan merkitykseen: musiikin avulla kasvamiseen ihmisenä ja yhteisön jäsenenä. 

Laajasti ymmärrettynä musiikkikasvatus koskee koulujen musiikinopetuksen lisäksi myös muissa 
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yhteyksissä saadun ja annettavan opetuksen. (Louhivuori 2004, 251.) 

 

Opetuksen käsitteellä viitataan toimintaan, jolla on pedagoginen tarkoitus. Pedagoginen tarkoitus 

voidaan määrittää pyrkimyksenä edistää oppimista, jossa painopisteinä ovat opetettava sisältö ja 

oppilaan oppimisprosessi. Opetukseen siis liittyy ajatus sisällöstä, joka opetuksen avulla saatetaan 

oppijan oppimisprosessin kohteeksi. Lisäksi opetuksessa huomioidaan oppijan erityistilanne ja 

yksilölliset tekijät. Opettaminen ilmiönä ja käsitteenä voidaan kuvata kolmen elementin, niin 

sanotun didaktisen kolmion, kautta: opettaja, oppija ja sisältö. Oppiaines rakentaa yhteyden 

opettajan ja oppijan välille. (Siljander 2005, 49–51.) 

 

Musiikin opettamista vaivaa kaksijakoisuus. Musiikki on taidetta, mutta koulussa se on oppiaine. 

Tutkimusten mukaan opetuksessa keskeistä on musiikillisen ajattelukyvyn edistäminen, mikä 

puolestaan liittyy ajattelukyvyn kehittämiseen yleensä. Usein puhutaan musiikin didaktiikasta. 

Didaktiikalla tarkoitetaan kokonaisesitystä keinoista, joilla ennakko-opetussuunnitelmaa pyritään 

noudattamaan. Musiikin didaktiikka on käsitteenä nuori. Perinteisesti musiikinopetuksessa on 

korostettu taitojen opettamista, mutta uudet haasteet, kuten viestimien räjähdysmäinen kasvu, 

ovat aiheuttaneet sen, että musiikinopetus käsitetään nykyään laaja-alaiseksi, koko oppilasta 

kehittäväksi toiminnaksi. (Linnankivi, Tenkku & Urho 1994, 5–9.) 

 

Oppimisen ja tiedon lähtökohtana ovat havainto ja kokemus. Kaikki tietomme ovat peräisin 

kokemuksesta tai aistihavainnosta. Kasvatustieteellisestä näkökulmasta tällainen käsitys määri-

tellään empiiriseksi eli kokemusperäiseksi. Empiristisessä perinteessä on korostettu opetus-

tapahtuman moniulotteisuutta ja sitä, että opettajan toimenpiteiden ja oppilaan oppimistulosten 

välillä ei ole ”yksi yhteen” -vastaavuussuhdetta. Oppimisprosessi on monien tekijöiden yhteis-

tulos, jossa opettajalla on kuitenkin keskeinen rooli. (Siljander 2005, 99, 216.) 

 

Behavioristinen oppimiskäsitys perustuu empiristiseen ajatteluun. Behaviorismille on ominaista 

”koulutusoptimismi”, jonka mukaan lähes kaikkea voidaan opettaa, kunhan vain löydetään oikeat 

ja eksaktit menetelmät. Pedagogisena seurauksena on ollut opetuksen tähtääminen konkreettisiin, 

jopa mitattaviin tavoitteisiin. Tavoitteiden muotoilua seuraa tehtäväanalyysi ja tavoitteen pilkko-

minen pieniin osatavoitteisiin. Osatavoitteisiin pyritään edelleen yksi kerrallaan: kun yksi taito on 

opittu, siirrytään seuraavan taidon harjoitteluun. Oppimista edistetään vahvistamalla oikeita suori-

tuksia. Behavioristisen oppimisnäkemyksen etuna on yksinkertaisuus ja selkeys. Varsinkin perus-

taitoja opeteltaessa se on todettu toimivaksi. (Rauste-von Wright & von Wright 1994, 111–113.) 
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Kognitiivisuus tarkoittaa tiedollisuutta, muistiin ja ajatteluun liittyvää toimintaa. Kognitivismissa 

ihmisten oletetaan toimivan havaintojensa, ajattelunsa ja ymmärtämisensä perusteella. 

Behaviorismissa oletettiin toiminnan tapahtuvan pitkälti refleksien perusteella, mutta 

kognitivistisen käsityksen mukaan toiminta on enemmän tietoista ja suunniteltua. Kognitiivisella 

tyylillä tarkoitetaan tehtävänratkaisua, jossa lähdetään liikkeelle kokonaisuuksista ja edetään 

yksityiskohtiin. Kognitiiviselle psykologialle on vähitellen kehittynyt uusi oppimiskäsitys, 

konstruktivismi. (Rauste-von Wright & von Wright 1993, 18.) 

 

Behavioristista ja kognitiivista oppimiskäsitystä seurasi konstruktivistinen oppimiskäsitys. 

Konstruktivismi ei sinänsä ole oppimisteoria, vaan tiedon olemusta käsittelevä paradigma, jota 

sovelletaan laajalti yhteiskunta- ja ihmistieteissä. Konstruktivismin juuret ovat monissa eri 

lähteissä, ja siitä on olemassa useita eri suuntauksia. Konstruktivismin suuntaukset voidaan jakaa 

useaan haaraan: radikaali konstruktivismi (kognitiivinen konstruktivismi), sosiokulttuuriset lähes-

tymistavat, symbolinen interaktionismi ja sosiaalinen konstruktionismi. Eri suuntausten välillä on 

painotuseroja sen mukaan, mistä näkökulmasta oppimista tarkastellaan ja tutkitaan. Esimerkiksi 

radikaalin konstruktivismin taustalla ovat pääasiassa Immanuel Kantin ja Jean Piaget´n ajattelu, ja 

sillä tarkoitetaan lähinnä suuntauksen filosofista paradigmaa. Kognitiivisen konstruktivismin 

käsitteellä puolestaan tarkoitetaan oppimispsykologista tutkimusta. Konstruktivistinen oppimis-

teoria on oppimisen ja pedagogiikan alueille muotoiltu teoria tämän tiedonkäsityksen pohjalta. 

Kaikkia konstruktivismin suuntauksia yhdistää käsitys tiedosta: se ei voi olla koskaan objektiivista, 

tietäjästään riippumatonta, vaan se on aina yksilön tai yhteisön rakentamaa. Konstruktivistisessa 

oppimiskäsityksessä oppiminen käsitetään aktiiviseksi, kognitiiviseksi toiminnaksi, jossa oppija 

tulkitsee uutta tietoa ja havaintoja entisten kokemustensa ja tietojensa pohjalta. Oppija on siis 

toimija, joka etsii ja rakentaa merkityksiä. (Tynjälä 1999, 37–39.) 

 

Kognitiivisen konstruktivismin keskeisiä käsitteitä ovat skeema, assimilaatio eli sulauttaminen sekä 

akkommodaatio eli mukauttaminen. Tynjälän (1999) mukaan skeemat ovat malleja siitä, mitä eri 

asiat sisältävät, miten ne toimivat ja miten tapahtumat etenevät. Assimilaatiolla puolestaan 

tarkoitetaan kognitiivista mekanismia, jossa uusi havainto, tieto tai kokemus liitetään olemassa 

olevaan skeemaan. Akkommodaatio tapahtuu tilanteessa, jossa havainnot ja kokemukset eivät 

sovi aikaisempiin skeemoihin. Tällöin yksilö mukauttaa ja muovaa näitä skeemojaan, jolloin syntyy 

laadullisesti uudenlainen tietorakenne. (Tynjälä 1999, 41–42.) 
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Ihmismieli luo aktiivisesti todellisuutta koskevia jäsennyksiä. Tämä mielen aktiivisuus 

havaintotiedon muokkaajana ja organisoijana selittää sen, miksi havainnot järjestyvät mielekkäällä 

ja ymmärrettävällä tavalla. Näin ymmärrettynä todellisuutta koskeva tietomme on rakentunutta eli 

konstruktiivista. Opettajan tehtävä on organisoida oppimisympäristöä siten, että se tukee oppijan 

konstruointiprosessia. Opettajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa ulkoapäin kausaalisesti oppijan 

tiedonkonstruointiprosessiin. Oppiminen vaatii kuitenkin prosessin ulkoista säätelyä, sillä 

muutoinhan opettajalla ei olisi mitään virkaa. Toisin sanoen konstruktivismissa ajatus oppijan 

oppimisprosessiin vaikuttamisesta on ulkoista vaikuttamista ja se on vain piilotettu lievempiin 

ilmaisuihin kuin behaviorismissa. Opetuksen käsite on korvattu ohjaamisen käsitteellä ja 

oppimisen uskotaan olevan oppijan sisältäpäin ohjautuva prosessi, ei ulkoista säätelyä. (Siljander 

2005, 205, 215–216.) 

 

Konstruktivismiin liittyy pragmatistinen totuusteoria. Pragmatismin mukaan ihminen on 

aktiivinen ja tarkoitushakuinen. Hänen tiedonmuodostuksessaan on keskeistä oma toiminta. 

Tietomme ei ole absoluuttista eikä kaikki tieto ole samanarvoista, sillä eri kulttuureissa elävät 

ihmiset muodostavat erilaisen kuvan maailmasta. Uskomukset, jotka osoittautuvat käytännössä 

toimiviksi ja joista on käytännönhyötyä, ovat tosia. Tieto on siis jotain, joka sopii todellisuuteen, 

mutta ei ole kopio siitä, sillä siinä on aina mukana oma tulkintamme. Oppimisen tutkimus on 

viime vuosituhannen lopulla alkanut korostaa oppimisen tilannesidonnaista eli situatiivista 

luonnetta, jonka mukaan ajattelu, oppiminen ja kognitio ovat aina tiettyyn tilanteeseen ja 

sosiaaliseen ympäristöön sidottuja. (Tynjälä 1999, 25–26, 40.) 

 

Lehtosen (1996, 33) mukaan musiikki on aikataidetta, jossa kuulija voi kuulla ajan kulumisen. 

Musiikkia voi siis kuvata ajassa virtaavaksi tapahtumaksi, jota ei voida mitata kellolla, vaan se on 

subjektiivista aikaa. Musiikilliset motiivit herättävät kuulijassaan tunteita, kokemuksia, 

assosiaatioita ja mielikuvia, joita on vaikea vangita. Musiikin hahmottamisessa ei ole olemassa 

oikeaa tai väärää tapaa, vaan musiikki avautuu jokaiselle omasta elämysmaailmasta käsin. Musiikki 

on olemassa vastaanottajalleen ainoastaan siten ja sillä tavalla kuin hän sen oman minuutensa 

suomissa puitteissa kokee. Musiikki näyttää myös kommunikoivan spontaanisti ja lähes esteittä 

niin inhimillisen kokemisen tietoisten puolien kuin esitietoisen, tiedostamattoman ja ruumiillisen 

kokemusmaailman kanssa. (Lehtonen 1996, 33–34.) 

 

Situatiivisen näkemyksen mukaan oppiminen perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tällä 

halutaan korostaa, että oppiminen tapahtuu aina jossakin kontekstissa ja että yksilön mentaaliset 
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prosessit ovat sidoksissa kulloiseenkin historialliseen, kulttuuriseen ja institutionaaliseen 

ympäristöön. Myös oppimisen tulokset ovat sovellettavissa samantyyppisissä konteksteissa. 

Situatiivisen näkökulman mukaan sosiaalinen vuorovaikutus tuottaa tietoa toiminnan välityksellä, 

eikä tieto ole erotettavissa siitä toiminnasta, jossa sitä käytetään ja omaksutaan. Näkökulmassa 

korostuu syvenevän osallistumisen merkitys: oppija aluksi tarkkailee taitavaa suoritusta ja sitten 

vähitellen siirtyy kokeilemaan omien siipiensä kantavuutta. (Ahonen 2004, 24–25.) 

 

Behavioristisen, kognitiivisen ja situatiivisen teorian avulla voidaan selittää musiikinoppimista. 

Vaikka behavioristisella näkökulmalla on pisimmät perinteet, se on käsitearsenaaliltaan kaikista 

niukin ja kapea-alaisin. Parhaiten se selittää motoristen suoritusten oppimista toistoihin 

perustuvan harjoittelun avulla. Näkökulman heikkoutena on se, että se ei tue oppijan omia 

pyrkimyksiä säädellä omaa oppimistaan. Kognitiivisen näkökulman valttina on paneutuminen 

musiikin ymmärtämiseen ja siihen liittyvien kognitiivisten prosessien paljastamiseen. Situatiivinen 

lähtökohta on kaikista holistisin: oppimisen lähtökohtana on enkulturaatio eli ihmisen 

kasvaminen siihen kulttuuriin, minkä ympäröimänä hän elää. Kulttuuri muokkaa siis käsityksiä 

siitä, millaista musiikin tulisi olla. (Ahonen 2004, 26–27.) 

 

Ympäristön merkitys musiikinoppimisessa on tärkeää. Monet musiikin historian suurmiehet ovat 

kasvaneet virikkeisessä ja suotuisassa ympäristössä, jossa musiikkia on arvostettu ja jossa se on 

kuulunut tärkeänä osana arkielämään. Tästä syystä tosin on myös vaikeaa – ellei jopa mahdotonta 

– erotella harjoituksen ja perimän vaikutuksia toisiinsa. Coonin ja Careyn (1989) tekemien 

kaksostutkimusten mukaan musiikkikyky korreloi merkittävästi ympäristövirikkeiden ja 

harjoittelun kanssa. Ympäristövaikutukset ovat melkein aina periytyvyyden vaikutuksia suurempia. 

(Ahonen 2004, 30–32.) 

 

Ahosen (2004, 35) mukaan musiikkia luontevasti sisältävä kotiympäristö tarjoaa suotuisan 

ympäristön lapsen musiikilliselle kasvulle, jota myöhemmin voidaan tukea koulun 

musiikinopetuksella ja mahdollisella muodollisella koulutuksella. Jos kasvuympäristö voidaan 

määritellä sosiaaliseksi perimäksi, niin tuohon perimään kuuluu suomalaisessa perheessä 

luontaisena osana myös televisio. (Ahonen 2004, 35.)  
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3.2 Viestintä, media ja kulttuuri 

 

Jos aloitetaan viestinnän ilmeisestä määritelmästä, niin viestintä on sanomien vaihdantaa 

lähettäjän ja vastaanottajan välillä. Viestintä on näin määriteltynä sisältöjen siirtoa: käskemistä, 

suostuttelua, kuvaamista, näyttämistä ja niin edelleen. Lähettäjällä on viestintään jokin tarkoitus, ja 

viestinnän onnistumista lähettäjä voi päätellä saamansa palautteen perusteella. Paras esimerkki 

viestintään on kahden ihmisen välinen puhe. Joukkoviestintä on vastaavasti sanomien välittämistä 

suhteellisen suurelle, ennalta rajaamattomalle yleisölle. Joukkoviestinnässä käytetään apuna 

teknisiä apuvälineitä, kuten televisiota tai radiota, ja ainakin lyhyellä aikavälillä viestintä on 

yksisuuntaista, eli vastaanottaja ei anna välitöntä palautetta lähettäjälle. (Kunelius 1998, 10, 15.) 

 

Norman Fairclough (1997) korostaa erityisesti, että joukkoviestinnässä käytetty tekniikka erottaa 

sen muista viestinnän muodoista. Tekniikan lisäksi on tarkasteltava joukkoviestinnän taloudellista, 

yhteiskunnallista ja poliittista puolta: muun muassa joukkotiedotuksen taloudellista kehystä ja sen 

suhdetta valtioon. Viestinnän ajatteleminen vain siirtona kiinnittää huomiota siihen, millaista 

informaatiota viesti välittää, mikä on viestin sisältö ja millaista osanottajien välinen välitys- ja 

vaihtotoiminta on. Viestinnän yhteisöllisyyttä korostava käsitteellistäminen puolestaan korostaa 

sitä, että viestinnässä on kyse ihmisten välisistä suhteista, että viestin muoto on usein yhtä tärkeää 

kuin sen sisältö ja että viestintä vahvistaa kulttuurista yhteisyyttä. Viestinnässä on kysymys siis 

yhtäältä asioiden esittämisestä sanomissa ja toisaalta toiminnasta, jossa itse viestijät asettuvat 

keskinäisiin sosiaalisiin suhteisiin. Viestintä välittää suhdettamme todellisuuteen esittämällä 

todellisuutta käyttämissään kielissä, mutta samalla se yhdistää meidät tiettyyn kulttuuriin, sen 

sosiaalisiin suhteisiin, tapoihin ja valtarakenteisiin, joiden tarpeisiin kieli on kehittynyt. (Fairclough 

1997, 52–53; Kunelius 1998, 13.) 

 

Dennis McQuail (1994) erottelee viestinnän tiedonvälitysmalliin, rituaalisen malliin ja 

reseptiomalliin. Hänen mukaansa tiedonvälitysmallissa lähettäjän luoma tieto pyritään siirtämään 

sellaisenaan vastaanottajalle, kun taas rituaalisessa mallissa viestintä kytkeytyy jaettuun 

ymmärrykseen, uskomuksiin ja tunteisiin. Viesti siis vaatii usein jonkinlaista esitystä tullakseen 

ymmärretyksi – rituaalinen viestintämalli siis toteutuu selkeästi taiteen alueella tai julkisissa 

seremonioissa. Reseptiomallin mukaan viestit ovat avoimia ja monimerkityksellisiä, ja ne tulkitaan 
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sen perusteella, missä kontekstissa ja kulttuurissa viestin vastaanottajat ovat. 7 (McQuail 1994, 49–

54.) 

 

Media viittaa suomen kielessä ennen kaikkea viestintävälineisiin, joiden avulla kerrotaan uutisia tai 

tarinoita ja joiden ääressä saa tietoa ja viihtyy (Herkman 2001, 13–14). Media voidaan siis 

suppeassa määritelmässään ajatella välineeksi, joka on läsnä kommunikaatiotilanteessa. 

Kommunikaatiota voi tapahtua kuuntelemalla, lukemalla tai katselemalla, mutta usein se tapahtuu 

suhteessa johonkin, joka puhuu, kirjoittaa, musisoi, tanssii, elehtii ja hahmottelee kuvaa. Kaikkiin 

näihin kommunikaatiotapoihin liittyy aina kulttuurista riippuva koodi, joka säätelee sitä, kuinka 

viesti voidaan ymmärtää. (Sintonen 2001, 30; Kunelius 1998, 11.) Mediasta voidaan puhua myös 

laajemmassa merkityksessä. Tällöin siihen liitetään teknisten viestintävälineiden lisäksi median 

toiminnan ja käytön sosiaaliset ja kulttuuriset tavat. (Nieminen ja Pantti 2004, 15.) 

 

Kari Ahonen (2004) viittaa LeVinen kulttuurin määritelmään, jonka mukaan kulttuuri on 

perittyjen käsitteiden järjestelmä. Hänen mukaansa kulttuurissa vallitsee yksimielisyys symbolien 

sekä verbaalisten että nonverbaalisten merkityksistä. Kulttuuria voidaan pitää myös 

tietämysjärjestelmänä, joka ulottaa vaikutuksensa kaikille inhimillisen käyttäytymisen alueille. 

Kulttuuri sisältää kaiken sen tietämyksen, mikä yksilön on omaksuttava pystyäkseen toimiaan 

hyväksyttävällä tavalla yhteisönsä jäsenenä. (Ahonen 2004, 60–61; LeVine 1984.) 

 

Ihminen ei voi rakentaa merkityksiä ilman kulttuurin symbolisia järjestelmiä, ja maailman 

ymmärtäminen ja organisoiminen tapahtuu juuri kulttuurin välityksellä. Ajattelu ja oppiminen 

ovat aina kulttuurisidonnaisia ja riippuvaisia kulttuurilähteiden ymmärtämisestä. Lev Vygotski 

(1982, 104.) sanoo, että lapsen ajattelun kehitys riippuu ajattelun sosiaalisten välineiden, eli toisin 

sanoen kielen, hallinnasta sekä lapsen sosiokulttuurisesta kokemuksesta. Kulttuurin käsitettä 

voidaan siis selittää symbolien vaihdannan ja kommunikaation avulla: kulttuuri on inhimillisen 

vuorovaikutuksen aspekti, jossa on kyse merkitysten luomisesta symboleja käyttämällä ja joka 

sisältää moninaiset tyylin tuottamisen ja kommunikatiivisen toiminnan muodot. (Sintonen 2001, 

27.) 

 

                                                             
7 Esimerkiksi John Fiske (1992, 14, 87) määrittelee viestinnän viestien välityksellä tapahtuvaksi sosiaaliseksi 
vuorovaikutukseksi, joka toimii merkkien ja koodien varassa. Merkit ovat ihmisten luomia, itsensä ulkopuolelle 
viittaavia merkityksen antamisen välineitä. Koodit puolestaan ovat järjestelmä, joka jäsentää merkkien käyttöä. Koodit 
ovat sopimuksenvaraisia ja perustuvat käyttäjiensä yhteiseen kulttuuristaustaan. Viestintä ei onnistu, mikäli merkit ja 
koodit eivät ole viestinnän eri osapuolten hallinnassa. 
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Kulttuurin käsitteeseen on alkujaan liittynyt myös prosessin merkitys. Kulttuuri nähdään tietyn 

kansan tai ajanjakson elämäntavan heijastumana, ja yleensä se viittaa älyllisten ja taiteellisten 

ponnistusten tuloksiin, niin sanottuun korkeakulttuuriin. Media on osa tätä kulttuurista prosessia, 

sillä media on tänä päivänä yhä useammin mukana kulttuurin tuottamisessa. Televisio on 

useimmissa luokituksissa katsottu kuuluvaksi massa- tai populaarikulttuuriin. Kulttuuri laajassa 

mielessä kuitenkin viittaa ihmisen tapaan ymmärtää itsensä osaksi maailmaa, suhteessa muihin 

ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen. Tähän kulttuurikäsitykseen sijoittuvat niin korkea kuin 

matala sekä taide ja viihdekin. (Herkman 2001, 17–18.) 

 

Toisaalta Sintonen (2001) huomauttaa, että kulttuuria ei voi määritellä yhdeksi ehyeksi 

kokonaisuudeksi, sillä kulttuuri on moninainen, alati muuttuva tila. Kulttuuria ei voida pitää 

pysyvänä vaan muuttuvana prosessina, joka luo ihmisille elämäntarkoituksen. Kulttuurin 

muovautuminen aiheutuu siitä, että kulttuuri ja viestintä liittyvät läheisesti toisiinsa. Nimenomaan 

merkityksenannon käytännöissä eli ihmisten välisissä symbolien vaihdannassa kulttuuri 

muovautuu jatkuvasti, koska ihmisten viestintäprosessi luo pohjaa kulttuurille. Kulttuurilla on 

viestintään kaksitahoisia vaikutuksia: yhtäältä kulttuuri kerää ihmisiä tiettyjen yhteisten 

merkitysten äärelle eli toisin sanoen rakentaa identiteettejä. Toisaalta kulttuuri samanaikaisesti 

yhdistää minän muihin ja rakentaa siis eroja. (Sintonen 2001, 25, 29.) 

 

Suorannan (2001) mukaan mediakulttuuri-käsite liittyy tämän päivän tilanteeseen, jossa suurin osa 

päivittäisistä havainnoista tulee median välityksellä. Kulttuurin medioituneessa tilanteessa on 

vaikeaa ja ehkä myös tarpeetonta erottaa tiedon ja havainnon alkuperää, ja usein oppiminen 

mediakulttuurin alueella tapahtuu huomaamatta eli niin sanottuna epämuodollisena oppimisena. 

(Suoranta 2001, 18–37). Medioituminen käynnistyi ihmiskunnan historiassa siinä vaiheessa, jolloin 

ihmiset eivät enää käyttäneet pelkästään omia ruumiillisia voimavarojaan viestiäkseen toisten 

ihmisten kanssa, vaan alkoivat turvautua tässä tarkoituksessa myös muihin, ”ei-inhimillisiin” 

esineisiin ja voimiin. Mikko Lehtosen (2001, 94.) mukaan medioitumisen synty voidaan jäljittää 

kirjoitustaidon alkulähteille saakka. Nykyään jokapäiväinen elämä on yhä enemmän median 

läpäisemää. Kulttuuriset käytännöt ja ilmaisut leviävät ja muuntuvat kasvavasti nimenomaan 

joukkotiedotuksen kautta, jonka läsnäolo arkielämässä käy yhä intensiivisemmäksi. (Lehtonen 

2001, 93–95.) 

 

Mediakulttuuri sijoittuu kaikkiin kulttuurin lajeihin. Se käsittää koko kulttuurin alueen, joka tulvii 

erilaisia median viestejä (Kotilainen 1999, 40–41). On tärkeää huomata, että mediateollisuudella 
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on yhä suurempi rooli ihmisten jokapäiväisen kulttuuritarjonnan muokkaajana. Mediateollisuus 

käyttää paljon valtaa valitessaan, millaista musiikkia kuuntelemme ja mitä televisiossa on tarjolla. 

Niin kutsuttua ”elävää kulttuuria”, kuten teatteria, seurataan marginaalisesti verrattuna median 

välittämään kulttuuriin. (Bontinck 1990, 391.) 

 

Mediakulttuuria tutkinut Douglas Kellner (1998) painottaa, että mediakulttuuri vaikuttaa 

käsityksiimme sekä maailmasta, itsestämme että perimmäisistä arvoistamme. Nykyihmiset elävät 

mediakulttuurissa, jossa kuvista, äänistä ja erilaisista spektaakkeleista on tullut erottamaton osa 

arkea: ne hallitsevat vapaa-aikaa, muovaavat poliittisia näkemyksiä ja ihmisten välistä 

vuorovaikutusta sekä tarjoavat aineksia, joista ihmiset muovaavat omia identiteettejään. 

Mediakulttuuri on useimmissa länsimaissa suurelta osin kaupallinen kulttuurimuoto, joka tuottaa 

tavaroita ja tavoittelee voittoa. Tässä mielessä televisio on yksi tärkeä väline, sillä se tavoittaa 

suuren osan mahdollisia kuluttajia. (Kellner 1998, 9, 22–24.) Sintonen (2001, 39) muistuttaa, että 

vaikka musiikki on läsnä lähes kaikessa mediassa ja siis merkittävä osa mediakulttuuria, niin se ei 

esiinny läheskään aina soivassa muodossa, vaan myös lehtien arvosteluissa, kirjoituksissa ja jopa 

kuvituksessa. Myös Tapio Mattlarin (1981, 7) mukaan painetut mediat sisältävät runsaasti musiik-

kiin liittyviä tietoja ja asenteita.  

 

Saamme siis tietoa musiikista musiikin kuuntelemisen lisäksi siitä kirjoitettujen tekstien avulla. 

Koska musiikki on itsessään eräänlainen symbolinen kieli, musiikista puhuminen ja kirjoittaminen 

toimivat metakielinä. Musiikista kirjoittaminen voidaan toisaalta myös kyseenalaistaa, sillä kaikki 

taide on luonteeltaan subjektiivista, henkilökohtaisesti koettua. Lisäksi musiikin kohdalla ongelma 

on siinä, että kyse ei ole konkreettisesta objektista, vaan musiikkia on kuvailtava joko teoreettisella 

tai tunteellisella kielellä. Voidaankin kyseenalaistaa, voiko yksittäisestä musiikkiteoksesta kirjoittaa 

tai sanoa yleispäteviä totuuksia. Abstraktin kielen vuoksi teksteihin ja puheeseen syntyy symbolisia 

ja piileviä merkityksiä sisältäviä ilmauksia. Vastaavasti myös tekstien tulkitseminen on vaikeaa. 

(Kuusisaari 1985, 8.)  

 

Alan Merriam (1976) huomauttaa, että musiikin muovaa kulttuuri, jonka osa se on. Kulttuuri siis 

päättää, minkä se hyväksyy musiikiksi. Kulttuurin jatkajina toimivat yksilöt ja yhteisöt, jotka ovat 

oppineet, mikä musiikki on kulttuurille sopivaa ja mikä ei. (Merriam 1976, 27–30.) 
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3.3 Lapsen kehitys median vastaanottajana 

 

Lapset nähdään media- ja populaarikulttuurin erityisyleisönä, johon on syytä kiinnittää huomiota. 

Lapset ovat iästä riippuen kognitiivisesti erilaisessa asemassa median vastaanottajina. Iän myötä 

lapsen havaintokyky kehittyy. Pienimmät lapset kiinnostuvat piirretyistä karikatyyrihahmoista ja 

animaatioista ennen ihmishahmojen täyttämiä televisio-ohjelmia, koska se on heille kognitiivisesti 

antoisampaa. Mitä varttuneempi lapsi on, sitä enemmän hänellä on kognitiivisia valmiuksia tulkita 

nopeatempoisia ja kuvaukseltaan vaikeampia mediakertomuksia. Noin 4–5-vuotias lapsi alkaa 

hahmottaa maailmaa kertomusmuodossa. Tällöin tarinoiden merkitys televisio-ohjelmissa alkaa 

korostua. Nuorempia lapsia kiinnostavat hahmot ja niiden toiminta. Tämä iän tuoma muutos 

liittyy ajattelun ja kielen välisten suhteiden muutoksiin. (Herkman 2001, 175–176.) 

 

Lapsen ajattelun kehittyminen iän myötä näkyy myös lapsikatsojan arvostelukyvyssä television ja 

todellisuuden hahmottamisessa. 2–3-vuotias lapsi ei ymmärrä vielä television kuvan esittävää 

luonnetta. Kehityksen myötä lapset saavuttavat asteittain kyvyn huomata median tuottajien 

tarkoitukset ja keinot, kuten erityiset efektit ja esiintyjien toiminta. He erottelevat sanomia ja joko 

uskovat tai eivät usko niihin. Lasten televisio-ohjelmien ymmärtämisen taso paranee koko heidän 

kehitysikänsä ajan. Vanhemmilla lapsilla ymmärtämisen kehitys on kuitenkin luonteeltaan 

määrällistä, kun alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten ymmärtämisessä on havaittavissa selvä 

laadullinen ero. Nämä erot merkitsevät sitä, että televisionkatselu on erilainen kokemus eri-

ikäisille katsojille, eikä yhden ikäryhmän televisionkatselua koskevia tuloksia tulisi soveltaa toiseen 

ikäryhmään. (Suoninen 1993, 9–10.) 

 

Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että televisio-ohjelmien ymmärtämisessä tapahtuu suuri 

harppaus lasten ollessa noin kuusi–seitsemänvuotiaita, siis samoihin aikoihin kuin Piaget’n 

mukaan alkaa konkreettisten operaatioiden vaihe. Tämä koskee niin juonirakenteen, tekojen, 

seurausten ja motiivien, moraaliteemojen, toden ja tarun erottamisen kuin henkilöhahmojenkin 

ymmärtämistä. Tässä iässä lapset lopulta ovat kykeneviä oman tietonsa pohjalta arvioimaan 

näkemänsä uskottavuutta. Kuitenkin ennen kuin todellisuuden ja tarun raja alkaa asettua kuta 

kuinkin paikalleen, tarvitaan monta vuotta elämänkoulua, monta tuntia televisionkatselua ja 

monta keskustelua aikuisen kanssa. (Herkman 2001, 189–191; Kytömäki 1991, 61–62; Suoninen 

1993, 10, 82–83.) 
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Esimerkiksi 11-vuotiaat kohdistavat huomiotaan sosiaalisen ja psykologisen todellisuuden 

kuvaukseen, tapahtumien todennäköisyyteen sekä ohjelman tapahtumien, hahmojen ja juonen 

uskottavuuteen seitsemänvuotiaita tarkemmin. (Kytömäki 1991, 61–62.) Lapsia ei siis pidä nähdä 

passiivisina mediasanomien vastaanottajina. Lapset myös aktiivisesti käsittelevät teemoja, 

käsikirjoituksia ja sarjoihin kohdistuvia odotuksia. Nämä kaikki rakentuvat aikaisemmin mediasta 

ja muusta maailmasta saadun kokemuksen pohjalle. (Rajala 2005, 15.) 

 

3.4 Median luoma musiikin maailma ja koulu 

 

Median ja kasvatusinstituutioiden suhde ei ole mutkaton. Jos koulu on menettänyt 

monopoliasemansa oppimisen suhteen, niin miten kehitys tulee muokkaamaan koulua ja sen 

asemaa sekä suhdetta muuhun maailmaan? Toisaalta pitää myös kysyä, miten media toimii 

opettajana ja kasvattajana: mitä opitaan koulussa, mitä koulun ulkopuolella ja miten nämä asiat 

kohtaavat. 

 

Tullessaan kouluun oppilaat ovat usein täynnä television ja muun median tarjoamia vaikutteita. 

Opettajat joutuvatkin opettaessaan kilpailemaan oppilaiden mielenkiinnosta joukkotiedotus-

välineiden tarjonnan kanssa. (Werner 1996, 167.) Koulun musiikinopetuksessa on huomioitava, 

että nuoret elävät usein kahden erilaisen musiikkimaailman vaikutusten ympäröiminä. Toisaalta on 

koulun musiikkimaailma ja toisaalta vapaa-ajan musiikkimaailma. Usein käy niin, että se maailma, 

joka hallitsee vapaa-ajalla, koetaan koulun tarjoamaa musiikkimaailmaa kiinnostavammaksi. 

(Sintonen 2001, 76.) 

 

Ahonen (2004) siteeraa puolestaan Hargreavesia (1986), joka on Sintosen kanssa samoilla linjoilla: 

koulun opetussuunnitelman ja popkulttuuria ohjaavan massamedian välillä on suuri konflikti, 

kulttuurinen yhteentörmäys. Törmäys lienee suurimmillaan oppilaiden murrosiän aikana, eikä sitä 

ole omiaan pienentämään opettajien vähäinen tietämys siitä, millaista musiikkia oppilaat 

kuuntelevat vapaa-aikanaan (Ahonen 2004, 163). Oman ongelmansa musiikinopetukseen tuo 

eräänlainen ristipaine. Musiikin opettajilta odotetaan toisaalta, että he välittävät oppilaille yleistä 

musiikkitietoa ja toisaalta heidän pitää olla tietoisia koko ajan siitä, millaisessa musiikkimaailmassa 

heidän oppilaansa elävät. Tämän jälkeen on vielä luotava linkki perinteisten musiikkiarvojen ja 

uuden musiikkimaailman välille. (Bontinck 1990, 392.) 
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Tarkasteltavaksi nouseekin globalisaation käsite. Globalisoitumisen ilmiöön on kiinteästi 

sidoksissa muun muassa kulttuurin leviäminen ja homogenisoituminen. Viime vuosisadalta 

lähtenyt tekniikan kehittyminen ja globalisoituminen on aikaansaanut muutoksia musiikissa ja 

musiikkikulttuurissa. Sintonen esittelee Blaukopfin käsitteen mediamorfoosi, joka merkitsee 

teknologisesti värittynyttä kehitystä musiikissa ja taiteissa ylipäätänsä. Mediatekniikan 

kehittyminen on mahdollistanut eri kulttuurien musiikin saatavuuden ja pientenkin kulttuurien 

oman musiikin leviämisen laajasti eri puolille maailmaa. Toisaalta se on myös aiheuttanut 

musiikkikulttuurien yhdistymistä ja sekoittumista: globalisoituminen on kehittänyt kokonaan jopa 

uusia musiikkikulttuureja ja -lajeja. (Sintonen 2001, 46–47.) 

 

Fornäs (1998, 33) huomauttaa, että tulevaisuudessa oppimisympäristöllä ei tulla käsittämään 

pelkästään kouluinstituutiota, vaan uudet mediat rikkovat vakavan työn ja leikinomaisen vapaa-

ajan rajoja. Kun tietoteknologia sulautuu medioihin ja populaarikulttuuriin, syntyy lajityyppien 

hybridejä, joissa yhdistyvät niin fakta ja fiktio, informaatio ja viihde kuin opetus ja viihdekin. 

Näissä hybrideissä viihde yhdistyy kasvatukseen, työhön, politiikkaan ja uutisiin. (Fornäs 1998, 

33.) On hyvä myös muistaa, että useimmissa maissa leikkikouluikäiset lapset eivät ole 

koulunkaltaisissa päivähoidossa, ja he tippuvat tämän vuoksi pois organisoidusta musiikin-

opetuksesta. Nämä lapset viettävät paljon aikaa tilanteissa, joissa heistä huolehtijat ovat hyvin 

harvoin koulutettuja antamaan minkäänlaista musiikillista koulutusta. Tällöin helposti käy niin, 

että lapsen musiikkipedagogiksi tulee televisio. (Van Niekerk, 1990, 407.) 

 

Medialla on siis varteenotettava rooli opetuksen tarjoajana ja kasvattajana, ja kun opetus kytkeytyy 

viihteeseen, ei oppiminen rajoitu vain oppitunteihin, vaan sitä voi tapahtua missä tahansa ja 

milloin tahansa. Esimerkiksi kehitteillä oleva digitaalinen televisio tuo mukanaan mahdollisuuden 

levittää helposti myös opetusmateriaalia, jonka käyttöajankohdasta käyttäjä voi itse päättää. 

Television ja tietoverkoissa tapahtuvan ohjauksen yhdistäminen voisi hyvinkin olla 

tulevaisuudessa laajamittaisesti hyödynnettävä opetusmenetelmä. (Jääskeläinen 1997, 62–68.) 

 

Musiikin tuntien katsotaan kehittävän oppilaiden ilmaisutaitoja ja luovuutta sekä lisäävän 

itsetuntemusta ja henkisiä voimavaroja. Oman luovuuden kehittäminen ja valloilleen päästäminen 

rohkaisee nuorta olemaan oma itsensä ja muodostamaan oman identiteettinsä, motivoi 

kehittämään itseään ja saa aikaan monenlaisia muita myönteisiä prosesseja. Musiikin, kuten 

muidenkin taideaineiden, katsotaan antavan virikettä oppilaan tunne-elämälle. Musiikilla voidaan 
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vaikuttaa oppilaan tunne-elämää syventävästi, oppilas voi turvallisesti löytää ja käsitellä elämän-

kenttänsä vaikeita alueita. (Juvonen & Anttila 2003, 263.) 

 

Koulussa musiikinopetuksessa käytetään työtapoja, jotka sijoittuvat toistava-luova aktiivisuus         

-jatkumolle. Perinteinen koulun musiikinopetus on suosinut toistavaan aktiivisuuteen perustuvaa 

laulukeskeistä ja opettajajohtoista työtapaa, joskin musiikkipedagogit ovat suositelleet tämän 

rinnalle myös oppilaiden omaan luovaan toimintaan perustuvia työtapoja. Kuitenkin 

oppimateriaalin perusteella arvioituna opettajat käyttävät Suomessa vain vähän luovuuteen 

perustuvia tehtäviä. Ahonen (2004, 167.) kuitenkin huomauttaa, että jäljittelyyn ja toistoon 

perustuva opetusmenetelmä on välttämätön osa musiikin opetusta sen kaikilla tasoilla. Tämä 

johtuu siitä, että mallin avulla voidaan opettaa monimutkaisia, erottelukykyyn perustuvia taitoja 

paremmin kuin verbaalisen selityksen avulla. Varsinkin musiikinoppimisen alkuvaiheissa kuullut 

mallit ovat tärkeitä, sillä lapsi oppii ensimmäiset laulunsa jäljittelemällä. Toistot ovat 

välttämättömiä, kun tavoitteena on motoristen taitojen kuten soittotekniikan kehittäminen. 

Toistojen seurauksensa suoritus vähitellen automatisoituu eikä vaadi enää niin paljoa tiedostettuja 

ponnisteluja, jolloin kognitiivisia resursseja vapautuu suorituksen muiden piirteiden tarkkailuun. 

(Ahonen 2004, 167–169.) 
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4 TELEVISIO OPETTAJANA 

Philo T. Farnsworth, yksi ”television keksijöistä”, oli varma, että televisiosta tulisi maailman 

suurin opetustyökalu8 – väline, joka poistaisi lukutaidottomuuden ja näyttäisi tietä 

maailmanrauhaan (Kortti & Salmi 2007, 17). Tässä kappaleessa käyn läpi, millaisia 

mahdollisuuksia televisiolla on toimia opettajana, mitkä ovat sen heikkouksia ja mitkä vahvuuksia. 

  

Ennen radion ja television yleistymistä musiikkikulttuurin välittyminen sukupolvelta toiselle 

tapahtui suullisen perinteen kautta. Lapsi omaksui musiikillisen perinteen ennen kouluikää lähinnä 

kodin ja erilaisten juhlatilaisuuksien sekä jumalanpalvelusten kautta. Nykyisin tilanne on lähes 

täysin erilainen: suusanallisen tradition on korvannut melkein kokonaan radion ja television 

välittämä musiikkitarjonta sekä koulujen ja leikkikoulujen musiikkikasvatustoiminta. Vaikka 

Suomessa on laajalti levinnyt verkosto musiikkileikkikouluja, musiikkiopistoja, -kerhoja ja konser-

vatorioita, suuri osa lapsista jää kuitenkin opetuksen ulkopuolelle. Tänä päivänä myös kodeissa 

lauletaan entistä vähemmän yhdessä. Tämän vuoksi on tärkeä asia, että televisio toimii lasten 

musiikkikulttuurin ylläpitäjänä, vahvistajana ja edistäjänä omalta osaltaan. (Rajala 2005, 13–14.) 

 

Televisio toimii myös erilaisten arvojen välittäjänä. Yksittäiset ohjelmatkin välittävät tietoa 

katsojille ja lisäävät esimerkiksi kiinnostusta tietynlaiseen harrastustoimintaan (Werner 1996, 36). 

Näin on myös musiikin suhteen. Television välittämien musiikkiarvojen pohjalta lapsi myös 

osaltaan muokkaa omaa musiikillista kuvaansa. Samalla se tarjoaa samaistumismalleja lapsille. 

(Rajala 2005, 49–52.) 

 

Marjut Laitisen (2004) mukaan kasvatusalan puheessa radio, lehdistö ja muut mediat mielletään 

informaalisen eli ei-muodollisen kasvatuksen toimijoiksi. Tällä tarkoitetaan vapautta virallisen tai 

muutoin tavoitteellisen ja yhteiseen sääntelyyn sitoutuvan kasvattajan roolista. Julkiset mediat 

tulevat siis enemmän tai vähemmän toimineeksi yhteiskunnan muiden opetus- ja kasvatus-

                                                             
8 Radiokuuntelija-lehti (6/1959, s 24) kertoo lyhyissä uutisissa seuraavaa: ”Koulutelevisio lähettää Yhdysvalloissa 25 
oppituntia (20 min) viikossa pohjakouluille. Ohjelma sisältää mm. espanjan kieltä ja eri tieteen aloja. 
Korkeampiasteisille kouluille tarkoitetut tv-oppitunnit kestävät 25 minuuttia. Eräissä kouluissa ei ole lainkaan 
musiikinopettajia, sillä heidät on kokonaan korvattu tv-opetuksella”. 
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pyrkimysten rinnalla, eräänlaisina näkymättöminä kasvattajina. Informaalisen kasvatuksen 

käsitteeseen kuuluu, että sen tavoitteita ei ole kohdennettu eikä sen sisältöä ole täsmennetty 

koulun tai muiden oppilaitosten tarkoitusperien mukaan. Yleisradion musiikkitarjonta on 

perinteisesti ollut laatuvalvottua informaalista musiikkikasvatusta. Tämän lisäksi Yleisradio on 

pitänyt tehtävänään myös tukea ja täydentää muodollista eli formaalia kasvatusta, siis selkeisiin 

tavoitteisiin tähtäävää ja niihin sisällöltään sovitettua opetusta. (Laitinen 2004, 116–119.) 

 

Varsinkin television mahdollisuudet opetusvälineenä ovat valtavat. Television osuus yhdessä 

tietokonepelien ja muiden sähköisten viestimien kanssa lasten päivittäisen elämänrytmin 

säätelijänä ja mielipiteiden sekä -halujen muokkaajana on suuri. Television tuottamien elämyksien 

avulla voidaan herättää katsojan kiinnostus ja motivaatio asiaa kohtaan. Televisio havainnollistaa 

ja konkretisoi opetettavaa asiaa. Myös abstraktit opetettavat asiat voidaan havainnollistaa 

esimerkein, animaatioiden tai graafisten keinojen avulla. Television avulla voidaan saada asiaan 

myös uusia näkökulmia. Televisio opetusvälineenä voi myös toimia jo opitun asian vahvistajana. 

(Rajala 2005, 14–15.) 

 

Lapsen ja television suhdetta tutkinut Anita Werner (1996) huomauttaa, että äänen, tekstin ja 

kuvien kautta tapahtuvan oppimisen empiirinen tutkiminen on vaikeaa. Näiden tekijöiden välinen 

suhde on tiivis ja monimutkainen, ja suurin osa tätä aluetta on vielä kartoittamatta. Lasten 

verbaalista kielenkehitystä voidaan seurata helposti, mutta lasten kykyä ymmärtää kuvia ja 

audiovisuaalisia medioita voidaan arvioida vain vähän. Toistaiseksi välineet ja käsitteet mitata 

tämäntyyppistä taitoa sen omilla ehdoilla puuttuvat. Tutkimuksissa on kuitenkin voitu verrata 

äänen, tekstin ja kuvien kautta tapahtuvaa oppimista. Tulokset eivät anna mitään yksiselitteistä 

kuvaa, mutta niistä voidaan tehdä yksittäisiä johtopäätöksiä. On tärkeä tehdä ero siihen, mitä 

lapset voivat eri medioiden avulla oppia ja mitä he todella oppivat. Lapset oppivat paljon 

televisiota katselemalla, erityisesti tapahtumien kulusta ja prosesseista. Kuvilla on asiaohjelmissa 

kasvatuksellista arvoa, koska niiden avulla voidaan näyttää prosesseja, joita muuten on vaikea 

ymmärtää. (Werner 1996, 76–79.) 

 

4.1 Television keinot opetusvälineenä 

 

Joukkoviestinnälle on ominaista ajallinen ja paikallinen epäyhtenäisyys. Joukkoviestinnän teksti 

tuotetaan eri aikoina ja eri paikoissa kuin missä teksti kulutetaan – siis katsellaan, kuunnellaan tai 
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luetaan. Tämä ajallisen ja paikallisen epäyhtenäisyyden mahdolliseksi tekevä tekniikka erottaa 

joukkoviestinnän muunlaisesta vuorovaikutuksesta. Televisio-ohjelmat voidaan säilöä, siitä 

voidaan tehdä kopioita ja sitä voidaan käyttää uudelleen eri aikoina ja eri paikoissa. Television 

kautta kulttuuria voidaan tuottaa, levittää ja kuluttaa. (Fairclough 1997, 53–55.) 

 

Fairclough (1997) sanookin, että televisio perustuu puheelle, jota kuvat tukevat. Kun radio välittää 

äänen yksilöllisiä ominaisuuksia ja asettaa yksilöllisyyden ja persoonallisuuden etusijalle, vie 

televisio tämän prosessin vielä pidemmälle tekemällä ihmisistä visuaalisesti läsnä olevia, 

näyttämällä heidät liikkeessä ja toiminnassa. Televisio sopiikin hyvin individualismia ihannoivaan 

aikalaiskulttuuriimme, jossa persoonallisuudet ovat arvossaan. Tv-tekniikka suosii pohdinnan 

sijaan toimintaa ja nykyhetkeä. Televisiossa ihmiset tehdään visuaalisesti läsnä oleviksi siten, että 

heidät näytetään liikkeessä ja toiminnassa. Nopeat leikkaukset kuvista toisiin synnyttävät 

toiminnan tuntua ja lähikuvat ihmisistä eli niin sanotut puhuvat päät välittävät tasa-arvoisuuden 

tuntua katsojan kanssa. (Fairclough 1997, 56.) Liian nopea kuvan liikkuminen ja nopea tempo 

vaikeuttavat oppimista television välityksellä (Werner 1996, 77–79). 

 

Hietala (1997) huomauttaa, että nimenomaan liikkuvalla kuvalla on taipumus lumota lapset. Elävä 

kuva jäljittelee tavallisen todellisuuden havainnointia. Vaikka kyseessä onkin vain kuva, koetaan se 

omin silmin todellisuuden katsomisena. Tämä omin silmin näkeminen merkitsee omakohtaista 

kokemista, joka synnyttää aina jonkinlaisen elämyksen ja tunnereaktion. Televisio pyrkiikin 

muodostamaan katsojan kanssa yhteisen todellisuuden, mikä korostaa median ja katsojan tasa-

arvoa. Televisiossa henkilön lähikuva tai puolilähikuva (puhuva pää), jota televisio käyttää 

suhteellisen paljon, vaikuttaa kooltaan realistiselta, mikä korostaa katsojalle arkisuuden ja tasa-

arvon tuntua. (Hietala 1997, 82–84, 126.) 

 

Televisiolla on siis hyvät mahdollisuudet ja keinot antaa lapsille informaatiota ja samalla myös 

viihdyttää heitä. Televisio jo kuin itsestään liikkuvan kuvan antaman toiminnallisuuden myötä 

välittää lapsikatsojille elämyksellisiä kokemuksia, jotka ovat tärkeitä lasten oppimistapahtumassa. 

Kuvan kautta voidaan lapsiyleisölle konkreettisesti myös havainnollistaa käsiteltävää asiaa 

esimerkiksi musiikin alalla paremmin kuin pelkän sanan tai äänen kautta. Sisältö on kuitenkin 

myös tärkeää, sillä jo pienet lapset ovat valikoivia ja kääntävät huomionsa muualle, jos ohjelman 

sisältö ei kiinnosta heitä. (Werner 1996, 26, 78.) 
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Rajalan (2005) mukaan television etuja tiedon välittämiseen on myös sen mahdollisuus vuoro-

vaikutuksellisuuteen. Lasten musiikinopetus perustuu vuorovaikutukseen ja aktiiviseen toimi-

miseen. Vaikka lapsikatsoja ei ole ohjelman tapahtumissa itse paikan päällä samassa tilassa ja 

ajassa, kykenee televisio kuvateknisillä keinoillaan, kuten kuvakokojen vaihtelulla, luomaan 

vuorovaikutuksen tunnetta. Lapset ottavat tiedon paremmin vastaan ja osallistuvat itse 

tekemiseen kotonakin, kun he tuntevat televisiojuontajan puhuttelevan juuri heitä itseään. (Rajala 

2005, 46.) 

 

Valmiudet ja taidot, jotka luovat pohjaa musiikkisuhteelle ja mahdollisille myöhemmille 

musiikkiharrastuksille, ovat hankalia asioita määritellä tarkasti. Jos ajatellaan soittoteknisiä 

valmiuksia myöhempien mahdollisten soitinopintojen kannalta, niin niitä television kautta ei välity 

katsojalle juuri lainkaan. Jos taas ajatellaan musiikin tiedollisia valmiuksia ja taitoja, niitä välittyy 

televisio-ohjelmistakin jonkin verran rytmin, muodon ja muiden musiikin elementtien osalta. 

Musiikkisuhteeseen saa televisionkin kautta pohjaa erilaisten esitysten ja opetuksen kautta, mutta 

valmiudet ja taidot myöhemmille musiikkiharrastuksille rajoittuvat melko pienelle alueelle 

laulamisen ja musiikkiliikunnan alueelle. (Rajala 2005, 44.) 

 

Se, mitä tietoa television katselussa opitaan, riippuu ohjelman sisällöstä ja muodosta, vastaan-

ottajan ominaisuuksista ja vastaanottotilanteesta. Ratkaisevaa on, miten sisältö ja vastaanottajat 

suhteutuvat toisiinsa. Viestintätapahtuman kahden osapuolen välinen suhde määrää, tapahtuuko 

oppimista vai ei. Jos ohjelman sisältö ja muoto sopivat lapsen valmiuteen käsitellä kyseistä asiaa, 

tapahtuu oppimista. Oppiminen ei ole mahdollista ilman älyllistä aktiivisuutta. Tarkkaavaisuus, 

mielenkiinto ja sitoutuminen ovat tärkeitä elementtejä. Toisaalta kysymys kuuluukin, olemmeko 

me – tai haluammeko olla – älyllisesti aktiivisia katsoessamme televisiota? Televisio on tärkeä 

rentoutumiseen ja viihtymiseen käytettävä media. Se voi rauhoittaa katsojaa tarjoamalla 

tunnekokemuksia, vaikkei ohjelmaa seurattaisikaan keskeytyksettä. Sen sijaan tekstimedian 

ymmärtäminen edellyttää jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Silti ei voida sanoa, että televisio on aina 

älyllisesti vähemmän vaativa harrastus kuin lukeminen. Kyse on mediaan asennoitumisessa. 

(Combes & Tiffin 1978, 28; Werner 1997, 78–80.) 
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4.2 Joukkoviestinnän vaikutusteoriat ennen ja nyt 

 

Joukkotiedotuksen alkuhistoriaan kuului usko joukkotiedotusvälineiden miltei rajattomiin 

vaikutusmahdollisuuksiin. Taustalla oli tiedotusvälineiden tekninen ekspansio. Ei ollut harvinaista, 

että joukkotiedotuksella katsottiin olevan valta kääntää ihmisten ajattelua ja toimintaa milteipä 

mihin suuntaan tahansa. Tämä käsitys joukkoviestinnän mahdollisuudesta vaikuttaa tosin perustui 

enemmän uskomukselle kuin empiirisille näytöille. (Wiio 1984, 17.) 

 

Varsinaisesti joukkoviestinnän vaikutukset yhteiskuntaa kohtaan nousivat puheenaiheeksi 

ensimmäistä kertaa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Taustalla oli ajatus muutoksesta 

yhteisöstä yhteiskunnaksi: syntyi ajatus yleisöstä massana. Teollistumisen, kaupungistumisen ja 

markkinoiden merkityksen kasvu siis synnytti massayleisöt – tai ainakin ajatuksen massayleisöstä. 

Monet pelkäsivät, että massoittuneen yleisön mielipiteeseen oli helppo vaikuttaa joukkoviestimillä, 

sillä massayleisönä toimiessaan ihmiset eivät tunne toisiaan ja elävät erillään toisistaan. (Kunelius 

1998, 115; Wiio 1984, 18.) 

 

Kuneliuksen (1998) mukaan aikaisemmat tutkimukset herättivät paljon pelkoja, mutta Yhdys-

valloissa 1930-luvulla tehtyjen joukkoviestintätutkimuksen eli MCR-tutkimuksen (Mass Commu-

nication Research) empiiriset testit osoittivat, että joukkoviestinnän vaikutus ihmisten 

mielipiteiden muuttajana oli vähäinen. Myös Wiio (1984, 18.) painottaa, että 1940- ja 1950-luvuilla 

käsitys joukkotiedotuksen merkityksen ja vaikutuksen rajallisuudesta vahvistui. Vielä 1960-luvun 

alussa MCR-perinteen päätulos oli joukkoviestinnän vaikutusten suhteellinen vähyys ja pienuus. 

Syntyi jopa teesi joukkoviestinnän vaikutuksettomuudesta. Osa kriitikoista tosin väitti, että MCR-

perinteen vaikutustutkimus pyrki jopa tietäen tuottamaan tuloksia, joissa joukkoviestinnän 

vaikutukset jäisivät vähäisiksi. (Herkman 2001, 172; Kunelius 1998; 118–123, 126; Wiio 1984, 20–

21.) 

 

1970-luvulta alkaen tiedotusopillisen tutkimuksen piirissä ryhdyttiin korostamaan joukko-

tiedotuksen ja joukkotiedotusvälineiden merkitystä ”tajunnan” kannalta. Tällä tarkoitettiin sitä, 

että tutkimuksessa korostettiin joukkoviestinnän sosiaalisia vaikutuksia ja sen merkitystä sekä 

lapsien ja aikuisten asenteiden muuttajina. Joukkoviestintää alettiin tarkastella enemmän osana 

yhteiskuntaa. Juhani Wiio (1984) tarkastelee amerikkalaisen McGuiren mallia siitä, miten 

television informaatiota otetaan vastaan. McGuire kehitti 1960- ja 1970-lukujen vaiheessa 

ajatuksen ”suostuttelumatriisista”, jonka avulla on mahdollisuus ymmärtää informaation 
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vaikutuksia ja myös analysoida informaatiota. Suostuttelumatriisin mukaan vaikutuksen 

edellytyksenä on, että vastaanottaja asettuu informaatiolle alttiiksi, hän kiinnittää huomiota siihen, 

hän ymmärtää sen, hän hyväksyy sen päämäärät, ylläpitää mahdollisesti syntyneet muutokset 

tietoisuudessaan, uskomuksissaan ja asenteissaan sekä käyttäytyy näin omaksumansa uuden mallin 

pohjalta. (Wiio 1984, 21, 68–69.) 

 

Joukkoviestinnän vaikutusten empiirinen tutkimus on vaikeaa. Mitä enemmän vaikutuksia on 

tutkittu, sitä enemmän on esiin noussut tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten joukkoviestintä 

vaikuttaa. Keskustelu joukkoviestinnän vaikutuksista ei kuitenkaan päättynyt siihen, mihin 

vaikutuksettomuuden teesi sen tavallaan vei. Seuraavassa neljä teoriaa siitä, miten joukkoviestintä 

vaikuttaa kuluttajaansa. (Kunelius 1998, 127.) 

 

Agenda-setting -teorian perusidea on helppo: joukkoviestimet eivät vaikuta siihen, miten ihmiset 

ajattelevat, vaan siihen, mistä ihmisillä on mielipiteitä. Joukkoviestintä siis suuntaa suuren yleisön 

huomion johonkin erityiseen kysymykseen tai ongelmaan. Merkittäväksi tämän ajatuksen tekee se, 

että vastaavasti yleisellä mielipiteellä on vaikutusta siihen, millaisia poliittisia päätöksiä tehdään. 

(McCombs & Shaw 1972, 177.) 

 

Hiljaisuuden spiraali -teorian mukaan joukkoviestintä vaikuttaa yleisöön vääristämällä ihmisten 

käsitystä muiden ihmisten mielipiteistä. Teoria olettaa, että ihminen luonnostaan pelkää yhteisön 

hyljeksintää. Tämä saa meidät tarkkailemaan muiden mielipiteitä, ja arviomme muiden 

mielipiteistä vaikuttaa omaan käytökseemme: siihen, miten kerromme julki tai jätämme sanomatta 

kantamme. Kysymys on siis kollektiivisella tasolla syntyvästä ryhmäpaineesta. Julkisuus voimistaa 

tiettyjä ajatuksia ja toiset ideat joutuvat kierteeseen, jossa vaikeneminen ruokkii itseään. (Noelle-

Neumann 1986, 78.) 

 

Kehystämisellä tarkoitetaan sitä, että joukkoviestimet vaikuttavat suosimalla tiettyjä rajauksia ja 

näkökulmia asioihin. Idean ydin on siinä, että yleisön jatkuva pommittaminen tietyillä kehyksillä 

vaikuttaa sen odotuksiin ja heidän tietorakenteeseensa esimerkiksi politiikasta. Ideaan pääsee 

käsiksi helposti vaikkapa politiikassa käytettyjen metaforien eli vertauskuvien kautta. Suomi 

”menee” Eurooppaan, politiikassa on ”valtapeli”, vaikka suoranaisesti Suomi ei liiku mihinkään, 

eikä politiikka ole peliä sanan varsinaisessa merkityksessä. (Capella & Jamieson 1997, Kunelius 

1998, 128–129.) 
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Kultivaatioteoria on yksi pisimpään jatkuneista joukkoviestinnän vaikutuksia selvitelleistä 

suuntauksista. Sen mukaan joukkoviestinnän vaikutukset ovat pitkäaikaisia, kasautuvia, 

kiistämättömiä ja yhteiskunnallisesti merkittäviä. Erityisesti kultivaatioteoriaa on sovellettu 

tutkimaan television väkivaltaohjelmien vaikutuksia. Kultivaatioteorian mukaan väkivalta-

ohjelmistoissa ei ole pelkästään kysymys vaikutuksesta ihmisten joihinkin asenteisiin, vaan koko 

heidän maailmankuvaansa, sen käsikirjoitukseen ja väkivallan ja voimankäytön rooliin siitä. Mitä 

enemmän katselet, sitä enemmän televisio kasvattaa sinusta tietynlaista ihmistä: media vahvistaa 

valtavirran lailla ajattelevien maailmankuvaa ja vähitellen manipuloi vastaan pullikoitsijoita. 

(Gerbner 1992, 6–25.) 

 

Edellä mainittuja joukkoviestinnän teorioita voi osittain soveltaa myös television musiikki-

ohjelmiin. Agenda-setting -teorian käytännön toteutusta musiikkiohjelmissa voisi olla tietoinen 

yhden musiikkilajin edustajien esille nostaminen. Kun koko kansa puhuu vaikkapa hevistä, sen 

hyvyydestä ja huonoudesta, ei kukaan huomaa kansanmusiikin alennustilaa. Kultivaatioteorialla on 

kuitenkin vielä suurempi merkitys musiikkiohjelmia ajatellessa: jos joukkoviestinnän vaikutukset 

ovat pitkäaikaisia ja kasautuvia, niin eikö tietyn musiikkityylin ”pakottaminen” televisioon saa 

katsojat lopulta suopeiksi kyseistä musiikkia kohtaan. Radion ja Music Televisionin 

voimasoittolistat lienevät tästä paras esimerkki. Televisio muokkaa ja uusintaa jokapäiväistä 

musiikkikulttuuria hyvin voimakkaasti9.  

 

Television vaikutuksia pohtiessa on kuitenkin otettava huomioon, että television katseleminen voi 

varioida paljon: siihen voidaan keskittyä täysin, se voi olla osa ruokailua, yksityinen aktiviteetti, osa 

kollektiivista toimintaa tai keskustelun aihe. Television vaikutuksesta puhuttaessa onkin aina 

otettava huomioon myös se, että erilaisissa tilanteissa mediaa kuluttavat yleisöt lukevat ohjelmiin 

erilaisia merkityksiä. (Fairclough 1997, 70.) 

 

Lasten ja television suhdetta tutkinut norjalainen Anita Werner (1996, 19.) huomauttaa, että 

empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, etteivät medioiden vaikutukset lapsiin ole niin suoria ja 

                                                             
9 Katso-lehden päätoimittaja Pentti Pirhonen kommentoi television ja musiikin suhdetta seuraavalla tavalla vuonna 
1963 (Katso-lehti 40/1963, 3): ”Nykyisin puhutaan paljon kotimusiikin merkityksestä: juuri kodeissa tapahtuvan 
musisoinnin välityksellä leviää parhaimmin säveltaiteen harmoniaa ja sosiaalista sopeutuvuutta luova, ’terapeuttinen’ 
vaikutus yhteiskuntaan. Television välittämä musiikki on tärkeä osa aikamme kotimusiikkia, tässä suhteessa siis 
televisioittemme ohjelmansuunnittelulla on melkoinen vastuu kannettavanaan...//...Taiteilijoiden tuonti vieraaksi 
satoihin tuhansiin koteihin – elävinä, puhuvina, aivoituksiaan myös selittävinä tuttavina, siinä televisiomusiikin 
suurimpia mahdollisuuksia”. 
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yhtenäisiä kuin suuri osa ihmisistä on taipuvaisia uskomaan. Erityisesti tämä koskee medioiden 

vaikutuksia lapsen sosiaaliseen ja persoonalliseen peruskehitykseen. Kokonaisvaltaisessa 

ajattelussa lapsen ja vanhempien, kavereiden, koulun, television ja muiden tekijöiden välillä on 

jatkuvassa käynnissä yhteispeli ja vuorovaikutussuhde. Lapsen suhde esimerkiksi vanhempiin ja 

ystäviin vaikuttaa myös lapsen ja television suhteeseen. Myös eri tekijät, kuten koulu ja 

vanhemmat tai vanhemmat ja televisio, ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tällä on vuorostaan 

merkitystä lapsen televisiosuhteelle. (Werner 1996, 19.) Kokonaisvaltaista lähestymistapaa Werner 

kuvaa kuviolla 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Kokonaisvaltainen lähestymistapa lapsiin ja televisioon Wernerin (1996, 20) mukaan. 

 

Werner (1996) painottaakin lapsen ja television tutkimuksessa sosialisaatioteoriaa. Tällä 

tarkoitetaan kehitystä, jonka kautta lapsi oppii elämään ja vaikuttamaan yhteiskunnassa – eli 

sosialisaatiolla tarkoitetaan, enemmän ja vähemmän, koko ihmisen kasvua. Sosialisaatio koskee 

kaikkia elämänalueita, aina yksilön ja identiteetin kehityksestä todellisuuskäsityksiin. Kaikessa 

sosialisaation vaiheissa medialla vaikutus saattaa olla tärkeä. (Werner 1996, 21.)
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4.3 Televisio ja oppimisteoriat 

 

Tässä kappaleessa vertailen televisiota opettajana erilaisten oppimisteorioiden kannalta. Oppimis-

teorioita käsittelin tarkemmin kappaleessa 3.1. 

 

Behavioristisen mallin käsitteistä erityisesti vahvistamista on sovellettu musiikin oppimisessa. 

Palautteen merkitystä korostetaan musiikinopetuksen kolmivaiheisessa mallissa, jota behavio-

ristisesti suuntautuneet opetuksen observointitutkimukset ovat käyttäneet usein lähtömallinaan. 

Ensimmäisessä vaiheessa opettaja esittelee tehtävän tai näyttää mallin, toisessa vaiheessa oppilaat 

vastaavat tai reagoivat siihen, ja kolmannessa vaiheessa opettaja antaa palautetta suorituksesta 

siten, että siinä korostuu positiivinen vahvistaminen. Vahvistamista käytetään erityisesti musiikin 

ryhmäopetustilanteissa, kuten luokkatyöskentelyssä tai kuoro- ja orkesteriharjoituksissa. 

Palautteella on välitön ja oppimista kiinteästi tukeva vaikutus, kun suoritusta kokeillaan heti 

uudelleen. (Ahonen 2004, 19–20.) 

 

Televisio ei tällaiseen välittömään palautteeseen pysty. Se ei myöskään kykene muokkaamaan 

oppimistehtävää sen mukaan, millainen oppija tai oppimisryhmä on kyseessä. Kuitenkin television 

katselu voidaan yhdistää behavioristisiin käsityksiin seuraavasti: ne sanomat ja se informaatio, 

jotka koetaan palkitseviksi, omaksutaan paremmin kuin sellainen informaatio, jonka 

vastaanottaminen koetaan ei-palkitsevaksi. Mikäli ohjelman sisältö vastaa katsojan tarpeita, sen 

katsominen koetaan palkitsevaksi ja sitä kautta oppimista tapahtuu helposti. Tämän ajattelun 

taustalla on behaviorismin keskeinen väite, jonka mukaan käyttäytyminen on organismin vastaus 

lähiympäristön ärsykkeisiin. (Wiio 1984, 53–54.) 

 

Televisiossa voidaan näyttää ohjelmia, joiden esittäjiä matkimalla katsojat oppivat. Tällaisia 

ohjelmia ovat muun muassa erilaiset kuntoilu- ja ruuanlaitto-ohjelmat. Vastaavanlaisia ohjelmia on 

ollut myös musiikinpuolella, kuten tämän tutkimuksen aineistossa ollut Koti musisoimaan sekä 

myöhemmin televisiossa lähetetyt Viuluviikarit musiikkimaassa (Csaba ja Géza Szilvay) ja Tag 

gitarren (Henrik Huldèn ja Jöhn Simen Överli). Kaikki edellä mainitut musiikkiopetusohjelmat 

kuitenkin nojasivat siihen oletukseen, että oppiminen ei tapahdu vain televisiota katsomalla, vaan 

television tehtävä oli enemmänkin innostaa ja motivoida omaan oppimiseen. Opetuksen apuna oli 

ohjelmia varten valmistettu oppimateriaali. 
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Televisiolla on kyky näyttää esimerkiksi kuva viulistin oikeaoppisesta soittoasennosta ja jousen 

liikeradasta, mutta varsinaisesti se ei välineenä kykene korjaamaan vääriä asentoja. Tämä puute 

koskee kaikkea, jossa opettajan eli television pitäisi tarkkailla oppilastaan ja antaa palautetta. 

Lastenohjelmat – selvästi alle kouluikäisille suunnatut – voivat kuitenkin opettaa lapsille lauluja. 

Rajalan (2005, 40) mukaan lastenohjelmien toisteisuus tekee laulujen oppimisen lapsille helpoksi. 

Lisäksi laulun sanoja usein visualisoidaan jollakin tavalla, mikä helpottaa oppimista näkömuistin 

avulla. (Rajala 2005, 40.) 

 

Kognitiivinen näkökulma syntyi pitkälti vastalauseena behavioristiselle näkökulmalle. Samalla se 

muutti käsitystä myös musiikkihavainnon muodostumisesta. Aikaisemmin havainto ymmärrettiin 

kopioitumisen kaltaisena, mekaanisena ja suoraviivaisena ilmiönä, joka perustui ensisijaisesti 

kuuloaistin toimintaan. Kognitiivisen näkökulman mukaan musiikki ei kuitenkaan välity valmiina 

hahmoina kuulijan tajuntaan, vaan edellyttää aktiivista mielensisäistä tiedonkäsittelyä. Malli onkin 

kiinnostunut siitä, miten lasten musiikilliset tietorakenteet kehittyvät. Miten hyvin oppilas muistaa, 

luo, kuuntelee tai ymmärtää musiikkia riippuu nimenomaan lapsen tietorakenteista. Tietorakenteet 

ovat usein luonteeltaan sellaisia, ettei oppilas aina itse tiedosta niiden olemassaoloa. (Ahonen 

2004, 22–24.) 

 

Tiedonvälityksen alueella kognitiivisessa mallissa sanoman vastaanottaminen tarkoittaa, että 

vastaanottajan oletetaan pyrkivän muodostamaan vahvoja tiedollisia kokonaisuuksia. Näin 

sanoman perillemeno ja vaikutukset riippuvat tämän käsityksen mukaan siitä, missä suhteessa 

sanoman sisältö on vastaanottajan tiedolliseen kokonaisuuteen. Tähän lähestymistapaan kuuluu 

keskeisesti ajatus siitä, että ihminen tietoisesti pyrkii havainnoimaan ja vastaanottamaan 

informaatiota, joka vahvistaa hänen jo olemassa olevia asenteitaan ja näkemyksiään maailmasta. 

(Wiio 1984, 54–55.) 

 

Television mahdollisuus välineenä ei sikäli liity kognitiiviseen näkökulmaan. Sen sijaan ohjelmien 

oikealla sisällöllä voidaan vaikuttaa siihen, että katsojille pystytään rakentamaan tietty kuva 

vaikkapa jostakin musiikin aikakaudesta. Tämä tapahtuu esimerkiksi aloittamalla ohjelmasarja, 

joka aluksi valottaa tiettyä historian aikakautta yleisesti, minkä jälkeen tämän tiedon päälle voidaan 

rakentaa kerros kerrokselta kuva jostakin ajan muusikosta. 

 

Musiikin oppimiseen situatiivisella näkökulmalla on selvä ajatus: lapsi oppii sen musiikkiyhteisön 

havaintoluokat, jossa hän kasvaa. Havaitsemista säätelevillä havaintoluokilla tarkoitetaan muun 
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muassa äänenkorkeutta ja kestoa määrittävät säveljärjestelmän vakioiset suhteet, jotka 

konkretisoituvat asteikossa ja rytmeissä. Luokittelevat havainnot mahdollistavat musiikillisten 

hahmojen selkeän erottelemisen. (Ahonen 2004, 25.) Tätä situatiivista näkökulmaa televisio 

toteuttaa välineenä hyvin. Se pystyy musiikin ja äänen kautta tarjoamaan täyden kuvan siitä, 

millaisessa musiikillisessa – ja musiikkiin liittyvässä – kulttuurissa katsoja elää. 

 

Sanoman perillemenoa ja vaikutuksia voidaan television kannalta pohtia kulttuurisen perinnön 

kannalta. Kaikki viestintä tapahtuu jossakin kulttuurisessa kentässä, joka koostuu puolestaan 

osakulttuureista. Seuratessaan joukkotiedotusta vastaanottoja kulttuurisen perinnön mukaan 

kultivoituu joukkotiedotuskulttuuriin. Joukkotiedotus tuottaa todellisuutta vastaanottajan 

elettäväksi ja koettavaksi. Kultivoitumisprosessi merkitsee sitä, että sanoman vastaanottaja astuu 

joukkotiedotusta seuratessaan tähän kulttuuriin mukaan ja samalla harjaantuu elämään 

todellisuudessa. Kulttuurisen perinnön kannalta keskeistä on se, että sanomien ja informaation, 

joilla toivotaan olevan vaikutusta, tulee olla sen kulttuurisen kokonaisuuden kannalta 

yhdensuuntaisia, missä sanoma tai informaatio esiintyy. (Wiio 1984, 55–56.) 

 

Situatiivisessa näkökulmassa korostuu opettajan ja oppilaan tai oppijaryhmän jäsenten keskinäinen 

vuorovaikutus ja sen vaikutus oppimiseen. Situationaalisen oppimisen keskeisiä teesejä on, että 

oppiminen on aina sosiaalistumista johonkin kulttuuriin. Osallistuessaan kulttuurin toimintaan 

yksilöt omaksuvat sen jäsenten arvoja, asenteita, uskomuksia, normeja ja toimintatapoja. Monet 

musiikkitoiminnot, kuten kuoro-, orkesteri- ja yhtyetoiminta, ovat perinteisesti perustuneet 

yhteistoiminnallisuuteen. Vuorovaikutus ikätoverien ja heidän keksimiensä ideoiden kanssa 

edistävät oppilaan yksilöllistä oppimista. Vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan merkitys korostuu 

erityisesti ns. lähikehityksen vyöhykkeellä, jossa oppilas ei vielä itsenäisesti kykene suoritukseen tai 

ongelmanratkaisuun, vaan tarvitsee aikuisen tai kokeneemman ikätoverinsa apua. (Ahonen 2004, 

26, Tynjälä 1999, 128–129, Vygotski 1982, 106.) 

 

Varsinaisesti tällaiseen ongelmanratkaisuun televisio ei kykene välineenä, mutta kuvateknillisin 

keinoin luotu vuorovaikutuksellisuus voi antaa katsojalle kuvan siitä, että television välittämä 

ohjelma ja katsoja ratkaisevat ongelmia yhdessä. Tosin tällöin kyse on pitkälti siitä, että ohjelma 

on aluksi luonut ongelman tai ongelmatilanteen, jonka se sitten pystyy tietoisesti purkamaan 

katsojalle. Opetusmenetelmänä tämä on kuitenkin toimiva, sillä aktiivinen katsoja saa omalla 

panoksellaan eli pohdinnallaan osallistua ongelman ratkaisuun, minkä jälkeen televisio välineenä 

palkitsee tarjoamalla oikean ratkaisun.
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5 TUTKIMUSASETELMA 

5.1 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Vaikka suomalaisen television historia on tallennettu kirjoihin ja muistelmiin tarkasti, tiedetään 

suomalaisten televisio-ohjelmien ja koko ohjelmiston kehityksestä hyvin vähän. Suurin syy tähän 

on se, ettei tällä hetkellä ole olemassa televisioarkistoa, johon ohjelmat koottaisiin talteen ja joka 

tarjoaisi tutkijoille pääsyn systemaattisesti tallennetun alkuperäisaineiston ääreen. Ohjelmiston 

muutoksia onkin varhaisvuosien osalta tarkasteltu lähinnä analysoimalla lehtien julkaisemia 

päivittäisiä ohjelmatietoja. (Aslama, Hellman, Lehtinen & Sauri 2007, 59–60.) 

 

Varsinaisia televisio-ohjelmien tutkimuksia on vähän. Heikki Hellman ja Tuomo Sauri (1988) 

tutkivat vuosien 1970–1982 suomalaista prime-time ohjelmistoa. Tutkimus kohdistui kuitenkin 

nimensä mukaan television parhaaseen katseluaikaan ja selvitti televisiotarjonnan rakennetta, ei 

yksittäisiä ohjelmia. 

 

Koska televisio-ohjelmistojen historialliset tarkastelut ovat melko harvinaisia, ovat ohjelma-

tarjonnan kehitystä koskevat spekulaatiot yleisiä. Yleisin ”musta tuntuu” -totuus niin Suomessa 

kuin muuallakin on jo pitkään ollut se, miten television tarjonta viihteellistyy tai ”tyhmentyy”. 

Syntipukin rooliin ovat joutuneet niin julkisen palvelun kanavat kuin kaupallisetkin kanavat. 

Suomessa television ohjelmiston rakennetta ja monipuolisuutta on tutkittu järjestelmällisesti 

vuodesta 2001, jonka jälkeen Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut vuosittain selvityksen 

suomalaisten televisiokanavien ohjelmatarjonnasta. Uusin tutkimus television ohjelmatarjonnan 

muutoksista on Minna Aslaman, Heikki Hellmanin, Pauliina Lehtisen ja Tuomo Saurin vuonna 

2007 julkaisema tutkimus television ohjelmistosta ja monipuolisuudesta vuosien 1960–2004 

välillä. (Aslama, Hellman, Lehtinen & Sauri 2007, 60–61.) 

 

Kyseinen tutkimusaineisto kattaa Yleisradion, MTV3:n, Nelosen ja Tesvision tarjonnan vuosina 

1960–2004 siten, että otokseen valittiin joka neljäs vuosi. Vuosien 1960–1992 tarjontaa edustaa 

yksi lokakuun viikko (viikko 43) ja vuosien 1996–2004 osalta aineistona käytettiin Suomalainen TV-
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tarjonta -selvitystä. Aslaman ja kumppaneiden tekemä tutkimus osoittaa, että televisio-ohjelmisto 

säilyi jokseenkin muuttumattomana vuosina 1960–1979. Samanlaisen tuloksen sai Risto Sinkko 

(1981) aikaisemmassa tutkimuksessa. Molemmat tutkimukset myös osoittavat, että myytti 

television alkuaikojen erityisestä viihteellisyydestä ei pidä paikkaansa: uutisten sekä asia- ja 

ajankohtaisohjelmien osuus TV-tarjonnasta pysytteli 1960-luvun alkuvuosinakin yli 40 prosentin. 

Huomattavaa on kuitenkin, että niin kulttuuri-, opetus- kuin lastenohjelmien määrä on tippunut 

60-luvulta selvästi. Erityisesti 80-luvun lopulta alkaen kulttuuri- ja opetusohjelmat ovat huvenneet 

hyvin pieneksi osaksi televisiolähetyksiä. (Aslama, Hellman, Lehtinen & Sauri 2007, 66–67; 

Sinkko 1981, 40–43.) 

 

Pirkko Kotirinta on tehnyt tätä tutkimusta vastaavan Yleisradion musiikkiohjelmia tutkivan pro 

gradu -työn vuonna 1986. Työssään Kotirinta tutki Suomen Yleisradion vuosien 1926–1946 

musiikkiohjelmia ja musiikkipolitiikkaa. Koska radion materiaali on huomattavasti suurempi kuin 

television, Kotirinta tyytyi tutkimaan ohjelmia otannan avulla. 

  

5.2 Tutkimusongelmat 

 

Suomalaisen television musiikkiohjelmien yksityiskohtaista kartoitusta ei ole aikaisemmin tehty. 

Tämä tutkimus selvittää, miten paljon suomalainen televisio tarjoili katsojilleen musiikkiohjelmia 

vuosien 1958–1972 aikana. Erityisiä tarkastelukohteita oli kaksi: television lapsille tarjoaman 

musiikkiohjelmiston määrä ja television musiikkikasvatusohjelmien määrä. Samalla pohdin materi-

aalin kautta, millainen muutos television musiikkiohjelmissa on tapahtunut. Yhteiskunnan muu-

toksen roolia en tässä tutkimuksessa laajalti huomioi, sillä se ei mahdu tähän pro gradu -työhön.  

 

5.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

 

Tutkimukseni edustaa määrällistä ja laadullista tutkimusta. Tutkimuksen runkona on empiirinen 

materiaali, joka perustuu keräämäni aineiston analyysiin. Aineisto on koottu kahdesta 

aikakauslehdestä. Vuosien 1958–1960 tiedot ovat peräisin Radiokuuntelija-lehdestä ja vuosien 

1960–1972 Katso-lehdestä. Huomattavaa on, että Radiokuuntelija-lehti alkoi julkaista Tesvision 

ohjelmatietoja vasta 1960, ja näin ollen kanavan vuosien 1958 ja 1959 ohjelmat puuttuvat tästä 

tutkimuksesta. 
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Tiedot on poimittu lukemalla jokaisen lehden ohjelmatiedot 15 vuoden ajalta. Luettavia lehtiä 

kertyi noin 770 kappaletta. Tässä vaiheessa on syytä korostaa, että tutkimus perustuu täysin siihen, 

mitä lehtiin on kirjoitettu ohjelmien kuvauksiin. Ohjelmatietojen kuvailun perusteella ohjelmat on 

jaettu eri luokkiin. Saadakseni varmuuden siitä, että molemmissa lehdissä oli listattu samat 

ohjelmatiedot, kävin vuoden 1960 läpi molemmista julkaisuista. Eroja ei ollut. 

 

Yleensä television ohjelmistorakennetta ja sen muutosta on tutkittu tutkimusjaksoilla. Esimerkiksi 

Kulttuuritilasto 1981:ssä (1984) television ohjelmatarjonta on lajiteltu eri ohjelmatyyppeihin 

määrätyn otannan perusteella. Kuukauden tai parin viikon tutkimusjakso on saanut vastata koko 

vuotta. Omassa tutkimuksessani tuollainen kuitenkin vääristäisi tuloksia huomattavasti, sillä 

esimerkiksi lasten kasvatusohjelmat eivät jakaannu tasaisesti ympäri vuotta. Ohjelmatietojen 

yksittäinen poimiminen kaikilta vuosilta oli siis ainut tapa saada riittävän luotettava aineisto 

tutkimukseen. 

 

Ohjelmatietojen kerääminen oli ajoittain työlästä, sillä ohjelmatiedot olivat välillä hyvin 

puutteellisia tai suuntaa antavia. Musiikkiohjelman perässä ei aina kerrottu, onko kyse klassisesta 

vai popista, kotimaisesta vai ulkomaisesta, livestä vai nauhoituksesta. Hyvänä apuna toimivat 

lehden artikkelit ohjelmista sekä molemmissa lehdissä säännöllisesti julkaistut musiikkiarviot, 

joissa käytiin läpi kuluneiden viikkojen kohokohtia. Juhani Wiio (2007) muistuttaa, että merkittävä 

osa television alkuaikojen ohjelmista on häipynyt joko suorina lähetyksinä tai päällenauhoituksen 

myötä taivaan tuuliin. Varsinaisten ohjelmien saaminen tutkimuskäyttöön on hankalaa. (Wiio 

2007, 579.) 

 

Yleisradion valmiisiin musiikkitilastoihin en luottanut, sillä ne laaditaan niiden tietojen perusteella, 

jotka ohjelmien toimittajat antavat käyttämästään musiikista. Tapio Mattlar (1981) huomauttaa, 

että toimittajien käsitykset siitä, mihin kategoriaan mikäkin musiikkiesitys kuuluu, vaihtelevat 

suuresti. Järjestetyissä kokeissa eri toimittajat koodasivat saman musiikkikappaleen neljäänkin eri 

tyyliluokkaan (Mattlar 1981, 8). Lisäksi musiikkiesitykset eivät pitäneet sisällään kasvatuksellisia 

ohjelmia ja piilokasvatusohjelmia. 

 

Koska suomalaista televisiota on pidetty erityisesti alkuaikoina hyvin viihteellisenä nimen omaan 

siksi, että kaupallinen televisio oli mukana alusta saakka, jaoin ohjelmat niiden esittäneiden 

kanavien mukaan Ykköselle (aluksi Suomen Televisio), MTV:lle ja Kakkoselle (joka aluksi oli Tes-

TV). Nämä eivät ole kanavien virallisia nimiä, mutta selkeämpiä käyttää kuin muuttaa kanavien 
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nimiä monta kertaa kesken tuloksia. Tes-TV myytiin Yleisradiolle jo tammikuussa 1964, mutta 

virallisesti TV-ohjelma 2 eli Kakkonen aloitti vasta vuoden 1965 alussa. Jakamalla ohjelmat eri 

kanaville pystyin vertailemaan, miten kaupallinen ja valtiojohtoinen televisio lähettivät esimerkiksi 

klassista musiikkia tai erilaisia musiikkiin liittyviä opetusohjelmia.  

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa musiikin hegemonia, henkinen valta, oli taidemusiikilla 1900-luvun 

alkupuolella. Ajatukseen kuului se, että taidemusiikki on muita musiikkityylejä arvokkaampaa. 

Koulun musiikinopetuksesta suuri osa oli taidemusiikkia, suurin osa valtion varoista käytettiin 

taidemusiikin edistämiseen ja jopa monet musiikkihallinnon edustajat olivat pääsääntöisesti 

taidemusiikin puolestapuhujia. Taidemusiikin järjestelmällisen vahvistamisen voi katsoa alkaneen 

Suomessa jo 1880-luvulla, jolloin maahan perustettiin Sibelius-Akatemian edeltäjä Helsingin 

musiikkiopisto. Samana vuonna eli 1882 perustettiin myös ensimmäinen vakituinen sinfonia-

orkesteri. 

 

Television, ja erityisesti Yleisradion televisiokanavien musiikkiohjelmamääriä seuraamalla voi 

tehdä joitakin päätelmiä ajan musiikkipolitiikasta. Musiikkipolitiikaksi voidaan kutsua kaikkia niitä 

tietoisia päätöksiä, jotka tähtäävät musiikkielämän muuttamiseen tai ennallaan säilyttämiseen. 

Pekka Gronow (1967) määritteli ajan hengen mukaisesti, että käytännön musiikkipolitiikkaa 

hoidetaan useimmiten niin, että eliittiryhmät pyrkivät vahvistamaan hegemoniaansa ja ohjaamaan 

muiden musiikinharrastusta omien arvojensa mukaiseksi. Kaikkien tulisi harrastaa hyvää 

musiikkia, ja hyvä musiikki on puolestaan määritelty hallitsevan ryhmän arvojen mukaisesti. 

(Gronow 1967, 18.) 

 

Pirkko Kotirinta (1986) muistuttaa, että innovaatiotutkimusten mukaan uudet kulutustavarat 

leviävät ensimmäisenä korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien keskuuteen. Musiikkimaun 

voi olettaa olevan ainakin osittain sosiaalisesti sidonnaista tutkintajakson aikana. Taidemusiikki on 

perinteisesti ollut hallitsevan luokan jäsenten musiikkia, joten ensimmäisenä televisio katsoivat ne, 

joilla oli selkeä näkemys hyvästä ja huonosta musiikista. (Kotirinta 1986, 88.) 

 

Raimo Salokangas (1996) kuitenkin huomauttaa, että murros Yleisradion musiikkitarjonnassa osui 

1950–1960-luvuille. Jo 40-luvun lopulla tavallinen valitus radiota kohtaan oli, että ”sinfoniaa” oli 

liikaa ja ”kansaan menevää” musiikkia, erityisesti suomeksi laulettua iskelmää, liian vähän.10 

                                                             
10 Television viihteellistä ja sivistyksellistä kahtiajakoa käsittelin jo sivuilla 15–16 kappaleessa 3.2. 
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Ohjelmakokouksessa kuitenkin tultiin siihen tulokseen, että ”minkä sille voi, kun kansalla ei ole 

ymmärrystä”. ”Sinfonia” muodostui klassisen musiikin yleiseksi nimilapuksi samalla tavalla kuin 

”jazz” edusti hyvin laajaa ulkomaista rytmimusiikkia. (Salokangas 1996, 99, 102.) 

 

Kaikkiaan tutkimusmateriaali seuloutui 15 vuosikerrasta yhteensä 6181 musiikkiohjelman verran. 

Tutkimusta varten jaottelin ohjelmat kolmeen luokkaan: kasvatukselliset ohjelmat, piilokasvatusohjelmat 

ja puhtaat musiikkiohjelmat.11 

 

Kasvatuksellisiksi ohjelmiksi nimesin ohjelmat, joiden ensisijainen tarkoitus on olla katsojan tietoja 

tai taitoja lisäävä ohjelma. Tällaisia opetusohjelmia olivat esimerkiksi kaikki Koulu-TV:n 

lastenmusiikkiohjelmat, jotka eivät olleet puhtaita konsertteja. Samaan kategoriaan listasin myös 

historiallisista säveltäjistä kertovat ohjelmat, kaikki käytännön musisointia opettavat ohjelmat sekä 

muita ohjelmia, joista ohjelmatietojen ja muiden kuvauksien kautta oli ymmärrettävissä, että 

niiden pääasia oli opettaa musiikkiin liittyviä asioita esimerkiksi haastattelujen avulla. 

 

Piilokasvatusohjelmilla tarkoitan tässä yhteydessä ohjelmia, joita ei suoranaisesti ole tehty 

opetustarkoitukseen, mutta joiden sisältö pakostakin sivistää ja opettaa katsojaa. Tällaisia ohjelmia 

olivat muun muassa kaikki musiikkiin liittyvät tietokilpailut sekä Levyraati. Edellä mainituissa 

tapauksissa kyse on viihdeohjelmista, jotka kuitenkin samalla opettavat katsojille musiikista. Myös 

erilaiset dokumentit kuten Kapakkamuusikko muistelee työtään kuuluvat tähän kategoriaan. 

Piilokasvatuksellisten ja kasvatuksellisten ohjelmien raja ei muutamassa tapauksessa ollut täysin 

selvä, ja näissä tapauksissa lajittelin ohjelman useimmiten piilokasvatuksen joukkoon. Hyvin laajan 

käsityksen mukaan piilokasvatusohjelmalla voisi tarkoittaa lähes kaikkia televisio-ohjelmia, koska 

yleensä niistä oppii jotakin. Halusin kuitenkin erotella puhtaat konsertit ja muut musiikkiesitykset 

piilokasvatuksellisesta aineistosta. 

 

Piilokasvatusohjelma-termillä ei ole suurta eroa Yleisradion käyttämästä termistä asiaviihde. Asia-

viihteellä tarkoitetaan sellaisia ohjelmia, jotka näyttäytyvät katsojiinsa päin viihteenä, mutta jotka 

sisältävät aineksia toiselta Yleisradion julkisen palvelun tehtävälle olennaiselta alueelta eli 

tiedonvälitykseltä. Reporadion aikakaudella (1960–1965) puhuttiin yleisön viisastuttamistehtä-

västä, eli viihteestäkin ”älylliseen aktivointiin tähtäävänä toimintana”. (Palokangas 2007, 339, 341.) 

                                                             
11Jaottelusta esimerkkejä liitteestä 1. 
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Puhtailla musiikkiohjelmilla tarkoitan konsertteja tai ohjelmia, joiden pääsisältö on musiikissa. 

Viihdeohjelmat, joissa vain pieni vaikkakin pysyvä osuus on musiikkia, eivät kuulu tutkimus-

materiaaliin. Esimerkiksi alkuvuosien Palapeli-ohjelma ei kuulu aineistoon, sillä ohjelma oli selvästi 

keskittynyt muuhun kuin musiikkiin, vaikka siinä olikin säännöllisesti mukana myös orkesteri-

osuus. Tällaisten viihdeohjelmien määrä kasvoi erityisesti 70-luvun alussa paljon, mikä voi olla 

yksi selittävä tekijä musiikkiohjelmien määrän tippumiseen samaan aikaan. 

 

Musiikkiohjelmien luokitus oli hankalaa, sillä joistakin ohjelmista oli hyvin vaikea saada tietoa 

siitä, onko kyseessä enemmän puhe- vai musiikkiohjelma. Jos rajaveto jäi epäselväksi, jätin 

materiaalin pois tutkimuksesta. Epäselvien ohjelmien osuus oli kuitenkin niin pieni, ettei sillä ole 

merkittävää vaikutusta työn lopputulokseen. Toinen hankaluus puhtaiden musiikkiohjelmien 

kohdalla oli niiden lajitteleminen. Jaottelin puhtaat musiikkiohjelmat yhteentoista eri kategoriaan: 

taidemusiikki, jazz, iskelmä, blues-pop-rock, hengellinen musiikki, kansanmusiikki, elokuva, 

tanssimusiikki, viihdemusiikki, lasten musiikki ja ei mikään seuraavista. Ei mikään -luokkaan 

kuuluivat ohjelmat, joiden määrittely oli ohjelmatietojen puutteellisuuden vuoksi mahdotonta tai 

joissa esiintyi eri tyylejä sekaisin siten, että ohjelman määrittely oli mahdotonta. 

 

Yksi mahdollisuus olisi ollut niputtaa esimerkiksi viihdemusiikin alle kaikkien viihdekonserttien 

lisäksi myös jazz-, pop-, iskelmä- ja tanssimusiikki. Päädyin kuitenkin tarkkaan jaotteluun, sillä 

esimerkiksi jazzmusiikin määrän vaihtelu eri kanavilla eri vuosina on mielenkiintoista seurattavaa. 

Karkean jaottelun olisi voinut tehdä myös niin, että ns. valistusmusiikkiin olisi luettu taidemusiikki 

ja hengellinen musiikki, ja kaikki loput olisi laskettu kansanomaiseksi musiikiksi. 

 

Eri musiikkityylien määrittely ei ole helppoa. Esimerkiksi lastenmusiikki-käsite on hyvin 

kaksijakoinen: onko se lasten tekemää musiikkia vai lapsille tehtyä musiikkia. Lasten itsensä 

tekemä musiikki pääsee hyvin harvoin tunnetuksi, ja useimmiten sanalla lastenmusiikki 

tarkoitetaan aikuisten lapsille tekemää ja lapsille esittämää musiikkia. (Krokfors 1990, 117.) Myös 

iskelmämusiikin määrittelyssä on omat ongelmansa. Iskelmä-sanan alkuperänä on saksalaisesta 

Schlager-sanasta suomennettu iskusävelmä, joka lyheni iskelmäksi. Ajan mittaan iskelmä on 

vakiintunut tarkoittamaan lähes kaikkia tanssimusiikkia. (Kainulainen 2004, 18.) 

 

Musiikkiohjelmien jaottelua tarkastellessa onkin huomioitava tarkastelujakson pituus. 15 vuoden 

aikana lehden ohjelmatietojen tekijä ja tyyli vaihtuivat varmasti monesti, minkä vuoksi erottelu 

iskelmän, tanssin ja popin välillä ei ollut helppoa. Esimerkiksi pop-musiikkia alettiin lanseerata 
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selvästi 60-luvulla enemmän, mikä näkyi ohjelmien nimissäkin. Kuitenkin sisältö on saattanut olla 

sitä samaa iskelmää kuin 60-luvun alussakin. Sisältöihin en kuitenkaan tutkimuksessa voi puuttua 

enempää kuin mitä painetusta ohjelmatiedosta olen selvittänyt. 

 

Käsittelen ohjelmien pituuksia pääasiassa minuutteina, koska siinä muodossa ne on kerätty myös 

lehtitiedoista. Ohjelman pituus ei tosiasiassa, varsinkaan kaupallisilla kanavilla, ole yhtä pitkä kuin 

ohjelmatietoihin on merkitty. Mitään muuta keinoa saada ohjelmien kestoja ei kuitenkaan ollut, 

joten jätin tutkimusmateriaaliin tarkat minuuttimäärät. Vertaillessa materiaalin minuuttimäärää 

televisiossa kaikkiaan lähetettyyn määrään olen muuttanut minuutit tunneiksi jakamalla 

minuuttimäärät 60:lla. Tämä oli mielestäni tarkempaa ja myös luettavampaa kuin kokonaistuntien 

muuttaminen minuuteiksi. Kanavien yksityiskohtaiset taulukot ovat liitteessä 3. 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimusaineisto perustuu hyvin yksityiskohtaiseen manuaaliseen materiaalin keräämiseen. 

Käytännössä ohjelmatiedot on poimittu yksitellen Radiokuuntelija- ja Katso-lehden ohjelma-

tiedoista. Kerätessä on pyritty äärimmäiseen tarkkuuteen, mutta lienee turha väittää, etteikö 

inhimillinen erehdys tai käytettävissä olevan materiaalin väärä tulkitseminen ole missään vaiheessa 

aiheuttanut lajitteluvirhettä tai mikä pahempaa, jättänyt ohjelman kokonaan tutkimusmateriaalin 

ulkopuolelle. 

 

Kaikkiaan tutkimusmateriaalia on niin paljon, 6181 ohjelmaa ja 206355 minuuttia, että yhden 

ohjelman puuttuminen tai määritteleminen väärään kategoriaan ei muuta vielä tutkimuksen yleisiä 

linjoja. Kasvatukselliset ohjelmat kävin läpi useaan kertaan, jotta sain tarvittavan varmuuden, 

onko kyseessä piilokasvatusohjelma vai kasvatuksellinen ohjelma. Kaikki 1323 piilokasvatus- ja 

kasvatuksellista ohjelmaa on siis käyty vähintään kahdesti läpi materiaalia jaotellessa. Samoin 

pohdin erikseen jokaisen ohjelman sijoittamista lasten musiikkikasvatusohjelmiin. Joku toinen 

olisi mahdollisesti eri mieltä joistakin tekemistäni valinnoista. Pääsääntöisesti ohjelmien määrät 

ovat niin suuret, että erilaisellakin tulkinnalla uskon lopputulosten olleen samanlaisia. 

 

Tilastoja tarkastellessa on huomioitava, Tes-TV:n vuosien 1958 ja 1959 ohjelmatietoja ei julkaistu 

käyttämissäni lehdissä, mikä tekee kahden ensimmäisen tutkimusvuoden määristä vertailu-

kelvottomia suoraan muihin vuosiin. Pientä osviittaa antaa se, että vuonna 1958 Tes-TV:n 
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lähetyksissä viihteen osuus oli 31 prosenttia, ja tämä luku sisältää myös musiikkiesitykset 

(Lukkarinen & Nurmimaa, 1988, 40). Tes-TV:n puuttuminen vertailun alusta aiheuttaa sen, että 

musiikkiohjelmamäärien kasvu vuosien 1959 ja 1960 välillä on hyvin jyrkkä. Toisaalta Ykkönen 

lisäsi noiden vuosien välissä ohjelmamääräänsä 2135 minuutista 5420 minuuttiin, kun Tes-TV 

vuonna 1960 lähetti vain 1630 minuuttia ohjelmaa. 

 

Tes-TV:n puuttuminen ensimmäisistä vuosista ei ole dramaattinen, sillä Suomessa oli – kuten 

television historiaa tarkastelleessa osuudessa totesin – vuoden 1958 lopussa vain hieman yli 7000 

lunastettua televisiolupaa. Näin voisi ajatella, että television mahdollisesti sivistävä vaikutuskin 

kulkeutui aluksi vain varakkaampiin ja sitä kautta koulutetumpiin koteihin. Vuoden 1960 

kesäkuussa lupia oli reilut 56000, mitä voidaan pitää jo merkittävänä yleisömääränä. Toisaalta 

Kulttuuritilasto 1981:n (1984, 275) mukaan vuonna 1960 tuhatta asukasta kohti oli lunastettu 21 

televisiolupaa. Karkeasti laskien siis yhtä televisiota kohti oli 50 katselijaa, joten koko kansaa 

koskettavasta opettajasta ei voitu puhua vielä tuolloinkaan. Kakkosen ja Tes-TV:n 

kansanvalistuksellista merkitystä vähentää myös se, että vielä vuonna 1965 kanava peitti vain 35 

prosenttia väestöstä. Vuonna 1972 peitto oli noussut jo 52 prosenttiin (Kulttuuritilasto 1981 

1984, 276).  

 

Tilastoja tarkasteltaessa on myös syytä huomioida, että vuoden 1967 lehtilakon vuoksi (12.3.–1.4.) 

osa ohjelmatiedoista puuttuu. Vaikka kahden ja puolen viikon ohjelmatarjonta on vain noin 4,8 

prosenttia koko vuoden ohjelmamäärästä, se on kuitenkin todennäköinen syy siihen, miksi 

vuoden 1967 musiikkiohjelmamäärät tippuvat vuodesta 1966 ja miksi ohjelmamäärät nousevat 

jälleen vuoden 1968 tilastoissa. 
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6 MUSIIKKIOHJELMAT TELEVISIOSSA 1958–1972 

 

Tutkimuksen aineistossa oli mukana 6181 musiikkiohjelmaa, jotka oli kerätty Ykköseltä, MTV:ltä, 

Tes-TV:ltä ja Kakkoselta vuosien 1958–1972 aikana. Musiikkiohjelmien lähetysaika oli yhteensä 

206355 minuuttia. Aineistosta saadut tulokset olivat yllättäviä. Ennakko-oletuksena oli, että 

musiikkiohjelmien määrä kasvaisi tasaisesti vuodesta 1958 vuoteen 1972 saakka. Tutkimusvälin 

musiikkiohjelmien, eli kasvatuksellisten ja puhtaiden musiikkiohjelmien, kokonaismäärä ei ole 

kuitenkaan kasvava, vaan pikemminkin alaspäin aukeava paraabeli. 

 

 
 
KUVIO 2. Television kanavakohtaisesti lähettämät musiikkiohjelmien määrät minuutteina vuosina 1958–1972. 
Taulukosta puuttuvat Tes-TV:n vuosien 1958 ja 1959 musiikkiohjelmat, koska tietoja ei ollut saatavilla. 

 

Sekä yksittäisten ohjelmien että lähetysminuuttien määrä on korkeimmillaan vuonna 1965  

(yhteensä 700 musiikkiohjelmaa, joiden yhteiskesto oli 21695 minuuttia). Vuodesta 1958 vuoteen 

1965 saakka musiikkiohjelmissa oli ollut lähes pelkkää kasvua vuoden 1964 pientä notkahdusta 

lukuun ottamatta. Vuodesta 1966 lähtien sekä ohjelmien että lähetysminuuttien määrä väheni 

lähes vuosittain vuoteen 1972. Tuolloin televisiosta tuli yhteensä 337 musiikkiohjelmaa – siis alle 



 

 

55  

puolet vuoden 1965 vastaavasta kappalemäärästä – joiden kesto oli yhteensä 12505 minuuttia. 

Alhaisemmat musiikkiohjelmien lähetysmäärät oli koettu vain television alkuvuosina 1958–1960, 

jolloin televisio lähetti muutenkin ohjelmaa vain muutamana päivänä viikossa parin tunnin ajan. 

Aineiston mukaan musiikkiohjelmien määrä putosi huomattavasti 70-luvulla. Taulukoita 

tarkastellessa on syytä muistaa, että mainosrahoitteinen Tes-TV toimi vuoteen 1964 saakka ja 

vuodesta 1965 eteenpäin kanavan viralliseksi nimeksi tuli Suomen TV-ohjelma 2, joka tilastoissani 

on nimellä Kakkonen. 

 

Musiikkiohjelmien määrän vähentymistä ei voi suoraan selittää television kokonaislähetysmäärien 

muutoksella, sillä kokonaislähetysmäärät tekevät selvästi erilaisen kuvion kuin musiikkiohjelmien 

määrät. Kulttuuritilasto 1981:n (1984, 278) selvityksen mukaan Yleisradio, Tes-TV ja MTV 

ohjelmat noudattivat seuraavaa kuviota lähetysmäärissään: 

 

 

KUVIO 3. Television kokonaislähetysmäärät tunteina vuosilta 1958–1972. Tes-TV:n tuntimäärät ovat Kun telkkari 
tuli Suomeen -kirjasta (Lukkarinen & Nurmimaa, 1988). Tes-TV:n vuosilta 1961 ja 1962 saadut tiedot ovat 
viikkokohtaiseen lähetysaikaan perustuvia arvioita. Vuoden 1969 jälkeen tilastointikausi muuttui vuodesta tilikaudeksi, 
joka alkaa kesäkuun alusta. Kolme viimeistä vuotta siis ovat käytännössä vuodet 1970/1971, 1971/1972 ja 
1972/1973, eivätkä täysin vertailukelpoisia muuhun materiaaliin. Luvut antavat kuitenkin suuntaviivoja ohjelmiston 
määrän kehityksestä. On hyvä huomata, että ohjelmamäärät eivät kasvaneet huomattavasti vuoteen 1984 mennessä: 
vasta Kolmostelevision mukaantulo 1986 ja kolmikanavajärjestelmän aloittaminen 1993 lisäsivät lähetysmääriä 
huomattavasti (Aslama, Hellman, Lehtinen & Sauri 2007, 59). 

 

Television musiikkiohjelmien määrä (kuvio 2, sivu 54) ja kokonaislähetysten määrä (kuvio 3) tekee 

selvästi erilaisen kuvion. Molemmissa on selvää kasvua vuodesta 1958 vuoteen 1963 saakka ja 

toisiaan vastaavat pudotukset vuonna 1964. Television kokonaislähetysmäärä pysyy kuitenkin 

vuodesta 1965 lähtien vuoteen 1972 sitkeästi 3500 lähetystunnin molemmin puolin, kun 
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musiikkiohjelmien määrä laskee samana ajanjaksona tasaisesti. Musiikkiohjelmien ja television 

kokonaislähetysmäärien vertailussa voi havaita, että koko television lähetysmäärässä musiikki-

ohjelmien määrän muutos ei näyttäydy kovinkaan merkittävänä (Kuvio 4), sillä musiikkiohjelmien 

lähetysmäärä on melko pieni. 

 

 

KUVIO 4. Musiikkiohjelmat ja television kokonaislähetysmäärät tunteina vuosilta 1958–1972. Kokonaisluvuista 
puuttuu Tes-TV:n musiikkiohjelmat vuosilta 1958 ja 1959. 

 

Yleisradion erilaisissa tilastoissa on usein arvioita, joiden mukaan musiikin osuus television 

lähetysmäärästä on noin 5–7 prosenttia (esim. Kulttuuritilasto 1981 1984, 279). Koska tässä 

tutkimuksessa on otettu mukaan puhtaiden konserttien lisäksi kasvatusohjelmat sekä piilokasva-

tusohjelmat, nousevat myös musiikkiohjelmien prosentuaaliset osuudet kuvion 5 (sivu 57) 

mukaan koko lähetysmäärästä. Musiikkiohjelmien prosentuaalinen osuus kaikista televisiossa 

lähetetyistä ohjelmista oli suurimmillaan vuosien 1961–1965 aikana, tosin tuolloinkin lukema 

nousi huippuvuonna eli vuonna 1965 vain 10,4 prosenttiin kaikista lähetetyistä ohjelmista. 

Pienimmillään musiikki-ohjelmien osuus oli vuonna 1972, jolloin se tippui 5,8 prosenttiin kaikista 

ohjelmista. 
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KUVIO 5. Musiikkiohjelmien prosentuaalinen osuus television ohjelmamääristä vuosien 1958–1972 aikana. Vuosien 
1958 ja 1959 kohdalla musiikkiohjelmista puuttuu Tes-TV:n ohjelmat, mikä alentaa musiikin osuutta kaikista 
musiikkiohjelmista. 
 

Kaikista vuosien 1958–1972 aikana lähetetyistä ohjelmista yhteensä 8,1 prosenttia oli musiikki-

ohjelmia. Tulos on yllättävän pieni. Television musiikkiohjelmien määrän luulisi olevan selvästi 

korkeampi erityisesti alkuvuosina, sillä musiikkiesitysten ohjaaminen ja esittäminen televisiossa oli 

suhteellisen helppoa ja halpaa. 

 

Kanavakohtaisesti musiikkia esitti suhteessa muuhun lähetysmäärään eniten Tes-TV, jolla vuosien 

1960–196412 kokonaisohjelmamäärästä peräti 11,5 prosenttia oli musiikkiohjelmia. Kakkosen 

ohjelmista vuosien 1965–1972 aikana musiikkiohjelmia oli yhdeksän prosenttia, Ykkösen vuosien 

1958–1972 välillä 7,6 prosenttia ja MTV:n samalla aikavälillä 7,3 prosenttia. Jos laskelmista 

jätetään pois kasvatukselliset ja piilokasvatusohjelmat, niin Tes-TV:n musiikkiohjelmien määrä 

koko lähetysajasta on vain 6,2 prosenttia. Kakkosen ohjelmista pelkkää musiikkia on 7,3 

prosenttia, Ykkösen 6,1 prosenttia ja MTV:n kuusi prosenttia. Tes-TV:n 5,4 prosentin muutos 

selittyy sillä, että kanava lähetti hyvin paljon piilokasvatuksellista materiaalia. 

                                                             
12

 Vuosien 1958–1959 tarkastelu ei ole mahdollista, sillä tarkat musiikkiohjelmamäärät puuttuvat noilta vuosilta. 
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KUVIO 6. Kanavien prosentuaaliset osuudet television kokonaislähetysmäärästä 1958–1972. Tes-TV:n vuosilta 1961 
ja 1962 saadut tiedot ovat viikkokohtaiseen lähetysaikaan perustuvia arvioita. Vuoden 1969 jälkeen tilastointikausi 
muuttui vuodesta tilikaudeksi, joka alkaa kesäkuun alusta. Kolme viimeistä vuotta siis ovat käytännössä vuodet 
1970/1971, 1971/1972 ja 1972/1973, eivätkä täysin vertailukelpoisia muuhun materiaaliin. Luvut antavat kuitenkin 
suuntaviivoja television eri kanavien osuudesta koko lähetysmäärään. 

 

Kanavien prosentuaalisen lähetysmäärän tarkastelu (kuvio 6) osoittaa, että Suomessa elettiin 

kaupallisen ja valtion rahoittaman television ristivedossa ensimmäisten vuosien ajan. Kuten 

kuviosta käy ilmi, vuosien 1962–1964 aikana televisiosta tuli enemmän mainosrahoitteista 

ohjelmaa kuin Yleisradion lähettämää ohjelmaa: vuonna 1962 Yleisradion lähettämän televisio-

ohjelman osuus oli 49,1 prosenttia kaikista lähetyksistä. Vuonna 1963 määrä tippui 43,6 

prosenttiin ja nousi vuonna 1964 49,3 prosenttiin. Suurimmat muutokset Yleisradion 

prosentuaalisesti tippuneeseen lähetysosuuteen vaikutti Tes-TV:n aggressiivinen ohjelmamäärän 

kasvu. Vuodesta 1960 vuoteen 1962 Tes-TV:n ohjelmamäärä lähes kaksinkertaistui 384 tunnista 

650 tuntiin, ja vuonna 1963 kanava teki ennätyksen ohjelmiensa määrässä. Vuodesta 1965 alkaen 

Yleisradion kanavat hallitsivat selvästi ohjelmamääriä, ja mainosrahoitteisen kanavan eli MTV:n 

prosentuaalinen osuus lähetysmääristä oli noin 20 prosenttia. 
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KUVIO 7. Eri kanavien osuudet kaikista musiikkiohjelmista vuosien 1958–1972 aikana. Tes-TV:n musiikkiohjelmia 
ei ole tiedossa vuosien 1958 ja 1959 ajalta, mikä kasvattaa Ykkösen ja MTV:n osuuksia kyseisinä vuosina 
vertailukelvottomaksi seuraaviin vuosiin. 

 

Kuvio 7 osoittaa, että MTV:n osuus musiikkiohjelmista on pieni vuosien 1960–1967 aikana. Vasta 

vuonna 1968 MTV:n osuus musiikintarjoajana kasvaa yli 20 prosenttiin. Syynä osuuden kasvuun 

on sekä MTV:n oman musiikkiohjelmiston kasvaminen sekä samaan aikaan Ykkösen ja Kakkosen 

musiikkiohjelmien määrän vähentyminen. 

 

Kaupallisen television lähetysmäärien ylivalta vuosina 1962–1964 ei näyttäydy erityisen populaari-

musiikkipainotteisena suomalaisen television historiassa, jos asiaa tarkastelee television puhtaiden 

musiikkiohjelmien suhteen (kuvio 8, sivu 60). Kuviosta on selvästi havaittavissa, kuinka 

viihteellisen (viihdemusiikki, popmusiikki, iskelmämusiikki, tanssimusiikki ja jazzmusiikki) 

musiikin määrä on lähes yhtä suuri sekä vuosina 1961–1966 että vuosina 1969–1972 – siis aikana, 

jolloin Yleisradion osuus television lähetysosuudesta on noin 80 prosenttia.  

 

Kaupallisilla kanavilla viihteellisen musiikin määrä oli kuitenkin huomattavasti Yleisradion kanavia 

korkeampi: Tes-TV:ssä viihteellisen musiikin määrä puhtaista konserteista oli 75,8 prosenttia ja 

MTV:llä 56,9 prosenttia. Ykkösellä viihteellistä musiikkia oli 37,1 prosenttia ja Kakkosella 39,5 

prosenttia. On aiheellista huomauttaa, että kaikesta viihteellisestä materiaalista, yhteensä 74715 

minuuttia, Ykkönen lähetti suurimman osuuden: 29 645 minuuttia eli noin 39,7 prosenttia 

viihteellisistä ohjelmista. Samalla on syytä muistaa, että Ykkönen lähetti musiikkia lähes yhtä 
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paljon kuin muut kanavat yhteensä13. Kaikkiaan aineistossa viihteellisen musiikin määrä oli 

kaikista puhtaista musiikkiohjelmista 46 prosenttia, kun taidemusiikin määrä jäi 25,9 prosenttiin. 

 

 

KUVIO 8. Eri musiikkityylien prosenttiosuudet televisiossa vuosien 1958–1972 välillä kaikista ei-kasvatuksellisista 
musiikkiohjelmista. Tes-TV:n vuosien 1958 ja 1959 musiikkiohjelmat puuttuvat tilastosta. 

 

Huomioitavaa on, että viihteellisen musiikkiohjelman määrä suomalaisessa televisiossa kaikesta 

musiikista on huomattavan korkea, jos viihteelliseen musiikkiin lasketaan viihdemusiikin lisäksi 

myös pop, jazz, iskelmä ja tanssimusiikki. Näiden musiikkilajien yhteenlasketut prosenttiosuudet 

ylittävät 50 prosentin määrän kaikista puhtaista musiikkiohjelmista vuosina 1959–1964 välillä. 

Tes-TV:n14 poistuminen televisiomarkkinoilta vuonna 1965 ei aiheuttanut viihteellisen musiikin 

määrässä välitöntä dramaattista muutosta. 60-luvun loppupuolella viihteellisen musiikin osuus 

laski selvästi samalla kun taidemusiikin määrä kasvoi. 70-luvun alussa taidemusiikin osuus 

kuitenkin kääntyy jyrkkään laskuun15 ja viihteellisen musiikin osuus vastaavasti kasvaa jälleen lähes 

50 prosenttiin kaikista puhtaista musiikkiesityksistä. 

 

Muita merkittäviä vaihteluja kaikkien musiikkiohjelmien kohdalla on kuvion 8 mukaan selvästi 

tanssimusiikin vähentyminen rajusti 60-luvun puolivälissä ja vastaavasti popmusiikin nopea 

                                                             
13 Liite 2 eli ”Musiikkiohjelmien jakautuminen eri kanaville 1958–1972” auttaa paremmin ymmärtämään, kuinka suuri  
osuus television musiikkiohjelmista oli Ykkösen lähettämiä. Liitteessä 3 on tarkemmat lähetysmäärät kanavoittain. 
14

 On hyvä huomata, että Tes-TV:n myynti Yleisradiolle tammikuussa 1964 ei muuttanut kyseisen vuoden 
ohjelmistoa kanavalla. Tes-TV:n musiikkiohjelmien selkäranka oli vuonna 1964 pitkälti sama kuin vuonna 1963: 
Levyraati ja Nuorten tanssihetki tulivat viikoittain. Tesvisio-nimike pysyi esimerkiksi Katso-lehdessä aina vuoden 
1965 maaliskuuhun saakka. Vasta 7.3.1965 ohjelmatiedoissa oli kanavan nimenä TV-ohjelma 2. 
15

 Taidemusiikin määrän romahdus johtui pitkälti siitä, että Kakkonen vähensi taidemusiikin määrää vuodesta 1969 
vuoteen 1970 yli puolella. Asiasta tarkemmin luvussa 6.2. 
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nousu. Osittain tämä johtuu siitä, että television erilaiset tanssiohjelmat vähenivät tuohon aikaan. 

Samalla populaarimusiikki nousi terminä, ja sitä käytettiin aikaisempaa enemmän myös lehdissä 

kuvaamassa eri ohjelmien sisältöä. Vastaavanlainen tilanne on hyvin voinut olla iskelmämusiikin ja 

populaarimusiikin välillä. Tämä selittäisi myös iskelmämusiikin vähenemistä. Huomattava muutos 

on myös kansanmusiikkiesitysten kasvu erityisesti 60-luvun loppupuolella ja 70-luvun alussa. 

 

Kaikkiaan televisiossa näytettiin musiikkiohjelmia seuraavalla jakaumalla vuosien 1958–1972 

aikana: kasvatusohjelmia näytettiin 44005 minuuttia (21,3 prosenttia kaikista ohjelmista), josta 

piilokasvatusohjelmia oli 31250 minuuttia (15,1 prosenttia) ja kasvatuksellisia ohjelmia 12755 

minuuttia (6,2 prosenttia). Taidemusiikkia oli yhteensä 42115 minuuttia (20,4 prosenttia), lasten 

musiikkia 4120 minuuttia (2 prosenttia), jazzia 9030 minuuttia (4,4 prosenttia), iskelmää 11695 

minuuttia (5,7 prosenttia), poppia 13050 minuuttia (6,3 prosenttia), hengellistä 2410 minuuttia 

(1,2 prosenttia), kansanmusiikkia 7235 minuuttia (3,5 prosenttia), ei mikään -luokkaa 24060 

minuuttia (11,7 prosenttia), musiikkielokuvia 7695 minuuttia (3,7 prosenttia), tanssimusiikkia 

15880 minuuttia (7,7 prosenttia) ja viihdemusiikkia 25060 minuuttia (12,1 prosenttia).  

 

Seuraavassa alaluvussa käsittelen tarkemmin, mitä eri kanavilla tapahtui musiikkiohjelmien 

suhteen ensimmäisen 15 vuoden aikana. 
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6.1 Musiikkiohjelmien kanavakohtainen tarkastelu  

 

 

KUVIO 9. Ykkösen lähettämien musiikkiohjelmien prosentuaaliset osuudet vuosien 1958–1972 välillä. 

 

Ykkönen lähetti vuosien 1958–1972 aikana kaikkiaan 100325 minuuttia (2819 yksittäistä) 

musiikkiohjelmaa, mikä on lähetysmäärältään 48,6 prosenttia tutkimuksen aineistosta. 

Kanavakohtaisessa tarkastelussa Ykkösen musiikkiohjelmat tekevät kuvio 2:n (sivu 54) mukaan 

musiikin kokonaislähetysmäärää noudattavan kuvion: kasvua vuoteen 1965 saakka, jolloin 321 

ohjelmaa, 10110 minuuttia, minkä jälkeen ohjelmien määrä lähes puolittuu vuoteen 1972 

mennessä (151 ohjelmaa, 5780 minuuttia). 

 

Kuvio 9 osoittaa selvästi, mihin Ykkönen profiloitui alkuvuosina musiikkiohjelmien suhteen: 

kasvatukseen ja taidemusiikkiin. Vuodesta 1963 lähtien vähintään 40 prosenttia musiikki-

ohjelmistosta koostui edellä mainituista ohjelmatyypeistä, ja joinakin vuosina ne täyttivät jopa yli 

50 prosenttia kanavan musiikkiohjelmista. 

 

Vuodesta 1966 alkaa Ykkösellä selvä taidemusiikin määrän väheneminen. Vuonna 1965 kaikista 

musiikkiohjelmista 29 prosenttia oli taidemusiikkia (puhtaista konserteista 38,2 prosenttia), mutta 
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vuotta myöhemmin prosentti oli enää 24,5 (puhtaista konserteista 30,6 prosenttia). Selvin lasku 

taidemusiikissa oli 1970-luvulla, jolloin sen määrä putosi alle 20 prosenttiin kanavan 

musiikkiohjelmista. Vuonna 1972 taidemusiikin osuus kaikista musiikkiohjelmista oli vain 16,3 

prosenttia (puhtaista konserteista 25,3 prosenttia). Taidemusiikin suurta laskua 70-luvulla ei voi 

selittää sillä, että Yleisradio olisi siirtänyt taidemusiikkiohjelmia Kakkoselle. Myös Kakkosen 

taidemusiikin määrä laski romahdusmaisesti 70-luvun alussa. Kasvatusohjelmien määrä sen sijaan 

kasvoi Ykkösellä siirryttäessä 70-luvulle. Sekä kanavan kasvatuksellisten että piilokasvatus-

ohjelmien määrä lisääntyi, vaikka yleisesti kanavan musiikkiohjelmien lähetysmäärät supistuivat. 

Tämä selittää kasvatusohjelmien suuren prosentuaalisen kasvun. 

 

Kaikkiaan kanavan musiikkiohjelmista taidemusiikin osuus oli vuosien 1958–1972 aikana 24,8 

prosenttia ja kasvatusohjelmien osuus 20,4 prosenttia. On syytä huomioida, että viihteellisten 

musiikkiohjelmien – jazz, iskelmä, pop, viihde ja tanssi – osuus oli kanavalla niinkin korkea kuin 

29,5 prosenttia16. Viihdemusiikin osuus oli Ykkösellä selvästi pienempi kuin kaupallisilla Tes-

TV:llä ja MTV:llä, vaikka vuoteen 1965 saakka kanava oli yksin vastuussa Yleisradion 

viihdemusiikkiohjelmista. Vuosien 1959–1962 viihteellisen musiikin osuus on vielä suuri, mutta 

osuus tippui vuonna 1963 vain neljännekseen koko musiikin osuudesta. Tämän jälkeen 

viihteellisen musiikin osuus pysyi 20 ja 30 prosentin välillä. 

 

Koska sekä viihteellisen musiikin osuus että taidemusiikin osuus laski 70-luvulla selvästi, on syytä 

tarkastella kasvaneita musiikkilajeja. Kasvatusohjelmien lisäksi yksi selkeä kasvaja 70-luvulla oli 

kansanmusiikki, jonka osuus musiikkiohjelmista kasvoi Ykkösellä vuonna 1971 7,4 prosenttiin 

(puhtaista konserteista 10,6 prosenttiin) ja vuonna 1972 8,3 prosenttiin (puhtaista konserteista 

12,9 prosenttiin). Samoin lasten musiikkiohjelmien prosentuaalinen osuus kasvoi 70-luvulla, 

vaikka määrä oli koko tarkasteluajan hyvin pieni. Jazzmusiikin osuus musiikkiohjelmistossa oli 

erityisen suuri vuonna 1959, jolloin 13 prosenttia kanavan musiikkitarjonnasta oli jazzia. 

Tanssimusiikin osuus on kanavalla mitätön, samoin hengellisen musiikin osuus. Musikaalien ja 

musiikkielokuvien määrä oli huomattava vuonna 1958, mutta myöhemmin tämä musiikkilaji 

katoaa lähes kokonaan. 

 

                                                             
16 Toisaalta nimimerkki ”Yksi sorrettu” kommentoi Ykkösen viihdemusiikkitarjontaa Katso-lehdessä (47/1965, 31) 
seuraavasti: ”Voiko kukaan käsittää, miksi meitä kakkosohjelman näkyvyysalueen ulkopuolella asuvia nuoria sorretaan 
niin häpeämättömästi. Minä en voi ainakaan sitä ymmärtää. Poppiskin, ainoa ohjelma, joka meillä on näkynyt, on 
huonontunut hirveästi, eikä sekään enää ole kuin silloin tällöin. Miksi on näin että meiltä vaan vähennetään nuorten 
ohjelmia, kun taas kakkoskanavallaan lisätään.” 
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KUVIO 10. Tes-TV:n lähettämien musiikkiohjelmien prosentuaaliset osuudet vuosien 1960–1964 välillä. 

 

Kaupallinen Tes-TV lähetti vuosien 1960–1964 aikana kaikkiaan 24510 minuuttia (458 yksittäistä) 

musiikkiohjelmaa, mikä on lähetysmäärältään 11,9 prosenttia tutkimuksen aineistosta. 

Kanavakohtaisessa tarkastelussa Tes-TV:n musiikkiohjelmat tekevät kuvio 2:n (sivu 54) mukaan 

huomattavan kasvun. Vuonna 1963 kanava tarjosi ennätysmäärän musiikkiohjelmia, yhteensä 

6670 minuutin edestä. Kanava vaihtoi omistajaa vuonna 1964, mutta tämä ei näkynyt suuresti 

ohjelmamäärissä eikä musiikkiohjelmien tyyleissä. Omistajan vaihdosta huolimatta kanava lähetti 

vuonna 1964 vielä 6505 minuuttia musiikkiohjelmia. 

 

Tes-TV:n musiikkiohjelmien osuuksia tarkastellessa (kuvio 10) nousee esille selvästi kolme eri 

musiikkiohjelmalajia: tanssimusiikki, viihdemusiikki ja kasvatusohjelmat. Tes-TV lähetti vuosien 

1960–1964 aikana selvästi eniten tanssimusiikkia: kanavalla aloitti vuonna 1960 Nuorten tanssihetki 

-niminen ohjelma, joka lähetti kahdesti kuussa 30 minuuttia nuorille suunnattua tanssimusiikkia. 

Vuoden 1961 syyskaudella ohjelmaa esitettiin kerran viikossa, ja sama tahti jatkui kanavan 

olemassaolon ajan. Viiden vuoden aikana tanssimusiikkia esitettiin kanavalla yhteensä 7470 

minuuttia, mikä on 47 prosenttia koko aineiston tanssimusiikista. 
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Vuosien 1961–1964 aikana Tes-TV lähetti myös selvästi eniten kasvatuksellista ohjelmaa 

televisiossa. Kanavan suuren kasvatusohjelmien osuuden voi selittää piilokasvatusohjelmilla. 

Vuonna 1961 Jaakko Jahnukainen aloitti televisiossa kaksi ohjelmaa: Nuorta jazzia ja Levyraati 

kokoontuu. Ensimmäinen ohjelmista esitteli yleisölle jazzia niin kuulokuvien kuin kepeiden 

keskustelujenkin kautta, ja jälkimmäisestä muodostui yksi suomalaisen tv-historian pitkäkestoi-

simmista ohjelmista. Levyraati kokoontuu jatkui Tes-TV:n ohjelmistossa aina vuoteen 1964 saakka, 

kunnes siirtyi MTV:lle Tes-TV:n muututtua virallisesti Yleisradion omistamaksi Kakkoseksi. 

Vuoden 1964 kasvanutta kasvatusohjelmien määrää voi perustella myös Osaatko kuunnella?            

-nimisellä ohjelmalla, jossa kerran kuussa keskusteltiin erilaisista musiikin asioista. Kaikkiaan Tes-

TV:n ohjelmista 28,2 prosenttia oli kasvatusohjelmia – piilokasvatusohjelmien ollessa 25,9 

prosenttia ja kasvatuksellisten ohjelmien 2,3 prosenttia. 

 

Viihteellisen musiikin osuus oli huomattavan suuri. Pop, jazz, iskelmä, tanssi ja viihde täyttivät 

yhteensä 54,5 prosenttia kanavan musiikkiohjelmista. Jos kasvatusohjelmat jätetään huomiotta, 

viihteellistä musiikkia oli Tes-TV:n musiikkiohjelmista jopa 75,8 prosenttia. Viihteellinen musiikki 

koostui lähinnä tanssimusiikista ja viihdemusiikista. Esimerkiksi jazz- ja popmusiikki jäivät 

kanavalla hyvin pienelle huomiolle. Jälkimmäinen selittyy tosin sillä, että popmusiikki-termin 

käyttö alkaa lehdistössä ja samalla televisio-ohjelmien tiedoissa nousta vasta vuoden 1964 jälkeen. 

 

Huomattavan vähälle määrälle kanavalla jäivät myös musiikkielokuvat, lasten musiikki, 

kansanmusiikki ja hengellinen musiikki. Taidemusiikkia osuus kaupallisen kanavan kaikista 

musiikkiohjelmista oli 8,4 prosenttia. Tes-TV:n kohdalla on syytä mainita, että aineiston 

perusteella kanava oli vertailtavista kanavista kallistunut eniten musiikkiohjelmien suuntaan: 

vuosien 1960–1964 lähetysmäärästä 11,5 prosenttia oli musiikkiohjelmia. 
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KUVIO 11. MTV:n lähettämien musiikkiohjelmien prosentuaaliset osuudet vuosittain vuosien 1958–1972 välillä. 

 

Kaupallisista kanavista pitkäikäisempi eli MTV lähetti vuosien 1958–1972 aikana kaikkiaan 40470 

minuuttia (522 yksittäistä) musiikkiohjelmaa, mikä on lähetysmäärältään 19,6 prosenttia 

tutkimuksen aineistosta. Kanavakohtaisessa tarkastelussa MTV tarjoaa kuvion 2 (sivu 54, kts. 

myös kuvio 7, sivu 59) mukaan selvästi vähäisimmän  vuosittaisen musiikkitarjonnan, keskimäärin 

2698 minuuttia (45 tuntia) vuodessa. Vuodesta 1960 vuoteen 1964 MTV häviää selvästi toiselle 

kaupalliselle kanavalle eli Tes-TV:lle sekä kokonaisohjelmamäärässä että musiikkiohjelmien 

määrässä. 

 

MTV:n kokonaislähetysmäärät nousevat kuitenkin vuonna 1968 21 prosenttiin kaikista televisio-

ohjelmista, ja vuosina 1970 ja 1971 MTV lähettää selvästi enemmän musiikkiohjelmia kuin 

Kakkonen. Tämä tosin johtuu yhtä paljon Kakkosen musiikkiohjelmamäärien romahtamisesta 

kuin MTV:n vastaavien ohjelmien lisääntymisestä. MTV:n ohjelmamäärät olivat huipussaan 

määrällisesti jo vuonna 1963, jolloin se lähetti 132 eri ohjelmaa. Lähetysminuuttien mukaan vuosi 

1963 ei kuitenkaan jäänyt huippuvuodeksi, vaan vuodesta 1968 alkaen alkoi MTV:n 

musiikkiohjelmien nousu, joka romahti vasta vuonna 1972 vuoden 1963 tasolle.  Vuonna 1971 oli 

huippuvuosi, jolloin MTV lähetti 4340 minuuttia musiikkiohjelmaa. MTV:n ohjelmat on tässä 

tutkimuksessa luetteloitu yhdeksi kokonaisuudeksi. Katsojien tavoittelemisen kannalta on 
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kuitenkin suuri ero, milloin MTV:n ohjelma lähetettiin ykkösverkossa tai kakkosverkossa. 

Esimerkiksi Levyraati tuli kakkosverkossa, jolloin 1960-luvun lopussakaan se ei näkynyt kaikelle 

kansalle. 

 

MTV:n vuosittaisia ohjelmia tarkastellessa oli vaikea löytää monia säännönmukaisuuksia. 

Kasvatusohjelmien määrät vaihtelevat mielivaltaisesti vuoden 1960 nollasta prosentista vuosiin 

1965 ja 1967, jolloin yli puolet kanava ohjelmista oli piilokasvatusohjelmia. Suuri määrä selittyy 

sillä, että kanava näytti 50-minuuttisen Levyraati kokoontuu -ohjelman kerran viikossa. Vuonna 

1965 ohjelma esitettiin 42 kertaa, yhteensä 1910 minuutin verran. Lisäksi kanavalla pyöri 

Roolihahmoja-ohjelma, jossa esiteltiin eri oopperoiden henkilöitä. Vastaavasti Levyraadin ohjelma-

määrän vähentäminen ja määräajaksi lopettaminen näkyi heti tilastoissa. Vuosina 1971–1972 

ohjelmaa ei esitetty. MTV:n musiikkiohjelmien kokonaismäärästä kasvatusohjelmia oli 21,7 

prosenttia, joista 19,7 prosenttia piilokasvatusohjelmia. 

 

Vuonna 1967 prosentuaalisesti suuri osa musiikista oli luokassa ”ei mikään”. Tämä johtuu 

kahdesta seikasta. 1967 MTV esitti koko vuoden aikana vain 2185 minuuttia musiikkia. Samana 

vuonna MTV esitti säännöllisesti kahta ohjelmaa, joiden tarkkaa sisältöä ei kertaakaan mainittu: 

Toivekonsertti ja Kari Rydman. Vuoden 1963 piikki jazzkonserttien määrässä selittyy puolestaan sillä, 

että kanava esitti Aikamme rytmejä -ohjelmaa, jossa esiintyi laajalti ulkomaalaisia jazzkokoonpanoja. 

 

Vuosina 1960–1963 viihteellisten musiikkiohjelmien määrä oli reilusti yli 50 prosenttia kanavan 

musiikkiohjelmatarjonnasta. Näiden osuus kanavan musiikkiohjelmista kasvoi vuodesta 1969 

alkaen huimasti: vuonna 1971 jopa 76 prosenttia kanavan ohjelmista on viihteellisiä ohjelmia. 

Väliin jäävät vuodet 1964–1968 näyttävät painottuneen kasvatukseen, vaikka kyse on 

pohjimmiltaan siitä, että Levyraati, kasvattava viihdeohjelma, siirtyi Tes-TV:ltä MTV:lle. Jos 

Ykkönen profiloitui taidemusiikki- ja kasvatusohjelmillaan, profiloitui MTV Tes-TV:n tapaan 

viihteellisillä ohjelmillaan. Tässä mielessä paljon puhuttu kaupallisen kanavan viihteellistävä 

vaikutus tulee tässäkin tutkimuksessa todistetuksi. 

 

MTV:n vuosien 1960–1964 aikana lähettämistä musiikkiohjelmista lähes 30 prosenttia oli 

taidemusiikkia. Vuodesta 1959 lähtien MTV lähetti Sunnuntain kahvikonsertti -musiikkiohjelmaa, 

jossa vuodesta 1960 vuoteen 1965 saakka säännöllisesti konsertoi perheorkesteri Trio Lehtelä. 

Korkeaa taidemusiikin määrää voi perustella myös esimerkiksi Operetin helmiä -sarjalla, jota 

esitettiin kahdesti kuussa. 
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KUVIO 12. Kakkosen lähettämien musiikkiohjelmien prosentuaaliset osuudet vuosien 1965–1972 välillä. 

 

Kakkonen lähetti vuosien 1965–1972 aikana yhteensä 41090 minuuttia (1044 yksittäistä) 

musiikkiohjelmaa, mikä on lähetysmäärältään 19,9 prosenttia tutkimuksen aineistosta. Kakkosen 

musiikkiohjelmien lähetysmäärät olivat huipussaan vuonna 1965 (7775 minuuttia ohjelmaa), 

mutta tätä seurasi lasku. Kuvio 2 (sivu 54) osoittaa, kuinka musiikkiohjelmien määrä tippuu 70-

luvulla alle puoleen vuoden 1965 huipusta. Vuonna 1972 Kakkonen lähetti enää 117 ohjelmaa, 

jotka kestivät yhteensä 3435 minuuttia. 

 

Kakkosen musiikkiohjelmien vuosittaista rakennetta tarkastellessa (kuvio 12) huomio keskittyy 

Ykkösen tavoin suureen kasvatus- ja taidemusiikkiohjelmien määrään. Kakkosen ”edeltäjä” Tes-

TV oli keskittynyt musiikkiohjelmissa viihteelliseen materiaaliin, mutta Kakkosella viihteellisen 

musiikin osuus jää huomattavan alhaiseksi: kaikista Kakkosen musiikkiohjelmista 31,9 prosenttia 

on viihteellistä musiikkiohjelmaa. Tes-TV:n perinnöstä on muistona vain vuoden 1965 suuri 

tanssimusiikin osuus sekä melkoisen suuri piilokasvatusohjelmien määrä – esimerkiksi Nuorten 

tanssihetki jatkoi vuonna 1965 Kakkosella kerran viikossa läpi vuoden. Kasvatusohjelmien osuus 

kanavalla vuosien 1965–1972 välillä oli 17,2 prosenttia, josta piilokasvatusohjelmien osuus oli 12,7 

prosenttia ja kasvatuksellisten ohjelmien 4,5 prosenttia. 
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Taidemusiikin osuus Kakkosella kaikista musiikkiohjelmista oli keskimäärin 23,8 prosenttia. 

Vuosina 1968 ja 1969 taidemusiikin osuus nousi huomattavan korkeaksi kanavalla, jopa yli 30 

prosenttiin. Taidemusiikin määrä väheni kuitenkin 70-luvulle saavuttaessa. Vuonna 1969 kanava 

näytti 1990 minuuttia taidemusiikkia, kun vuotta myöhemmin taidemusiikin osuus on vain 885 

minuuttia. Kuviossa 12 sivulla 68 taidemusiikin määrän romahdus ei näyttäydy näin 

dramaattisena, koska kanavan kaikkien musiikkiohjelmien määrä lähes puolittui samaan aikaan. 

 

Kansanmusiikin ja jazzin osuus on Kakkosella keskimäärin muita kanavia korkeammalla. Kaikista 

kanavan musiikkiohjelmista jazzia oli 7,7 prosenttia ja kansanmusiikkia kuusi prosenttia. 

Kansanmusiikin suuri osuus vuonna 1972 selittyy pitkälle sillä, että Kakkonen lähetti muun 

muassa Pelimannimestarit-, Soimannit ja Pelimannin penkillä -nimisiä ohjelmia. Lisäksi kanava tarjosi 

maistiaisia Pispalan sottiisista. Jazzmusiikkia Kakkonen tarjoili lähettämällä muun muassa Helsinki 

Jazz Festival ja Jazzia maakunnista -ohjelmia. Vastaavasti iskelmämusiikin osuus kanavalla on lähes 

olematon, lasten musiikista ja hengellisestä musiikista puhumattakaan. 

 

Ykkönen keskittyi aineiston perusteella lähettämään muita kanavia enemmän taidemusiikkia, hen-

gellistä musiikkia, lasten musiikkia ja kansanmusiikkia. Kasvatusohjelmissa Ykkönen noudatteli 

keskiarvoa. Selvästi muita kanavia vähemmän Ykkönen lähetti tanssimusiikkia ja viihdemusiikkia. 

 

Tes-TV keskittyi tanssi- ja viihdemusiikkiin sekä kasvatuksellisiin ohjelmiin. Taidemusiikin osuus 

oli kanavalla pieni, musiikkielokuvia, lasten musiikkia, hengellistä musiikkia tai kansanmusiikkia ei 

ollut juuri ollenkaan. Myös iskelmämusiikin osuus oli pieni, mikä mainosrahoitteisella kanavalla 

on outoa – kansa ja sitä kautta mainostajat halusivat jatkuvasti lisää kevyempää musiikkimateri-

aalia Yleisradiolta, joten olisi uskonut, että kaupallinen kanava olisi vastannut tähän vaatimukseen. 

 

MTV selvästi vastasi kevyemmän musiikkiviihteen kysyntään. Sen ohjelmistopainotuksissa 

korostuu tanssi-, iskelmä-, jazz-, pop-, ja viihdemusiikki. Taidemusiikin ja kasvatusohjelmien 

osuus on pieni muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta. Hengellistä tai lapsille suunnattua 

musiikkia kanava näytti hyvin vähän. 

 

Kakkosella korostuvat Ykkösen tavoin kasvatus- ja taidemusiikkiohjelmat. Lisäksi Kakkonen 

keskittyi jazzin ja kansanmusiikin säännölliseen esittelyyn. Viihde- ja iskelmämusiikin määrä oli 

vähäisempää kuin muilla kanavilla, samoin hengellistä musiikkia tai musiikkielokuvia kanava ei 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta esittänyt. 



 

 

70  

6.2 Taidemusiikin taival televisiossa  

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa musiikin hegemonia eli henkinen valta oli television ensimmäisten 

vuosien aikana vahvasti taidemusiikilla: sitä opetettiin kouluissa, suurin osa valtion varoista 

käytettiin taidemusiikin edistämiseen ja musiikkihallinnon edustajat olivat pääasiassa taidemusiikin 

puolestapuhujia. Hegemoniaan kuului myös se, että taidemusiikkia pidettiin yleisesti muita 

musiikinlajeja arvokkaampana17. Kyse oli musiikkipolitiikasta. Musiikkipolitiikaksi voidaan kutsua 

kaikkia niitä tietoisia tai tarkoituksellisia toimenpiteitä, jotka tähtäävät musiikkielämän 

muuttamiseen tai ennallaan säilyttämiseen. Musiikkipolitiikkaa ohjaavat arvot, joiden mukaan sen 

harjoittajat määrittelevät, mihin päämääriin olisi pyrittävä. Käytännön musiikkipolitiikkaa 

hoidetaan useimmiten niin, että eliittiryhmät pyrkivät vahvistamaan hegemoniaansa ja ohjaamaan 

muiden musiikinharrastusta omien arvojensa mukaiseksi. (Kotirinta 1986, 7.) 

 

Voisi kuvitella, että television alkuaikoina taidemusiikkiohjelmat olivat helppo ja haluttu tapa 

täyttää lähetysaikaa. Raimo Salokangas (1996) kuitenkin huomauttaa, että alusta alkaen kuvaan 

perustuvan television ohjelmarakenne haluttiin erilaiseksi kuin radiolla. Esimerkiksi esitelmät 

sopivat huonosti televisioon, eikä klassinen musiikkikaan juuri saanut lisäarvoa siinä, että sen 

esittäjä näkyi. (Salokangas 1996, 126.) 

 

 
KUVIO 13. Taidemusiikin määrä minuutteina eri kanavilla vuosina 1958–1972 aikana. Tes-TV:n ohjelmatiedot 
puuttuvat vuosilta 1958 ja 1959. 

 

                                                             
17 Ajatus taidemusiikin ylivertaisuudesta elää osittain edelleen, ja aiheuttaa säännöllisin väliajoin myös keskustelua. 
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Taidemusiikin osuus televisiossa ei ole ollut kovinkaan suuri verrattuna television koko 

musiikkiohjelmistoon. Toki se on suurin yksittäinen musiikkityyli18, mutta verrattuna esimerkiksi 

viihteelliseen musiikkiin taidemusiikin osuus jää pieneksi. Vuonna 1958 taidemusiikin osuus 

musiikkiohjelmista oli 16,3 prosenttia ja vuonna 1959 15,8 prosenttia. Vuonna 1960 taidemusiikin 

osuus musiikkiohjelmista kasvoi suurimmilleen: 29,8 prosenttia television kaikista musiikki-

ohjelmista oli taidemusiikkia. Vuosien 1961–1963 aikana taidemusiikin osuus oli liikkui 20 

prosentin molemmilla puolilla, kunnes vuonna 1965 taidemusiikin osuus kasvoi 23,8 prosenttiin. 

Vuosien 1966–1968 aikana osuus pysytteli noin 22 prosentin tuntumassa, ja vielä vuonna 1969 

taidemusiikkia oli musiikkiohjelmista 23,8 prosenttia. 1970-luvulla lasku oli kuitenkin jyrkkää, 

vuonna 1971 taidemusiikin osuus oli 15,9 prosenttia ja vuonna 1972 enää 13,5 prosenttia. 

Kanavakohtaiset prosentit on jo esitelty kappaleessa 6.1. 

 

Oopperoiden ja balettien voittokulku näkyi selvänä piikkinä taidemusiikin määrässä vuonna 1960. 

Ykkönen näytti vuonna 1960 neljä kokonaista oopperaa (Salome, Don Giovanni, Falstaff ja 

Aniara, kaikki ulkomaista tuotantoa eli filmejä) ja neljä kokonaista balettia. Lisäksi taidemusiikin 

määrä kasvoi huomattavasti erilaisten kamarikonserttien ja muiden konserttien avulla. Tes-TV 

esitti vuonna 1960 kaksi oopperaa. Vuonna 1961 Ykkönen esitti kuusi oopperaa ja lukuisia 

balettiesityksiä. Kakkonen esitti televisiossa Vaasan oopperayhdistyksen tuottaman Carmen-

oopperan. Samalla lehdissä heräsi keskustelu siitä, millä tekniikalla ja keinoin oopperaa tulisi 

kuvata, että sen katsominen kotona television välityksellä olisi nautittavaa.  

 

Kapellimestari Jorma Panula puuttui keskusteluun Katso-lehdessä (15/1961, 27) seuraavalla 

tavalla: 

”En ole koskaan tullut ajatelleeksi, että klassillinen musiikki ei sopisi televisioon. Myönnän kyllä, että meiltä 
puuttuu vielä ammattitaitoista väkeä musiikkiohjelmien nauhoittamiseen. Klassilliset musiikkiohjelmat 
vaatisivat ehdottomasti musikaalisen ohjaajan, joka pystyy tekemään konserteista kuvauksellisia. 
Jokainenhan kuulee musiikin eri tavalla, mutta klassillinen musiikki sopii televisioon aivan yhtä hyvin kuin 
mikä muu musiikki tahansa ja kenties hyvä kuvitus voi vielä helpottaa katsojaa sen ymmärtämiseen.” 

 

Katso-lehden (3/1962, 36) Musiikkimuistio-palstalla kirjoittanut nimimerkki Sebastian esitti 

erilaisen näkemyksen siitä, miten oopperaa pitäisi näyttää televisiossa: 

 
”Ooppera on musiikin visuaalisimpana, näkökuvaan vetoavimpana muotona valtaamassa yhä vahvemman 
jalansijan kansainvälisessä tv-ohjelmistossa. – – Jos tarkastelemme näitä lähetyksiä musiikin kannalta, on 
todettava teknillisten rajoitusten olevan vielä verrattain kohtalokasta luokkaa.  Oikeastaan vain 
kamarioopperaa voidaan toistaiseksi verrattain hyvin tuloksin toteuttaa kuvaruudussa – silloinkin on 
melkein aina edellytettävä play backin käyttöä: Laulajat siis vain näyttelevät laulamista, tosiasiassa musiikki 

                                                             
18 Huomioitavaa on, että taidemusiikilla ymmärretään tässä tutkimuksessa kaikki klassinen musiikki, moderni 
musiikki, oopperat ja baletit. 
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tulee aikaisemmin, hyvissä akustisissa olosuhteissa ja huolella tehdyiltä ääninauhoilta – – tämä tekniikka 
antaa oopperan esittämiselle ja ohjaukselle televisiossa uusia erittäin kiintoisia mahdollisuuksia. Mikään ei 
estä Verdin ’otelloa’ tai vielä paremmin esimerkiksi Wagnerin ’Tristania ja Isolea’ – jossa 'nuoret 
rakastavaiset' Euroopan useim-milla lavoilla painavat vähintään yli 200 kiloa – näin. Tällöin voisivat Tristan 
ja Isolde olla todella nuoria ja kauniita ja Otellokin yli puolitoistametrinen.” 

 

Vuonna 1962 suomalainen televisio ei lähettänyt oopperaa. Samalla taidemusiikin määrä tippui 

minuuttimäärällisesti huomattavasti kahteen aikaisempaan vuoteen verrattuna. Vuonna 1963 

ooppera palasi rytinällä televisioon, mikä näkyi myös taidemusiikin määrässä. Ykkönen esitti 

kaikkiaan kahdeksan oopperaa, joista kotimaista tuotantoa oli kolme. Kokoillan balettejakin 

nähtiin kolme. Tes-TV lähetti samaisena vuonna yhden oopperan ja yhden baletin. Taidemusiikin 

asema televisiossa vahvistui myös, kun Ykkönen antoi klassiselle musiikille puolituntisen 

maanantai-illoista. Brita Heleniuksen luotsaamaa ohjelmaa tuli vuoden aikana kaikkiaan 32 jaksoa. 

 

Televisio sulautti ohjelmistoihinsa erilaisia kulttuurin ja yhteiskunnan institutionalisoituneita 

muotoja, kuten teatterin, konsertit ja varietee-esitykset (Hujanen 2007, 118). Yleisradio-poliitikot 

pitivät kiinni elitistisesti holhoavasta asenteestaan ja korkeakulttuurisista iskulauseistaan kansan 

vaatiessa kaupallisten kanavien mukaista kevyempää ohjelmaa (Ruoho 2007, 125). Jyrkkä jako 

korkea- ja populaarikulttuureihin näkyi niin päättäjien ja yleisöosastokirjoittajienkin mielipiteissä. 

 

Nimimerkki ”Huilisti forssasta” kirjoitti Katso-lehden (2/1964, 55) yleisönosastolla seuraavasti: 

 

”Beatles-’musiikki’ tehoaa räminällään sekä hakkaavalla rytmillään vain henkilöihin, joiden henkinen taso ja 
kypsyys on enemmän tai vähemmän apukouluasteella. He äännähtelevät ja ravistelevat itseään – kuten 
eräissä tietyissä hoitolaitoksissa – kuullessaan ko. ’musiikkia’ – – Psykologit ovat todenneet, että ihmisen 
kypsyys kuvastuu juuri musiikista: kaikenlainen roska kelpaa siellä alhaalla, korkeampi taso edellyttää jo 
parempaa musiikkia. – – Muuten olen sitä mieltä, että rautalankamusiikki on hävitettävä. Beatles-mieliset 
älkööt vaivautuko vastaamaan.” 

 

Beatles-mieliset vastasivat pyynnöstä huolimatta tulevissa numeroissa. Muun muassa nimi-merkki 

”Yx beatles vaan” kirjoitti Katso-lehteen (4/1964, 55) seuraavasti: 

 
”– – mitä pahaa on välittömyydellä ja ilolla, elämänilolla, mitäs vikaa siinä on? Beatles-musiikki on täynnä 
iloa ja rytmiä, se on mukaansatempaavaa ja mieltä kohottavaa, ja se on hyvää, niin, se on todella hyvää 
musiikkia. Tunnustan että niin on Händelin ja Bachinkin. Entäs sitten, ei se tee Beatlesien musiikkia 
huonommaksi – – ” 

 

Yleisöosastokirjoittelua jatkui aina Katso-lehden numeroon 9/1965 saakka, jolloin toimitus 

katkaisi keskustelun. Tosin senkin jälkeen Beatles-kirjeitä – siis taidemusiikin ja popmusiikin 

vastakkain asettavia kirjeitä – julkaistiin säännöllisesti.  

 



 

 

73  

Vuonna 1965 Ykkösellä näytettiin kolme oopperaa, MTV:llä yksi ja Kakkosella kaksi. Taide-

musiikin määrä pysyi kuitenkin korkealla, sillä Tes-TV:n ”seuraaja” eli Kakkonen lähetti 

huomattavasti enemmän taidemusiikkia kuin Tes-TV omana aikanaan. Ykkönen lähetti muun 

muassa New Yorkin filharmonisen orkesterin nuorten konserttisarjan, ja Oopperaviuhka-niminen 

ohjelmasarja tutustutti katsojat tunnettujen oopperoiden kohtauksiin. Oopper-viuhkan tarkoitus oli 

tavoittaa sellaista kuulijakuntaa, jolle ooppera oli vieras taidemuoto ja joka ei tästä syystä jaksanut 

kokonaisiin oopperoihin keskittyä (Oy Yleisradio Ab vuonna 1965 1966, 77). 

 

Tes-TV:n loppuminen ja Kakkosen alkaminen ei kuitenkaan näy taidemusiikin suurena kasvuna. 

Huippukaudeksi jää vuosien 1965 ja 1969 välinen aika, minkä jälkeen taidemusiikin määrä 

romahtaa kaikilla kanavilla. Oopperainnostus laski selvästi televisiossa 1960-luvun puolivälin 

jälkeen. Vuonna 1966 suomalaisessa televisiossa nähtiin vain kaksi oopperaa, ja vuonna 1967 

kansa jäi  kokonaan vaille televisioituja oopperoita. Erilaisia klassisen musiikin konsertteja 

esitettiin kuitenkin paljon televisiossa, mikä piti taidemusiikin prosentuaalisen osuuden korkeana. 

Pientä nousua oopperabuumiin oli vielä tulossa, sillä vuonna 1968 näytettiin kolme oopperaa ja 

vuonna 1969 jopa seitsemän oopperaa. Vuoden 1969 oopperoista kuusi näytettiin Kakkosella, 

mikä selvästi näkyy Kakkosen taidemusiikkiosuudessa samana vuonna. Vuonna 1970 

oopperoiden määrä laski yhteen, vuonna 1971 oopperoita nähtiin kaksi ja vuonna 1972 ei 

ollenkaan. Huomattavaa on, että oopperoiden määrän vaihdellessa erilaisia ja erimittaisia 

balettiesityksiä näytettiin tasaisesti kaikkina vuosina. Jopa 70-luvulla kanavilla oli lyhyitä 

balettiesityksiä, vaikka oopperoiden määrä tippui pohjalukemiin. 

 

6.3 Musiikkikasvatuksellisen ohjelmiston muutos 1958–1972 

 

Piilokasvatusohjelmien ja kasvatuksellisten musiikkiohjelmien määrä (kuvio 14 sivulla 74) seuraa 

melko tarkasti musiikkiohjelmien kokonaismuutosta. Kasvatusohjelmien yhteenlasketut määrät 

kasvoivat selvästi vuodesta 1958 huippuvuoteen 1965. Tuolloin lähetettiin yhteensä 154 

kasvatuksellista ja piilokasvatusohjelmaa, mikä täytti 5355 minuuttia vuotuisesta lähetysajasta. 

Tämän jälkeen kasvatusohjelmien määrä laski nykien siten, että vuonna 1972 kasvatusohjelmia on 

vähemmän kuin vuonna 1963. Kaikkiaan kasvatusohjelmia lähetettiin vuosien 1958–1972 aikana 

44005 minuuttia (1325 ohjelmaa), josta kasvatuksellisia ohjelmia oli 12755 minuuttia (415 

ohjelmaa) ja piilokasvatusohjelmia 31250 minuuttia (911 ohjelmaa). 
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Kasvatusohjelmien prosentuaalinen määrä kaikista musiikkiohjelmista vuosien 1958–1972 oli 

hyvin korkea, 22,3 prosenttia – joka viides lähetetty musiikkiohjelma oli kasvatusohjelma. 

Piilokasvatusohjelmien osuus tästä oli 15,1 prosenttia ja kasvatuksellisten ohjelmien 6,2 

prosenttia.  

 

Kuviosta 14 on helppo havaita, miten kasvatusohjelmien lähettäjä on muuttunut vuosien varrella. 

Vuodesta 1958 vuoteen 1964 kaupalliset kanavat eli MTV ja Tes-TV lähettivät enemmän 

kasvatusohjelmaa kuin Yleisradio eli Ykkönen. MTV:n osuus oli merkittävä edelleen vuosina 

1965–1968, kun se ”peri” Tes-TV:ltä Levyraadin. Vuosina 1965–1967 Yleisradion Ykkönen ja 

Kakkonen kamppailivat siitä, kumpi lähettää enemmän kasvatuksellista ohjelmaa, kunnes 

vuodesta 1968 vaaka kallistui selvästi Ykköselle. 

  

KUVIO 14. Kasvatuksellisten ohjelmien minuuttimäärät eri kanavilla vuosien 1958–1972 välillä. Vuosilta 1958 ja 
1959 puuttuu Tes-TV:n tiedot. 

 

Kasvatuksellisen ohjelmisto kuitenkin jakaantuu siten, että Ykkönen on koko tarkasteluvälin ollut 

vastuussa kasvatuksellisista ohjelmista, kun Tes-TV, Kakkonen ja MTV ovat keskittyneet 

piilokasvatusohjelmiin. Ykkönen lähetti kasvatuksellista musiikkiohjelmaa vuosien 1958–1972 

aikana yhteensä 9455 minuuttia ja piilokasvatusohjelmaa 11000 minuuttia. Tes-TV lähetti 

kasvatuksellista ohjelmaa vain 590 minuuttia, mutta jopa 6345 minuuttia piilokasvatusohjelmaa. 

MTV:n kasvatuksellisten ohjelmien määrä oli myös pieni, vain 700 minuuttia, mutta 

piilokasvatusohjelmien osuus oli 7985 minuuttia. Kakkosella musiikkikasvatuksellisia ohjelmia 

nähtiin 2010 minuuttia ja piilokasvatusohjelmia 5920 minuuttia. 
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Kaupallisten kanavien yhteenlaskettu kasvatusohjelmien määrä oli 1290 minuuttia ja 

piilokasvatusohjelmien 14330 minuuttia, kun vastaavasti Yleisradio lähetti kasvatusohjelmia 11465 

minuuttia ja piilokasvatusohjelmia 16920 minuuttia. Tämä vertailu tukee ajatusta siitä, että 

kaupallinen televisio viihdyttää (ja opettaa viihteen avulla) ja valtiojohtoinen televisio sivistää. 

 

 
KUVIOT 15 ja 16. Vasemmalla kuviossa 15 näkyvissä television musiikkipiilokasvatusohjelmien määrät vuosilta 
1958–1972 eri kanavilla. Oikealla kuviossa 16 kasvatuksellisten musiikkiohjelmien määrät vuosina 1958–1972. 
Kummassakaan kuviossa ei ole mukana Tes-TV:n vuosien 1958 ja 1959 ohjelmatietoja. Taulukoita lukiessa on 
huomattava, että skaala on erilainen. 

 

Huomattava ero yleiseen musiikkiohjelmien määrän muutokseen on se, että pelkkien kasvatuk-

sellisten ohjelmien huippuvuosi osuu kuvion 16 mukaan vuodelle 1966 (48 ohjelmaa, 1540 

minuuttia) eikä näiden ohjelmien määrässä ole havaittavissa samanlaista tasaista laskua kuin 

ohjelmien kokonaismäärässä, vuoden 1972 notkahdusta lukuun ottamatta. Sen sijaan 

piilokasvatuksellisten ohjelmien muutos noudattaa paraabelia – joskin erimuotoisena kuin 

aikaisemmin on havaittu.  

 

Kuvioista 15 ja 16 näkee, että vuosia 1959 ja 1960 lukuun ottamatta piilokasvatusohjelmien osuus 

on ollut huomattavasti suurempi kuin kasvatuksellisten ohjelmien osuus. Kasvatusohjelmien 

huippuvuonna eli vuonna 1965 piilokasvatusohjelmien osuus oli noin 80 prosenttia ja 

kasvatuksellisten ohjelmien osuus noin 20 prosenttia. Vuosien 1961–1965 kasvatuksellisten 

ohjelmien osuus on vuodesta riippuen noin 10–30 prosenttia kaikista kasvatusohjelmista. Vuoden 

1966 jälkeen tilastot hieman tasaantuvat, ja kasvatuksellisten ohjelmien määrä on vuosittain noin 

30–40 prosenttia kaikista kasvatusohjelmista, jolloin piilokasvatusohjelmien määräksi jää vuodesta 

riippuen 60–70 prosenttia.  
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Piilokasvatusohjelmista huomattavimman osan 1960-luvulla lähettivät mainosrahoitteiset Tes-TV 

ja MTV. Yleisradion Ykkönen ja Kakkonen alkoivat lähettää vasta vuodesta 1969 enemmän piilo-

kasvatuksellista ohjelmaa kuin MTV. Osittain tähän oli syynä Levyraati19-ohjelman loppuminen 

MTV:ssä.  

 

Kasvatuksellisia ohjelmia tarkastellessa huomaa selvästi Yleisradion sivistävän tehtävän 

vaikutuksen. Ykkönen on kanavana lähes yksin vastuussa kaikesta musiikkikasvatuksellisesta 

aineistosta. Vuoden 1965 nopean nousun musiikkikasvatusohjelmien määrässä voi selittää Koulu-

TV:n alkamisella. Kappaleessa 6.5 on käsitelty tarkemmin lapsille suunnattuja musiikkikasvatus-

ohjelmia. Seuraavassa käyn läpi tarkemmin, miten kasvatusohjelmisto muuttui suomalaisessa 

televisiossa ensimmäisten 15 vuoden aikana. 

 

Vuonna 1958 tilastoitiin viisi varsinaista kasvatuksellista musiikkiohjelmaa. Ykköseltä tuli Soittimen 

tarina -ohjelma tammikuun 18. päivänä ja lapsille suunnattu Laulamme ja soitamme yhdessä huhtikuun 

25. päivänä. MTV puolestaan aloitti vuonna 1958 Musiikkia oppimaan -sarjan, jota tuli vuoden 

aikana kolme jaksoa. Piilokasvatuksellisia ohjelmia olivat muun muassa Ykkösen Ravintolamuusikko 

muistelee ja MTV:n Sävelkansio-sarja sekä tietovisailu Do-Re-Mi. 

 

Vuonna 1959 tilastoissa oli 18 ohjelmaa, joista kasvatuksellisia 12 ja piilokasvatusohjelmia kuusi. 

MTV jatkoi Musiikkia oppimaan -sarjaa kaikkiaan kymmenen jakson verran. Ohjelmatietojen 

mukaan ohjelmissa tutustuttiin muun muassa musiikin alkeisiin ja harjoiteltiin rytmiä. MTV lähetti 

myös Do-Re-Mi-tietokisaansa vuoden 1959 ajan. MTV:n osuus vuoden 1959 kasvatusohjelmista 

oli Yleen verrattuna suuri. 18 ohjelmasta 15 oli MTV:n ohjelmia. Huomattavaa onkin, että 

kasvatuksellisessa musiikkiohjelmistossa MTV hallitsi selvästi television antia – vaikka pelko 

nimenomaan oli ollut, että kaupallinen kanava viihteellistäisi sisältöjä eikä toisi katsojille sivistystä. 

Toisaalta mistä muusta piilokasvatuksessa usein on kysymys kuin opettamisesta viihteen varjolla? 

Tähän ryhmään lukeutuvat helposti esimerkiksi kaikki musiikkitietovisat, joita MTV:llä oli kahden 

ensimmäisen vuoden aikana runsaasti. 

 
                                                             
19

 Television yksittäisistä kasvatusohjelmista esille nousee ehdottomasti Levyraati. Vuosien 1961–1969 välillä levyraatia 
esitettiin kaikkiaan 223 jaksoa, 9655 minuuttia. Määrä on 21,9 prosenttia television kaikista musiikkikasvatus-
ohjelmista. Levyraati alkoi Levyraati kokoontuu -nimisenä ohjelmana. Ensimmäinen osa lähetettiin Tes-TV:ssä syys-
kuun 6. päivänä 1961 kello 18.05–18.25. Ohjelmat olivat aluksi vain 20 minuuttisia, mutta niitä lähetettiin heti 
säännöllisesti viikoittain. Keväällä 1962 ohjelma pituus oli puoli tuntia ja syyskaudella 45 minuuttia. Välillä ohjelma oli 
jopa 55 minuuttinen. Vuosien 1962–1965 välillä ohjelmaa näytettiin lähes viikoittain, keskimäärin 38 kertaa vuodessa. 
Vuonna 1966 lähetysten määrä tippui vain 13 kappaleeseen. Vuonna 1969 ohjelma nähtiin yhdeksän kertaa ennen 
kuin se jäi tauolle. Tämä selittää suoraan MTV:n piilokasvatuksellisten ohjelmien laskun. 
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Uusi vuosikymmen ei tuonut nousua kasvatusohjelmille, vaan lukema tippui kaikkien aikojen 

alhaisimmaksi: 15 kasvatusohjelmaa, joista kahdeksan oli piilokasvatusta. MTV ei lähettänyt 

ainuttakaan kasvatusohjelmaa, mutta kaupallisista kanavista Tes-TV tarjosi muun muassa Erkki 

Ertaman Sanoin ja sävelin -musiikkipakinasarjan, jossa esiteltiin musiikkia kautta aikojen. Ykkösen 

harvat kasvatusohjelmat keskittyivät kansanperinteiden esittelyyn ja taiteilijadokumentteihin. 

 

Vuonna 1961 kasvatusohjelmien määrä kasvoi 49 kappaleeseen ja 1325 minuuttiin. 

Kasvatuksellisten ohjelmien määrä pysyi pienenä, mutta piilokasvatuksellisia ohjelmia lähetettiin 

kaikkiaan 39 kappaletta – näistä 31 Tes-TV:n puolella. Suurin yksittäinen syy tähän oli Tes-TV:n 

Jaakko Jahnukainen, joka juonsi kahta sarjaa: Nuorta jazzia ja Levyraati kokoontuu.  

 

Seuraavana vuonna kasvatusohjelmien määrä jatkoi nopeaa kasvuaan. Kaikkiaan vuonna 1962 

lähetettiin 75 kasvatusohjelmaa, yhteensä 2430 minuutin edestä. Tästä piilokasvatusohjelmia oli 

suurin osa, 61 kappaletta ja 2015 minuuttia, josta Tes-TV:n osuus oli 41 ohjelmaa ja 1470 

minuuttia. Tes-TV:n piilokasvatuksellisten ohjelmien osuus kaksinkertaistui edellisvuodesta 

minuuttimäärällisesti, vaikka ohjelmien kappalemäärä kohosikin vain kymmenellä. Lähinnä tämä 

johtuu siitä, että Levyraati kokoontuu -ohjelma alkoi kesätauon jälkeen ilmestyä kerran viikossa 45-

minuutin mittaisena ohjelmana normaalin 30 minuutin sijaan. Muita piilokasvatusohjelmia Tes-

TV ei vuoden aikana lähettänyt. Ykkösellä kasvatusohjelmien määrä kohosi 11:stä 29:ään. 

Esimerkiksi Suomalaisia solisteja -sarja esitteli nimensä mukaan suomalaisia laulajia ja soittajia, ja 

ulkomaalaisista säveltäjistä tarkkailussa olivat muun muassa Händel, Stockhausen ja Vivaldi. 

Löytöretki musiikin maailmaan perehdytti katselijoita musiikin muotorakenteisiin kolmessa 

ohjelmassa. 

 

Vuonna 1963 kasvatusohjelmien määrä kasvoi edelleen. Vuoden aikana esitettiin kaikkiaan 117 

kasvatusohjelmaa, joista kasvatuksellisia oli 28 ja piilokasvatusohjelmia 89. Minuuttimäärällisesti 

kasvatusohjelmien määrä kohosi 3655 minuuttiin. Tuosta 2880 minuuttia oli piilokasvatusta ja 775 

minuuttia kasvatuksellista ohjelmaa. Tes-TV vastasi edelleen suurimmasta osasta aineistoa, sillä se 

lähetti 1740 minuuttia piilokasvatusohjelmia ja 205 minuuttia kasvatuksellista ohjelmaa. Suurin 

yksittäinen syy oli Levyraati-ohjelma, jota lähetettiin lähes viikoittain vuosien 1962–1965 välillä. On 

hyvä huomata, että vuonna 1963 Tes-TV ei tavoittanut kuin muutaman kymmenen prosenttia 

suomalaisista – suurin osa televisiokatsojista joutui seuraamaan Ykköstä ja MTV:tä. Ykkösellä 

Säveltaiteen mestareita -sarja esitteli kuuluisia säveltäjiä. MTV:llä lähetettiin kahdesti kuussa 

Nuottiavain-musiikkivisaa sekä Lähikuvia-sarjaa, joka esitteli eri taiteiden ammattilaisia. 
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Vuosi 1964 näyttäytyy tilastoissa outona. Piilokasvatusohjelmien määrä jatkoi huimaa kasvuaan, 

mutta kasvatuksellisten ohjelmien määrä väheni. Tes-TV ja MTV eivät näyttäneet ainuttakaan 

kasvatuksellista musiikkiohjelmaa. Kaikkiaan vuoden aikana lähetettiin 130 musiikkikasvatus-

ohjelmaa, joiden yhteiskesto oli 4250 minuuttia. Suurin osa ohjelmista oli edelleen Tes-TV:n 

lähettämiä piilokasvatusohjelmia. Ykkösen kasvatuksellisten ohjelmien määrä supistui siitä 

huolimatta, että Koulu-TV aloitti lasten musiikkikasvatusohjelmien20 näyttämisen. Merkittävänä 

kasvatuksellisena uudistuksena voidaan pitää myös Ykkösen syyskuussa aloittamaa uutta sarjaa, 

jossa Leonard Bernstein tutustutti televisioyleisöä musiikin saloihin New Yorkin filharmonisen 

orkesterin kanssa. MTV lisäsi piilokasvatusohjelmiensa määrää aloittamalla musiikillisia pähkinöitä 

tarjoavan kuukausittaisen Opus X -ohjelman. Tes-TV:ssä jyräsivät Levyraati ja Sävel ja sivellin 

 

Vuonna 1965 televisio saavutti musiikin suhteen kasvatuksellisimman vuotensa: televisiosta tuli 

kaikkiaan 5355 minuuttia musiikkikasvatusohjelmaa, eli 14,7 minuuttia joka päivä vuoden ympäri. 

Tes-TV:n loputtua piilokasvatusohjelmat jakautuivat uudelleen. MTV jatkoi Levyraadin esittämistä, 

mikä selittää kanavan suuren piilokasvatusohjelmien määrän. Ykkösen piilokasvatusohjelmat 

kasvoivat kahden uuden visailun avulla: alkuvuodesta käynnistyi Musiikkikoulut kilpasilla -ohjelma, 

jossa eri musiikkikoulujen ja -opistojen oppilaat kisailivat musiikkitietämyksellään. Loppuvuodesta 

Ykkönen aloitti Nelisointu-ohjelma, joka oli neljän pohjoismaisen perheen välinen musikaalinen 

tietokilpailu. Kasvatuksellisia ohjelmia vuonna 1965 lähetettiin yhteensä 1100 minuuttia: yli kaksi 

kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Osuutta kasvatti aktiivinen Koulu-TV, joka lähetti lasten 

musiikkikasvatusohjelmia. Kakkosella aloitti Musiikkikirja-ohjelma, jossa keskityttiin eri 

oopperoiden ensi-iltojen tarinoihin. 

 

Vuonna 1966 kasvatusohjelmien määrä tippui ensimmäisen kerran 1960-luvulla. Suurin 

putoaminen oli piilokasvatusohjelmissa, joiden määrä tippui 4255 minuutista 2565 minuuttiin. 

Kasvatuksellisten ohjelmien määrä päin vastoin kasvoi 1100 minuutista 1540 minuuttiin. Suurin 

yksittäinen syy piilokasvatusohjelmien määrän romahtamiseen on Levyraadin ohjelma-ajan 

vähentäminen. Myös Ykkönen lopetti musiikkivisailunsa, mikä näkyi piilokasvatusohjelmien 

määrässä. Kasvatuksellisia ohjelmia sen sijaan riitti. Aktiivisen Koulu-TV:n lisäksi Ykkösellä 

näytettiin säännöllisesti Nuottien välistä -ohjelmaa, jossa tutustuttiin eri aikakausien musiikkiin. 

Pohjoismainen musiikki maailmansotien välillä ja Säveltäjäprofiili -sarjat lisäsivät kasvatuksellisten 

                                                             
20 Lasten musiikkikasvatusohjelmista tarkemmin kappaleessa 6.5. 
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musiikkiohjelmien monimuotoisuutta. Kakkosella esitettiin kaksi musiikkikasvatussarjaa: Musiikin 

maailmasta ja Sävelmaailma. 

 

1967 kasvatusohjelmien määrä jatkoi loivaa laskuaan. Kaikkiaan vuoden aikana lähetettiin 116 

kasvatusohjelmaa, joiden kesto oli 3740 minuuttia. Merkittävin vähennys tapahtui Ykkösen 

kasvatuksellisissa musiikkiohjelmissa, joiden määrä putosi 1155 minuutista 890 minuuttiin. 

Vuonna 1967 televisiosta tuli huomattavan paljon katsojia aktivoivia ohjelmia, joiden tarkoitus oli 

herättää katsojat osallistumaan musisointiin. Ykkönen aloitti Koti musisoimaan -ohjelma, jossa 

television välityksellä opetettiin muodostamaan koteihin kotiyhtyeitä. Ohjelmatekstin mukaan 

ohjelman aikana pystyi soittamaan, katselemaan ja kuuntelemaan. Opetus tapahtui osittain 

Kotimusiikkivihko I:n avulla, joka ilmeisesti oli koteihin erillisesti hankittava opetusvihko. Välillä 

televisiossa käytiin läpi vihkon eri tehtäviä, välillä pohdittiin kotimusisointia käytännössä. Vuoden 

aikana lähetettiin kaikkiaan – tai vain – viisi 25-minuutin mittaista ohjelmaa. Vastaavasti 

Kakkoselta tuli Kotimusiikkia-ohjelma, joka ohjelmatietojen perusteella tuntui melko samanlaiselta 

ohjelmalta kuin Ykkösen Koti musisoimaan. Kotimusiikkia-sarjaa lähetettiin tosin vain kahden 

puolituntisen verran. Muita kasvatuksellisia ohjelmia Ykkösellä olivat muun muassa Leonard 

Bernsteinin edelleen jatkunut opetusohjelma sekä Kuunteluoppilaana-sarja, jossa television katselija 

vietiin vieraaksi muun muassa Yehuni Mehudin mestariluokalle, RSO:n harjoituksiin ja Carl 

Ebertin oppitunnille. Pii-ohjelma tarkasteli kansanmusiikin erotiikkaa ja säveltäjäprofiileista nousi 

esiin muun muassa Usko Meriläinen. Vastaavasti Kakkonen lähetti Kolmisointu-sarjan, jossa 

Raution veljekset kävivät läpi eri musiikillisia aiheita. Tarkastelun kohteena olivat muun muassa 

Leevi Madetojan musiikki, Joonas Kokkonen, klarinetti soittimena ja viulun rakentaminen. 

Viisiosainen Jazzin vaiheita suomalaisin silmin -sarja kävi läpin jazzin historiaa ja Näin syntyy ooppera -

ohjelmassa seurattiin nimensä mukaan oopperan syntyä. Kakkosella tutustuttiin myös J.S. Bachin 

ja sellon suhteeseen sekä käytiin läpi Tiernapoika-perinnettä musiikin osalta. 

 

Vuonna 1968 piilokasvatusohjelmien määrä kasvoi. Vuoden aikana esitettiin 4050 minuuttia 

kasvatusohjelmia, joista kasvatuksellista oli ohjelmaa 1180 minuuttia ja piilokasvatusta 2870 

minuuttia. Yleisradion kanavat tekivät selvimmät muutokset: Ykkönen lisäsi piilokasvatusohjelmia 

huomattavasti, kun vastaavasti Kakkonen vähensi kasvatuksellista materiaaliansa. Ykköseltä tuli 

muun muassa uusi Oopperanäyttämöt-ohjelmasarja. Huomattava uudistus on, että Levyraati näkyi 

kesällä 1968 myös ykkösverkossa, tosin edelleen MTV:n ohjelmana. Tämä kuitenkin tarkoitti, että 

suurin osa suomalaisista pääsi katsomaan ohjelmaa. Ohjelmaa näytettiin harvakseltaan ja 

epäsäännöllisesti, ja samaan aikaan Levyraati jatkoi edelleen myös kakkosverkossa. 
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Kasvatuksellisten ohjelmien määrän tippuminen johtui siitä, että Kakkonen esitti hyvin 

säästeliäästi kasvatuksellisia ohjelmia. 

 

Seuraavana vuonna kasvatusohjelmien määrä väheni. Kasvatuksellisten ohjelmien määrä pysyi 

paikoillaan, mutta piilokasvatusohjelmien määrä tippui Levyraadin lähetysmäärien tiputtua puoleen. 

Kaikkiaan vuoden aikana lähetettiin 3590 minuuttia musiikkikasvatusohjelmaa, josta 2405 

minuuttia oli piilokasvatusta ja 1185 kasvatuksellista ohjelmaa. Ykkösellä alkoi Huuliharppu-

niminen ohjelma, jossa käytiin läpi ajankohtaisia musiikkimaailman asioita. Lasten musiikki-

kasvatusohjelmien osuus kasvatuksellisista ohjelmista nousi vuonna 1969 huomattavan korkeaksi: 

1185 minuutista 415 minuuttia oli lapsille suunnattua kasvatuksellista ohjelmaa. Kakkosen osuus 

piilokasvatusohjelmien lähettäjänä kasvoi ja MTV:n vastaavasti tippui. Kakkosella alkoi 

Musiikkivisan lisäksi pohjoismainen Musikfrågan-musiikkivisailu, jota näytettiin neljästi kuussa. 

 

1970-luvun alku lupasi musiikkikasvatusohjelmille uutta nousua. Ohjelmien kokonaismäärä nousi 

3705 minuuttiin, ja kasvatuksellisia ohjelmia määrästä oli 1545 minuuttia. Lasten musiikki-

kasvatusohjelmien osuus pysyi suurena kasvatuksellisissa ohjelmissa: lapsille suunnattua 

musiikkikasvatusta oli 495 minuuttia. Ykkönen nousi selvästi johtavaan asemaan musiikki-

kasvattajana vuonna 1970. Se näytti 1140 minuuttia kasvatuksellisia ohjelmia ja 1105 minuuttia 

piilokasvatusohjelmia – enemmän kuin toiset kanavat yhteensä. Tilanne säilyi vuoteen 1972 

saakka. Kakkosen piilokasvatusohjelmien vähentymistä voi selittää ainoastaan tietovisailujen 

päättymisellä. Vastaavanlaisia säännöllisiä piilokasvatusohjelmia ei kanavalle enää otettu. 

Samanlainen kohtalo oli myös MTV:llä Levyraadin loputtua. 

 

Musiikkiohjelmien määrä tippui hieman vuonna 1971. Kaikkiaan vuoden aikana lähetettiin 87 

musiikkikasvatusohjelmaa. Kasvatuksellista ohjelmaa oli 1335 minuuttia ja piilokasvatusta 2285. 

Television lähettämästä 3620 minuutista 2210 minuuttia oli Ykkösen ohjelmaa. Suurin muutos 

vuoden 1971 ohjelmarakenteessa vuoteen 1970 oli MTV:n ohjelmamäärien romahdus. Vuonna 

1971 MTV lähetti vain 120 minuuttia kasvatusohjelmia. Ykkösellä Musiikkiykkönen-ohjelma 

esitteli laajasti erilaisia musiikkitapahtumia, henkilöitä ja ilmiöitä. Kasvatukselliset ohjelmat 

pyörivät silti säveltäjien kuten Pierre Boulez'n tai Maurice Ravellin esittelyjen ympärillä. 

 

Vuonna 1972 kasvatusohjelmien määrä laski rajusti. Televisiosta tuli vain 2715 minuuttia 

musiikkikasvatusohjelmia. Tästä 835 minuuttia oli kasvatuksellista ohjelmaa ja 1880 minuuttia 

piilokasvatusohjelmaa. Yleisradion Ykkönen hallitsi kasvatuskenttää lähettämällä 590 minuuttia 
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kasvatuksellista ohjelmaa ja 1460 minuuttia piilokasvatusohjelmaa. Kasvatuksellisen ohjelman 

määrä lähes puolittui Ykkösellä vuoteen 1971 verrattuna.  

 

Television musiikkikasvatusohjelmien painopiste oli ensimmäisen 15 vuoden ajan klassisessa 

musiikissa: elävissä ja edesmenneissä säveltäjissä ja heidän teoksissaan, eri musiikillisissa 

aikakausissa ja klassisen musiikin soittimissa. Vaikka televisiossa näytettiin paljon myös pop- ja 

jazzmusiikkia, ei näitä tyylejä opetettu televisiossa paljoakaan. Jazzin historiaa käytiin läpi 

muutamassa ohjelmassa, populaarimusiikkiin viitattiin lähinnä ilmiönä. Yksi harvoja poikkeuksia 

oli vuonna 1972, kun MTV lähetti Pinnalla-nimisen ohjelman, jossa keskusteltiin iskelmämusiikin 

säveltämisestä ja sanoittamisesta. Piilokasvatusohjelmissa oli vapaampi ote, ja niissä keskusteltiin 

muun muassa popidoleista, popista ja jazzista ammattikenttänä, tutustuttiin laulajien faneihin ja 

ihmeteltiin uusinta studiotekniikkaan. Käytännön kotimusisointi ja varsinainen tekeminen jäi 

kuitenkin muutaman yksittäisen ohjelmasarjan varaan, joten varsinaisesti käytännön opettajana 

televisiosta ei voi puhua ensimmäisen 15 vuoden aikana. 

 

6.4 Lapsille suunnatut musiikkiohjelmat 

 

Lapsille suunnattuja musiikkiohjelmia tarkasteltaessa huomaa, kuinka television opetuksellinen 

potentiaali jätettiin käyttämättä suomalaisen television ensimmäisten vuosien aikana. Lasten 

musiikkiohjelmien voi sanoa olleen hyvin lapsen kengissä ensimmäisten 15 vuoden ajan. Tuona 

aikana lähetettiin yhteensä lapsille tarkoitettuja konsertteja ja kasvatuksellisia ohjelmia 329 

kappaletta (6795 minuuttia), eli noin 21 ohjelmaa (453 minuuttia) vuodessa. Lapsille suunnattua 

musiikkikasvatuksellista ohjelmaa alkoi esiintyä televisiossa säännöllisesti vasta vuonna 1965, 

jolloin Koulu-televisio aloitti säännölliset lähetyksensä. Kasvatusohjelmat keskittyivät lähinnä 

Ykköselle. MTV ei lähettänyt 15 vuoden aikana ainuttakaan lapsille suunnattua musiikkia 

käsittelevää kasvatusohjelmaa eikä Kakkonen toiminut merkittävästi paremmin. Lapsille 

suunnattuja piilokasvatusohjelmia ei ollut millään kanavalla luokittelun vuoksi, sillä lapsille 

suunnattu kasvatuksellinen ohjelma luettiin aina kasvatukselliseen materiaalin, jollei kyseessä ollut 

selkeästi konsertti. 
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KUVIOT 17 ja 18. Vasemmalla kuviossa 17 on lasten musiikkiohjelmat kanavakohtaisesti minuuttimäärällisesti 
mitattuna vuosina 1958–1972. Oikealla kuviossa 18 on eroteltu lapsille suunnattujen kasvatusohjelmien ja konserttien 
määrät samana aikana. Tes-TV:n tiedot puuttuvat vuosilta 1958 ja 1959. 

 

Kaikkiaan vuosittainen tarjonta oli hyvin vähäistä. Myönteisenä huomiona on kuitenkin pidettävä 

sitä, että muiden musiikkiohjelmien määrän laskiessa lasten musiikkiohjelmien määrä nousee aina 

huippuvuoteen 1970 saakka, ennen kuin määrä hieman hiipuu. Kokonaismäärällisesti lasten 

musiikkiohjelmat ovat olleet hyvin pienessä roolissa kanavien yhteenlasketuissa tilastoissa. 

Esimerkiksi vuonna 1970 lasten musiikkiohjelmaa tuli noin 13,3 tuntia koko television lähetysajan 

ollessa yhteensä 3353 tuntia. Prosentteina lasten musiikkiohjelmia vuoden 1970 ohjelmista oli 

noin 0,4 prosenttia. Mittavista määristä ei todellakaan ole kyse koko television lähetysmäärässä. 

 

Lapsille suunnattua vähäistä musiikkiohjelmatarjontaa voi tietysti puolustella sillä, että monet 

muut television musiikkiohjelmat sopivat lapsille siinä missä aikuisillekin. Klassinen musiikki 

sivistää niin lasta kuin aikuistakin. Silti lasten musiikkiohjelmien määrä oli ohjelmien 

kokonaismäärään verrattuna todella pieni.  

 

6.5 Lasten musiikkikasvatus 

 

15 vuoden aikana lähetettiin kaikkiaan 2680 minuutin verran lapsille suunnattua musiikki-

kasvatuksellista ohjelmaa. Tasaisesti jaettuna yhdelle vuodelle ohjelmaa tuli keskimäärin noin 179 

minuuttia, karkeasti laskettuna päivää kohti noin 0,5 minuuttia eli 30 sekuntia. Tämä riittää 

vahvistukseksi toteamukseen, ettei televisiosta todellakaan ollut lasten musiikkikasvattajaksi 
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vuosien 1958–1972 aikana – eikä sitä ohjelmien määrästä päätellen sellaiseksi myöskään 

tarkoitettu. 

 

Kasvatuksellisten ohjelmien osalta Ykkönen lähetti vuodesta 1965 alkaen tasaisesti Koulu-TV-

ohjelmia, mikä näkyy selvästi lasten musiikkikasvatusohjelmien määrässä. Materiaalia tutkiessa 

lapsille suunnatut kasvatukselliset musiikkiohjelmat olivat pitkälti Koulu-TV:n ohjelmia. On 

tärkeää huomata, että Koulu-TV kierrätti paljon ohjelmia tarkasteluvuosina. Sama ohjelma 

lähetettiin monena peräkkäisenä vuotena, eikä ollut harvinaista, että saman vuoden sisälläkin 

ohjelma lähetettiin useasti: aluksi pari kertaa lapsille, ja sitten myöhempään katseluaikaan 

muillekin. Tämä aiheutti myös ongelmia ohjelmien määrittelyssä. Koska kyseessä on 

ohjelmatietoihin perustuva tutkimus, päädyin seuraavaan: Mikäli myöhempään katseluaikaan 

siirretyn ohjelman tiedoissa ei mainittu, että kyseessä oli lapsille suunnattu ohjelma tai että 

kyseessä oli Koulu-TV:n uusinta, en luokitellut sitä enää lasten kasvatukselliseksi ohjelmaksi, vaan 

yleiseksi kasvatukselliseksi ohjelmaksi. Tätä perustelen kahdella seikalla. Jos iltaan siirretyssä 

ohjelmassa ei ollut mainintaa, että kyse on lastenohjelmasta, ohjelmasisällöistä vastaavat henkilöt 

eivät enää mieltäneet ohjelmaa lasten ohjelmaksi. Näin ollen sen funktio ei enää ollut lasten 

musiikkikasvatus. Toisaalta hyvin myöhään siirretty ohjelma tarkoitti myös sitä, että lapset olivat 

jo nukkumassa lähetyksen alkaessa. 

 

Ensimmäinen selvästi lapsille suunnattu musiikkikasvatuksellinen ohjelma Musisoidaan yhdessä 

lähetettiin Ykkösellä 25.4.1958 kello 19.30–20.00. Tekstin mukaan Matti Rautio musisoi ja lauloi 

yhdessä lasten kanssa, ja samalla lasten kanssa tutustuttiin Orf-soittimiin. Tämän jälkeen kesti aina 

vuoteen 1964, ennen kuin lapsille suunnattuja musiikin kasvatuksellisia ohjelmia lähetettiin jälleen. 

MTV esitti vuosien 1959–1960 aikana Musiikkia oppimaan -sarjan, mutta missään ei annettu 

ymmärtää, että kyseessä olisi ollut erityisesti lapsille tai edes nuorille suunnattu kasvatuksellinen 

ohjelma. 

 

Lasten musiikkikasvatuksen voi sanoa alkavan säännöllisesti vuodesta 1964, jolloin Ykkönen 

lähetti kaikkiaan neljä lapsille suunnattua kasvatuksellista ohjelmaa. Koulu-TV aloitti 7. lokakuuta 

kello 12.15–12.30 Gubben i lådan -nimisellä ruotsinkielisellä ohjelmalla, jossa lapsille opetettiin 

lauluja. Marraskuun 5. ja 6. päivänä Koulu-TV lähetti puolituntisen ohjelman Urkujen mestarin 

Johann Sebastian Bachin elämää ja elämäntyötä. Lasten kasvatukselliseksi ohjelmaksi se luokiteltiin 

aiheesta riippumatta siksi, että se esitettiin Koulu-TV:n aikana kello 13.10–13.40. Vuoden neljäs 

kasvatuksellinen ohjelma oli 13.11. lähetetty Lapset musiikin ihmemaassa, jossa lehtitietojen mukaan 
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soittimet kertoivat itsestään katsojille. Ohjelman lähetysaika oli 18.25–18.55. Yhteensä vuonna 

1964 lähetettiin 105 minuuttia lasten musiikkikasvatusohjelmia. 

 

Vuonna 1965 Koulu-TV alkoi toimia säännöllisesti, mikä näkyi lapsille suunnattujen 

kasvatuksellisten ohjelmien lukumäärässä. Vuoden aikana lähetettiin kaikkiaan 12 lapsille 

suunnattua kasvatusohjelmaa, joista yhdeksän oli Koulu-TV:n lähetyksiä. Tammikuun 22. päivänä 

esitetty Koulu-TV:n ohjelma Soittimien maailmasta käsitteli urkuja ja huilua, helmikuun 3. päivänä 

esitetty Skolmusik I esitteli koulusoittimia ja kertoi musiikin elementeistä. 12.2. Soittimien maailman 

vuorossa oli tutustuminen pianoon ja sen pikkuserkkuihin ja 10.3. tutustuminen koulusoittimiin 

jatkui Skolmusik II -ohjelmassa. 5.4. esitettiin uusintana J.S. Bachin elämästä kertova jakso ja 28.4. 

tutustuttiin nuoreen pianoa soittavaan Karliin. 29.9. Seppo Miettinen esitteli Tshaikovskin 

tuotantoa ja 6.10. oli vuorossa ruotsinkielinen laulutunti Astrid Helinin johdolla. Koulu-TV:n 

opetuksellinen tarjonta päättyi marraskuun 22. päivänä, jolloin ohjelma Bachin elämästä ja 

elämäntyöstä uusittiin jälleen. Lisäksi Ykkönen lähetti marras- ja joulukuun aikana kolme jaksoa 

Puzzlet-nimistä ohjelmaa, joissa käytiin läpi erilaisia laulu- ja leikkipulmia Lille Johin kanssa. 

 

Karkeasti laskien Koulu-TV:n ohjelmista yksi tutustutti musisoivaan nuoreen, kolme käsitteli 

historiallista henkilöä, neljä keskittyi lähinnä esittelemään soittimia – tosin yksi kertoi myös 

musiikin elementeistä – ja yksi ohjelmista antoi oppilaille laulutunnin. Muut kasvatukselliset 

ohjelmat olivat erilaisia laululeikkejä. On hyvä huomata, että kasvatuksellisten ohjelmien sisällön 

määrittely perustuu tässä yhteydessä täysin siihen, mitä Katso-lehdessä ohjelmasta on kerrottu. 

Kasvatusohjelmien yhteenlaskettu lähetysaika oli 290 minuuttia – koko vuoden lasten 

musiikkikasvatusohjelmat kestivät vähemmän kuin viisi tuntia. Ohjelmista kaksi oli uusintoja, 

joiden yhteiskesto oli 60 minuuttia. 

 

Vuonna 1966 lapsille suunnattujen opetusohjelmien määrä pysyi kahdessatoista, vaikkakin 

minuuttimäärä kasvoi vartilla 305 minuuttiin. Koulu-TV aloitti ohjelmansa 22.3. Sinfoniaorkesteri-

jaksolla, jossa tutustuttiin orkesterin soittimiin. 23.3. esitettiin ruotsinkielinen ohjelma I musikens 

verkstad eli musiikin työpajassa, jossa tutustuttiin musiikin ja laulun opetukseen. Maaliskuun 

ohjelmat uusittiin huhtikuussa: musiikkityöpaja aukeni jälleen 6.4. ja sinfoniaorkesteri esitteli 

soittimiaan 12.4.  Toukokuun 5. päivänä Astrid Helin johdatteli tutusti laulun maailmaan, tällä 

kertaa lauluryhmän avulla. Kesätauon jälkeen Koulu-TV jatkoi ohjelmiaan. Syyskuun 11. päivänä 

Pentti Soinne kertoi soitinten kuningattaren eli urkujen historiasta ja valmistuksesta. 

Sinfoniaorkesterin soittimiin palattiin loppuvuoden aikana vielä kahdesti, syyskuun 28. päivänä ja 



 

 

85  

joulukuun 5. päivänä.  Koulu-TV:n lisäksi Ykkönen esitti kaksi muuta lapsille suunnattua 

kasvatuksellista ohjelmaa. Puzzlet-ohjelma jatkui vielä kolmen jakson verran (14.1., 4.2. ja 4.3.). 

Elokuun viimeisenä päivänä esitettiin Sjunger med oss, mamma, jossa Alice Tegner neuvoi koko 

perheelle, miten lapset ja aikuiset voivat laulaa yhdessä. Ohjelmatiedoissa erityisesti korostettiin, 

että Sjunger med oss, mamma on suunnattu lapsille. Vuonna 1966 lapset siis tutustuivat viiden 

ohjelman verran soittimiin, tarkastelivat laulun ja musiikin opetusta yhtä neljässä ohjelmassa ja 

leikkivät laululeikkejä kolmen ohjelman verran. Uusintoja ohjelmista oli neljä, yhteiskestoltaan 110 

minuuttia. 

 

Myös vuonna 1967 lähetettiin yksitoista lapsille suunnattua musiikkikasvatuksellista ohjelmaa, 

joista yhdeksän oli Koulu-TV:n ohjelmia. Tammikuun 26. päivänä oppilaat tutustuivat Mozartin 

Taikahuilu-oopperaan. 28.1. oppilaat pohtivat television avustuksella, mitä musikaalisuus 

oikeastaan on ruotsinkielisen ohjelman Musikalitet – vad är det? avulla. 16.2. tutustuttiin jälleen 

pianoon ja sen pikkuserkkuihin. Ruotsinkieliset opetusohjelmat jatkuivat helmikuussa, kun 10. 

päivänä luokissa opeteltiin kuuntelemaan musiikkia. Käytännön musisointia harjoitettiin 

maaliskuun ensimmäisenä päivänä, kun Koulu-TV:n ohjelma Jos sull’ lysti on opetti lapsille iloisia 

leikkejä kaksi- ja kolmijakoisissa rytmeissä. Urkujen historia esitettiin uusintana 10.4. ja vielä 

varmuuden vuoksi 12.4. Toukokuun kuudentena päivänä Koulu-TV esitteli oppilaille jälleen 

sinfoniaorkesterin soittimia. Vuoden viimeinen kasvatuksellinen lasten musiikkiohjelma lähetettiin 

5.12. Tuolloin aiheena oli säveltaiteemme osuus kodin, kotiseudun, kansan ja maan merkityksen 

selventäjänä ja korostajana. Koulu-TV:n lisäksi lapsia opetti Niksula-tv: lasten levyraati –ohjelma 

kahdesti. 6.10. ja 10.11. lähetetyt ohjelmat olivat lapsille tehtyjä kopioita aikuisten Levyraati-

ohjelmasta. Kaikkiaan yhdestätoista ohjelmasta neljässä tutustuttiin soittimiin, kahdessa leikittiin 

levyraatia, yhdessä pohdittiin musikaalisuutta, yhdessä käytiin läpi Taikahuilu-oopperaa, yhdessä  

opeteltiin kuuntelemaan musiikkia, yhdessä harjoiteltiin rytmejä käytännössä ja yhdessä pohdittiin 

säveltaiteen merkitystä. Kasvatusohjelmaa tuli 260 minuutin edestä. Ohjelmista neljä oli uusintoja, 

kestoltaan 90 minuuttia. 

 

Vuonna 1968 television lasten musiikkikasvatusohjelmien määrä pysyi 12 kappaleessa. Koulu-TV 

aloitti vuoden kahdella Puhallinorkesteri-ohjelmalla, joissa esiteltiin puhallinorkesteria ja sen soittoa. 

Ohjelmat lähetettiin tammikuun 15. ja 16. päivä. Toukokuun 5. päivänä Koulu-TV esitti jälleen 

Mozartin taikahuilua, ja kesätauon jälkeen marraskuun 11. päivänä oli vuorossa jälleen 

tutustuminen puhallinorkesteriin. Puhallinorkesterin parissa oppilaat jatkoivat myös vuoden 

viimeisen Koulu-TV-lähetyksen aikana 2.12. Television ohjelmatiedoista ei käynyt ilmi, olivatko 
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kaikki neljä Puhallinorkesteri-ohjelmaa sama esitys, vai oliko kyse sarjasta. Niksulan TV esitti 

vuoden aikana viisi ohjelmaa, joista kaksi oli lasten levyraateja (21.11. ja 26.12.) ja kolme 

Musiikkikoulu-ohjelmia, jotka lähetettiin 12.1., 15.3. ja 3.10. Lisäksi kanavalla nähtiin kaksi 

muutakin lapsille suunnattua musiikkiohjelmaa. Kuuntele minua -ohjelmassa käytiin 20.3. läpi rytmi- 

ja musiikkileikkejä lapsen mielenkiinnon herättäjänä, ja Lasten laulukoulu keskittyi lasten 

äänenmuodostuksen alkeisiin joulukuun 8. päivänä. Kaikkiaan lasten musiikkikasvatusohjelmia 

esitettiin 245 minuuttia. Neljä ohjelmista käsitteli puhallinorkesteria, kaksi oli lasten levyraateja, 

kolmessa oli lasten musiikkikoulua, yksi ohjelma oli Mozartin Taikahuilusta, yksi laulamisesta ja 

yksi ohjelmista keskittyi rytmeihin. Ainakin yksi ohjelmista oli uusinta, kestoa 25 minuuttia. 

 

Lasten musiikkikasvatuksellisten ohjelmien määrä kasvoi vuonna 1969 19 kappaleeseen. Ykkönen 

lähetti 16 lasten musiikkikasvatuksellista ohjelmaa ja Kakkonen näytti kolme. Tilastoinnissa 

vaikeutta tuotti se, että mukana olleet Kakkosen Koulu-TV-ohjelmat eivät näyttäytyneet vain 

lapsille suunnattuna kasvatuksellisena ohjelmana, jollei huomioinut ohjelman edessä liitettä 

”Koulu-TV”. Koska tutkimuksessa listataan erityisesti lehtitietojen pohjalta lapsille suunnattuja 

kasvatuksellisia ohjelmia, otin määrälliseen mukaan myös nämä Kakkosen Koulu-TV-ohjelmat. 

Ykkösen kasvatusohjelmien kauden aloitti Koulu-TV 15.1. esittämällä ohjelman Mitä jazz on? 

Helmikuun 10. päivänä ohjelma sai jatkoa jaksolla Jazzin tahdissa – jazzin historia, mitä jazz on ja 

millä sitä soitetaan. Skol-TV tarjoili ohjelman musikaalisuudesta helmikuun 21. päivänä. 

Länsimaisen ja itämaisen musiikkikulttuurin eroja Koulu-TV vertaili Itämainen musiikki                  

-ohjelmassaan 9.4. ja viikkoa myöhemmin 15.4. Jos sull’ lysti on leikitti lapsia jälleen kaksi- ja 

kolmimuunteisten rytmien maailmassa. 29.4. Itämainen musiiikki uusittiin televisiossa. Skol-TV 

esitteli kesätauon jälkeen Spela, fantasi! -ohjelmassa rytmien ja musiikin yhteistyötä lokakuun 15. 

päivänä. Ruotsinkielinen musiikinopetus jatkui kahdella Karl spelar piano -ohjelmalla, jotka esitettiin 

10. ja 12. marraskuuta. Itämainen musiikki -ohjelma uusittiin vielä 13. ja 17.11. – sama ohjelma 

näytettiin vuoden aikana neljästi. Joulukuussa 11. päivänä Koulu-TV lähetti Kuvat tarvitsevat äänen – 

audiovisuaalista perustietoa äänen synnystä -nimisen ohjelman, joka samalla päätti vuoden 

kasvatukselliset ohjelmat. Niksulan TV:ssä lasten musiikkikoulu kokoontui vuoden aikana 

kolmesti: 6.2., 20.3. ja 21.5. Lilla torget -ohjelma opasti helmikuun viimeisenä päivänä, miten 

rytmiorkesterissa soitetaan. Kaikkiaan lapsille oli kasvatuksellista ohjelmaa 340 minuuttia, mutta 

näistä ilmeisiä uusintoja oli 120 minuuttia eli viiden ohjelman verran. Kaksi ohjelmista käsitteli 

jazzin historiaa, neljä itämaista musiikkia, kaksi kertoi nuoresta muusikosta, kaksi käsitteli rytmejä, 

kolme koski musiikkikoulua, yksi musikaalisuutta ja yksi perustietoa äänen synnystä.  
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Kakkosella nähtiin Koulu-TV-uusinnat Puhallinorkesteri 7.2. ja Jazzin historiaa 22.8. Lisäksi 

Kakkonen esitti Kuvia, säveliä ja sanoja leikkimielisille – aina on kyllin aikaista aloittaa lasten taidekasvatus 

-ohjelman joulukuun 12. päivänä. Kanavat yhteenlaskettuna lasten musiikkikasvatuksellista 

materiaalia oli 415 minuuttia, josta 175 oli uusintoja. 

 

Vuonna 1970 tarjottiin lapsille eniten musiikkikasvatuksellista ohjelmaa. Kaikkiaan ohjelmia oli 

25, ja niistä kaikki lähetettiin Ykköseltä. Suuren osan kasvusta aiheutti kuitenkin ohjelmien 

uusiminen aikaisempaa useammin: ohjelmista 12 oli uusintoja. Kasvatusohjelmien kokonais-

määrästä eli 495 minuutista uusintoja oli 240 minuuttia. Koulu-TV aloitti 20.1. Tallinnalainen 

musiikkitunti -ohjelmalla, jossa nimensä mukaisesti tutustuttiin Tallinnan musiikkitunteihin. 

Ohjelma uusittiin 3.2. Ooppera tuli tutuksi 24.2. ohjelmassa Karhunpeijaiset – rituaaliooppera. 25.2. 

oli vuorossa ruotsinkielinen Teckna till musik. Huhtikuun 27. päivänä uusittiin Joss sull’ lysti on         

-ohjelma, jossa harjoiteltiin kaksi- ja kolmijakoisia rytmejä. Kesätauon jälkeen Koulu-TV esitti 

Huilu, runotarten soitin – huilun historiaa –ohjelman 7.9. ja 14.9. vuorossa oli tutustuminen 

käyrätorveen ohjelmassa Sarvesta torveksi. Nämä ohjelmat uusittiin 7.12. ja 14.12. Piano ja sen 

pikkuserkut nähtiin uusintana kahdesti: 21.9. ja 3.12.  Syyskuun 29. päivänä Koulu-TV esitti Chim 

chim cheree -ohjelman, jossa musiikkia harjoittamalla aktivoitiin useampia ilmaisumuotoja. Ohjelma 

uusittiin 16.11 ja 24.11. Liikunnallisuus jatkui 6.10. esitetyssä Pulla, Maddalena ja jäätelökauppias – 

musiikkiliikunnan tavallisimpia muotoja -ohjelmassa, joka myös uusittiin 23.11. ja 1.12. Ruotsinkielistä 

musiikkikasvatusta tarjoiltiin 16.10. Att ha gehör -uusinta vuodelta 1967. Iloisia lauluja tarjosi kaksi 

jaksoa musiikki-ilottelua laulaen, liikkuen ja leikkien 9.11. ja uusintana 17.11. Koulu-TV:n ulko-

puolella lasten Spela fantasi uusittiin 11.7. Lapset retkellä kansanmusiikin maailmassa esitettiin 4.8. 

Niksula esittäytyi kahdesti: 26.2. ohjelmassa pohdittiin, mikä on muusikko ja 14.4. lasten 

keskustelun kohteena olivat laulukirjat ja laulajat. 

 

Vuonna 1971 lasten musiikkikasvatusohjelmien määrä laski huomattavasti. Kaikkiaan lapsille 

esitettiin 12 kasvatusohjelmaa, joiden kesto oli 255 minuuttia.  Koulu-TV aloitti uusimalla 

Karhunpeijaiset – rituaaliooppera –ohjelman helmikuun 19. ja 23. päivänä.  Syyskaudella Koulu-TV 

aloitti uusien ohjelmien sarjan Okko Kamun johdolla. Koska meillä on orkesteri –ohjelma esitettiin 

ensimmäisen kerran 13.9. Jaksossa Kamu esitteli Koska meillä on joulu -kappaleen orkesterin 

avustuksella lapsille. Ohjelma uusittiin 14.9. Lokakuun 7. päivänä Koulu-TV:ssä tutustuttiin 

musiikin peruskäsitteeseen voima, ja ohjelma uusittiin saman kuun 12. päivänä. 13.10. Okko 

Kamu ja RSO opettivat tutustuttivat lapset variaatioihin eli muunnelmiin Herra Haydnin yllätys        

-ohjelmassa. Ohjelma myös uusittiin 15.10. Ruotsinkielisen Skol-TV:n ohjelmassa Martin 
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Brushane esitteli puhallininstrumentteja lokakuun 29. päivänä. Seuraava Skol-TV:n jakso Spela, 

fantasi oli uusinta edellisiltä vuosilta. Lasten-TV esitti 19.9. rytmimusiikkiin keskittyvän Arto on 

rumpali –ohjelman, jossa kuunneltiin ja puhuttiin rytmimusiikista. Ohjelman seuraava osa 

lähetettiin 31. lokakuuta, jolloin ohjelmassa liikuttiin rytmin tahdissa. Vuonna 1971 lähetetyistä 

kasvatusohjelmista puolet oli uusintoja. Uusintojen kesto oli hieman yli puolet eli 135 minuuttia 

kaikesta lähetysmäärästä. 

 

Vuonna 1972 lasten kasvatuksellisten ohjelmien määrä kasvoi hieman. Ykkönen lähetti 

kymmenen lapsille suunnattua kasvatuksellista ohjelmaa, jotka kaikki lähetettiin Koulu-TV:ssä. 

9.1. ja 21.1. nähtiin jälleen uusintana kaksi- ja kolmijaksoisia rytmejä opettava Jos sull’ lysti on          

-ohjelma. 10.2. ja 15.2. esitettiin ohjelma Laulua, soittoa ja liikuntaa. 13.11. ja 14.11. esitysvuorossa 

oli Uuden musiikin keinot – ihmisääni, ja kansanmusiikki oli syynissä 27.11. ohjelmassa Kaiken kansan 

musiikkia. Ohjelma uusittiin vielä 4.12. Vuoden päätti kaksi kertaa nähty ruotsinkielinen 

Instrumentkunskap-ohjelma, joka esitettiin 27.11. ja 1.12. Kymmenestä ohjelmasta kuusi oli 

uusintoja, minuuttimäärällisesti 250 minuutista 145 minuuttia. Karkeasti laskettuna kuusi 

ohjelmista opetti käytäntöä kun neljä keskittyi kertomaan ihmisäänestä ja kansanmusiikista. 

 

Lasten musiikkikasvatukseen suunnatuista 2680 minuutista uusintoja oli vuosien 1958–1972 

välillä 980 minuuttia eli reilu kolmannes. Tämä kertoo siitä, että lapsille ei joko osattu tai haluttu 

tehdä varsinaisesti omia musiikkikasvatusohjelmia. Muista kasvatusohjelmista poiketen lasten 

musiikkikasvatusohjelmat olivat usein katsojiaan aktivoivia. Historian ja soitinesittelyjen lisäksi 

lapsille suunnattiin paljon rytmejä ja melodioita harjoittavia ohjelmia. 
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7 POHDINTAA 

 

Kaikki joukkoviestinnän muodot herättävät kysymyksiä siitä, kuka saa osallistua viestintään, mitkä 

yhteiskunnalliset toimijat saavat mahdollisuuden kirjoittaa, puhua ja olla esillä – ja mitkä eivät. 

Median tarjonta on ammatillisesti ja institutionaalisesti valvottua ja yleensä tiedotusvälineissä 

pääsevät esille parhaiten ne, joilla jo ennestään on taloudellista, poliittista ja kulttuurista valtaa. 

(Fairclough 1997, 58.) Faircloughin huomautus on hyvä muistaa silloin, kun tarkastelee 

suomalaisten televisiokanavien alkuvuosien musiikkitarjontaa. Lähetysaikaa on vain rajallinen 

määrä, ja esiin pääsee pieni osa kaikista ajatuksista ja ideoista. 

 

Periaatteessa television tulo lisäsi demokratiaa – kuten radio aikoinaan – musiikin suhteen 

mahdollistaessaan uusien musiikkimuotojen, kuten oopperan ja suuren orkesterin esityksen, 

tuomisen tasapuolisesti eri paikkakunnille. Toisaalta voi kysyä, kuinka paljon erityisesti 

Yleisradion televisiokanavat pyrkivät saamaan katselijat arvostamaan esimerkiksi taidemusiikkia ja 

näkemään sen oletettua paremmuutta eli oppimaan yhteiskunnan yläluokkien musiikkimakua? 

Toisin kuin radion musiikkipolitiikan muotoutuminen aikoinaan, television musiikkiohjelmista 

vastasi ensimmäisten vuosien ajan kaupallinen Tes-TV. Yleisradion aloittaessa lähetyksensä aloitti 

samalla kaupallinen MTV. Televisiolla oli siis viihteellinen kanavansa jo valmiiksi, sen ei tarvinnut 

radion tavoin muuttua viihteelliseksi. 

 

Kuitenkin Yleisradion Ykkösen musiikkiohjelmat (ja ykkösverkossa lähetetyt MTV:n ohjelmat) 

ovat tutkimuksen kannalta tärkeimpiä: Ykkösen näkyvyyspiirissä oli suurin osa suomalaisista, kun 

vastaavasti Tes-TV:n ja sitä seuranneen Kakkosen näkyvyysaste nousi vuonna 1972 vasta 52 

prosenttiin. Myös televisiovastaanottimien määrä oli pieni vielä 1960-luvun alussa. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, etteikö televisio-ohjelmilla olisi ollut katsojia. Perheet ja naapurit kokoon-

tuivat katsomaan samaa televisiota. Lähetysten vähäinen määrä varmisti myös sen, että jokaisella 

ohjelmalla oli innokas katselijajoukkonsa – yksikään ohjelma ei hukkunut ohjelmatulvaan. 
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Mielenkiintoista tutkimuksessa oli havaita, kuinka television musiikkiohjelmista suurin osa on 

viihteellistä ohjelmaa, vaikka yleisesti 1960-luvulla taidemusiikilla oli musiikkikentän hegemonia: 

sitä opetettiin kouluissa ja opistoissa ja se nautti eniten valtion tukea. Televisioon taidemusiikki ei 

kuitenkaan tunkeutunut kovinkaan ponnekkaasti. Musiikkiohjelmien perusteella näyttääkin siltä, 

että televisiosta tehtiin ”kiva kaveri”, joka raskaan työpäivän jälkeen toimi kodissa rentouttajana ja 

viihdyttäjänä, ei sivistäjänä. Television tekemä musiikkikasvatuskin oli selvästi enemmän 

viihteeseen käärittyä piilokasvatusta kuin varsinaista kasvatuksellista ohjelmistoa. Televisio oli 

nousevan hyvinvointivaltion palkinto, jonka kansansivistyksellinen potentiaali hukkui huvi-

tukseen. Ääntä ja kuvaa yhdistävänä mediana televisiolla olisi ollut erityisen hyvät mahdollisuudet 

toimia musiikkikasvatuksen tukena kaikkialla, mihin näkyvyysalue ulottui. Kuitenkin esimerkiksi 

käytäntöä opettavien, rohkaisevien ja innostavien kasvatuksellisten musiikkiohjelmien määrä oli 

hyvin pieni. 

 

Kanavien profiilit eivät yllättäneet: Yleisradio painotti kaupallisia kanavia enemmän 

kasvatuksellisia ohjelmia ja taidemusiikkia. Tästä huolimatta kaupalliset kanavat ohittivat 

Yleisradion televisiokanavan 1960-luvun alkupuolella piilokasvatusohjelmien määrässä. Tes-TV ja 

MTV kasvattivat viihteen varjolla. On hyvä kuitenkin muistaa, että Yleisradionkin televisiokanavat 

esittivät huomattavan määrän viihteellistä musiikkiohjelmaa. 

 

Television musiikkiohjelmia tarkastellessa käy ilmi, että televisio oli aikuisten media. Lapsille 

suunnattuja musiikkiohjelmia oli hyvin vähän ensimmäisten 15 vuoden aikana. Sen sijaan 

nuorisolle suunnattua musiikkia – tanssihetkiä, jazzia, pop-ohjelmia ja vastaavia – oli jossakin 

määrin mukana television alusta saakka. Kovin monipuolisena musiikkisivistäjänä televisiota ei voi 

pitää siinäkään mielessä, että esimerkiksi hengellistä musiikkia ja kansanmusiikkia televisio tarjoili 

hyvin niukasti. 

 

Musiikkiohjelmien määrän väheneminen 70-luvulle tultaessa vaatisi enemmän tutkimista: oliko 

kyse ohjelmapoliittisesta päätöksestä vähentää musiikkia vai upotettiin musiikki yhä enemmän 

osaksi muita ohjelmia – vai molempia?  Toisaalta on hyvä kysyä, halusiko tavallinen perhe 

televisiosta enemmän sivistäjän vai viihdyttäjän. Missä määrin kanavien ohjelmatarjonta noudatti 

katsojien toiveita tai muiden maiden esimerkkiä? Tämä määrällinen tutkimus pystyy ainoastaan 

näyttämään, että musiikkiohjelmien määrä väheni. Syytä pitäisi etsiä muilla tavoin. 
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Jatkotutkimukselle löytyisi monenlaisia näkökulmia. Olisi muun muassa mielenkiintoista selvittää, 

millaisessa ristiriidassa kuulijakunnan toiveet ja television lähettämät musiikkiohjelmat olivat 

lehtien yleisöosastokirjoitusten perusteella. Tässä tutkimuksessa sivusin aihetta vain 

marginaalisesti. Kerätessäni materiaalia heräsi myös kysymys television ja televisiolehtien 

yhteisestä sivistävästä vaikutuksesta. Katso-lehdessä oli monesti tehty henkilökuva säveltäjästä tai 

soittajasta, joka esiintyi viritysmusiikkien aikana. Viritysmusiikkien merkitys – vaikka oudolta 

kuulostaakin – olisi hieno tutkimuksen kohde: millaista musiikkia viritysmusiikkina oli ja miksi. 

Ainakin nopea selailu osoitti, että viritysmusiikkien maailma oli monipuolisempi kuin television 

varsinaisissa ohjelmissa esitetyn musiikin. Suuri merkitys tällä oli varsinkin television alkuaikoina, 

sillä testikuvaa ja viritysmusiikkia lisättiin yleisön toivomuksesta syyskaudella 1960 (Kertomus Oy 

Yleisradio Ab:n toiminnasta v. 1960 1961, 71). 

 

Materiaalin kerääminen herätti myös toisen kysymyksen: missä määrin televisiossa esitetyt 

ohjelmat ovat olleet kotimaisia ja missä määrin ulkomaisia? TV-direktiivit määräävät nykyään 

kanavien eurooppalaisuusasteen, mutta missä määrin kotimainen taidemusiikki ja ulkomainen 

taidemusiikki – tai ulkomaiset ja kotimaiset esittäjät – pääsivät ruutuun? Miten voimakas oli 

esimerkiksi saksalainen suuntaus ja miten paljon musiikissa kuuluivat angloamerikkalaiset 

vaikutteet? Eurovision-verkoston kautta toteutetulla ohjelmavaihdolla oli varmasti tärkeä merkitys 

television varhaisvuosina Suomessa, sillä ohjelmavaihdon ansiosta pieni maa saattoi hyötyä 

varakkaampien maiden suuremmista tuotantoresursseista. Yleisradio liittyi verkostoon vuonna 

1959 (Pajala 2007, 294–295). 

 

Varsinainen jatkotutkimus voisi käsitellä myös kysymystä ”miksi”. Miksi viihteellistä ohjelmaa 

näytettiin enemmän kuin taidemusiikkia, miksi lastenmusiikkia ei ollut, miksi taidemusiikin määrä 

tippui. Tässä tutkimuksessa keskityin lähinnä keräämään ja tarkastelemaan eri ohjelmien määrien 

muutosta. 
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Liite 1. 
Esimerkkejä eri musiikki- ja musiikkikasvatusohjelmien jaottelusta: 
 
Kasvatuksellisia ohjelmia: 
 Musiikillinen grafiikka. Geörgy Ligeti kertoo nuottimerkinnöistä eilen ja tänään. (22.2.1965 Ykkönen) 
 Harmonikan tarina I. Veikko Ahvenainen kertoo harmonikan kehityksestä ja taitureista. (19.30–20.00,  Ykkönen, 1965) 
 Koti musisoimaan! Kotimusiikkisarjan I osa. Kotiyhtyeitä muodostaessa. Ohjelman aikana voi soittaa,  katsoa ja 
 kuunnella. (16.35–17.00, 8.1.1967, Ykkönen) 
 
Piilokasvatusohjelmia: 
 Nuottiavain-tietokilpailu. Musikaalinen tietokilpailu ja musiikkia. (18.20–19.00, 9.1.1963, Ykkönen) 
 Isän kanssa oopperassa. Ilkka ja Sanna Kuusisto Kansallisoopperassa. (20.25–21.00, 25.3.1968, Kakkonen) 
 Maailmassa jossa elämme. Keskustelua poptähtien vetovoimasta. (19.00–19.30, 21.1.1969, Ykkönen) 
 
Taidemusiikkia: 
 Uudenvuoden Straus-konsertti. Wien. (13.15–14.30, 1.1.1961, Ykkönen) 
 Helsingin juhlaviikot. Beethoven: Pianokonsertto nro 5. (20.30–21.15, 20.5.1969, Ykkönen) 
 Sunnuntain kahvikonsertti: Puccinin aarioita. (19.15–19.30, 22.1.1961, MTV) 
 
Tanssi: 
 Nuorten tanssihetki. (17.30–18.30. 7.12.1960, Tes-TV) 
 TV-tanssiaiset. (21.45–22.15, 7.4.1963, MTV) 
 
Jazz: 
 Studio A. Jazzia nuorisolle. (18.30–19.00, 24.2.1961, Ykkönen) 
 Jazz 626. J.J. Johnstonin yhtye. (20.45–21.15, 17.4.1967, Kakkonen) 
 Jazzia maakunnista. Lahti. (19–19.20, 10.9.1969, Ykkönen) 
 
Lapset: 
 Ruma ankanpoikanen ja linnunrata. Lasten jääsatubaletti. (19.30–20.15, 3.4.1969, Kakkonen) 
 Jesper, kasper ja Jonatan. Tuttuja säveliä tällä kertaa lasten laulujen maailmasta. (17.30–18.15, 5.3.1967, Ykkönen) 
 Pienten piiri. Jukka Kuoppamäki ja Kylli-täti järjestävät lapsille viihtyisän hetken. (17.40–17.55, 20.12, 1967, Ykkönen) 
 
Iskelmä: 
 Iskelmäkaruselli. (19.50–20.50, 7.9.1961, Ykkönen) 
 Renkaita vedessä. Iskelmää ja ajanvietettä. (20.30–21.15, 31.7.1958, Ykkönen) 
 
Kansanmusiikki: 
 Kalevalan päivä. Martti Pokela soittaa kannelta. (20.50–21.00, 28.2.1961, Ykkönen) 
 Krakowiak. Slask-kansantanssiryhmä esiintyy. (21.00–21.15, 18.10.1969, Ykkönen) 
 Tuulen suojaan. Kolttasaamelainen Jaakko Gauriloss laulaa saamen kielellä. (22.30-22.45, 1.9.1971, Ykkönen) 
 
Pop: 
 Tunnussävel. Mukana The Cream. (18.30–19.00, 9.1.1968 MTV) 
 Popkontrasteja. The Jimi Hendrix Experience ja Cat Stevans. (20.25–20.50. 9.9.1967 Ykkönen) 
 Poppis. Pop-hetkiä Tapanin seurassa. (18.35–19.00, 27.2.1965, Ykkönen) 
 
Viihde: 
 Sammy Davis Show. (22.05–22.50, 5.1.1963, Ykkönen) 
 Tunnelmasta toiseen. Viihdeorkesterin mukana konsertissa. (19.30–20.25, 1.5.1963, Ykkönen) 
 
Hengellinen musiikki: 
 Hold the light.  Califonia Jubilee Singers laulaa hengellisiä neekerilauluja. (20.45–21.15, 17.4.1965, Ykkönen) 
 Musiikkihartaus. (17.50–18.15, 7.3.1965, Ykkönen) 
 Valtakunnalliset kirkkolaulujuhlat. (18.25–18.55, 12.6.1966, Ykkönen) 
 
Ei mikään: 
 Musiikkia miljoonille. (18.30–19.00, 19.1.1965, Ykkönen) 
 Kari Rydman tammikuussa. (19.30–20.15, 20.1.1966, Kakkonen) 
 Muistathan vielä. Tunnettuja sävelmiä filmisarjana. (21.20–21.40, 17.11.1959, Ykkönen) 
 
Elokuva: 
 Katshin – sävelten suosikki. Saksalainen musiikkielokuva. (19.30–21.00, 11.5.1958, Ykkönen) 
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Liite 2. 
 
 

 
Musiikkiohjelmien määrät minuutteina eri kanavilla vuosien 1958–1972 välillä. Taulukkoa lukiessa on huomioitava, 
että Tes-TV:n ohjelmamäärät on laskettu vuosilta 1960–1964 ja Kakkosen vuosilta 1965–1972. Taulukosta käy 
selvästi ilmi, miten paljon Ykkönen oli vastuussa suurimmasta osasta television musiikkiohjelmia. Vain 
tanssimusiikissa, viihdemusiikissa ja piilokasvatusohjelmissa voidaan sanoa, että muiden kanavien merkitys oli 
Ykköstä suurempi. 
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Liite 3.  
Musiikkiohjelmien määrät minuutteina vuosien 1958–1972 välillä.  

 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

Musiikkiohjelmat yhteensä

Ykkönen 1770 2135 5420 5625 7155 8040 7380 10110 9450 7740 8595 6655 7120 7350 5780 100325

MTV 1170 1340 1310 1925 1840 3370 2390 3810 2440 2185 3420 3425 4095 4460 3290 40470

Tes-TV 1630 4720 4985 6670 6505 24510

Kakkonen 7775 6990 5610 4255 6105 3635 3245 3435 41050

Yhteensä: 206355

Kasvatukselliset ohjelmat

Ykkönen 60 75 150 185 365 570 495 905 1155 890 970 815 1140 1090 590 9455

MTV 60 170 0 0 0 0 0 0 30 0 30 110 210 30 60 700

Tes-TV 0 0 165 170 50 205 0 590

Kakkonen 195 355 425 180 260 195 215 185 2010

Yhteensä: 12755

Piilokasvatusohjelmat

Ykkönen 115 20 180 170 470 900 865 1530 730 630 950 755 1105 1120 1460 11000

MTV 265 100 0 30 75 240 630 1940 1135 1090 1290 500 480 90 120 7985

Tes-TV 105 770 1470 1740 2260 6345

Kakkonen 785 700 705 630 1150 575 1075 300 5920

Yhteensä: 31250

Lasten musiikkiohjelmat/konsertit

Ykkönen 55 50 235 220 190 355 275 145 130 190 205 85 310 230 165 2840

MTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 180 60 360

Tes-TV 60 165 75 170 0 470

Kakkonen 15 45 80 60 70 0 80 100 450

Yhteensä: 4120

Lasten musiikkikasvatusohjelmat (sisä ltyvät kasvatuksellisiin ohjelmiin)

Ykkönen 60 0 0 0 0 0 105 290 305 260 245 340 495 255 250 2605

MTV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tes-TV 0 0 0 0 0 0

Kakkonen 0 0 0 0 75 0 0 0 75

Yhteensä: 2680

Taidemusiikki

Ykkönen 460 445 1825 1700 1430 2660 2020 2930 2315 1720 2015 1660 1295 1505 945 24925

MTV 20 105 350 585 590 955 730 520 315 120 330 210 280 120 140 5370

Tes-TV 0 0 315 305 280 490 665 2055

Kakkonen 1720 1185 1220 1390 1990 885 770 605 9765

Yhteensä: 42115

Jazz

Ykkönen 35 280 95 195 590 580 50 365 390 0 375 470 490 400 75 4390

MTV 0 0 0 0 0 710 60 0 0 0 0 180 0 30 60 1040

Tes-TV 50 335 0 50 40 475

Kakkonen 585 720 445 245 480 190 195 265 3125

Yhteensä: 9030

Iskelmämusiikki

Ykkönen 45 175 500 830 520 215 300 350 765 265 335 300 175 250 340 5365

MTV 0 0 210 460 440 485 430 110 270 30 360 420 30 330 205 3780

Tes-TV 30 330 590 405 50 1405

Kakkonen 370 330 140 55 115 20 65 50 1145

Yhteensä: 11695

Popmusiikki

Ykkönen 15 0 0 50 10 45 120 850 1180 505 670 785 710 820 510 6270

MTV 0 0 0 25 0 0 55 60 30 90 540 510 660 670 595 3235

Tes-TV 0 0 0 0 65 65

Kakkonen 485 635 365 280 720 515 100 380 3480

Yhteensä: 13050

Viihdemusiikki

Ykkönen 70 560 1390 1135 1635 1010 1505 930 490 1130 770 420 480 155 465 12145

MTV 30 55 345 450 120 255 310 540 0 60 90 795 1290 1965 780 7085

Tes-TV 455 650 610 1435 765 3915

Kakkonen 350 550 465 25 75 230 105 115 1915

Yhteensä: 25060

Tanssimusiikki

Ykkönen 265 30 40 30 195 70 150 110 165 195 70 95 60 0 0 1475

MTV 170 515 305 330 395 305 0 0 60 0 0 90 270 390 675 3505

Tes-TV 430 1405 1590 1800 2245 7470

Kakkonen 2225 770 245 60 90 20 0 20 3430

Yhteensä: 15880

Kansanmusiikki

Ykkönen 50 75 140 135 345 150 160 190 325 330 225 325 370 545 480 3845

MTV 0 40 0 45 30 20 60 60 60 90 70 90 120 0 165 850

Tes-TV 0 45 10 35 30 120

Kakkonen 170 115 500 320 240 265 170 640 2420

7235

Hengellinen

Ykkönen 0 10 175 145 15 60 200 225 185 140 145 55 150 115 275 1895

MTV 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 50

Tes-TV 0 0 25 0 0 25

Kakkonen 90 25 10 15 10 145 30 115 440

Yhteensä: 2410

Elokuva

Ykkönen 420 140 420 570 620 385 90 510 490 585 505 175 50 185 0 5145

MTV 0 0 0 0 0 120 0 50 0 0 110 105 100 0 130 615

Tes-TV 0 300 60 60 115 535

Kakkonen 285 275 275 90 175 0 30 270 1400

Yhteensä: 7695

Ei mikään

Ykkönen 180 275 270 260 770 1040 1150 1070 1130 1160 1360 715 785 935 475 11575

MTV 625 355 80 0 190 280 115 530 540 705 480 385 655 655 300 5895

Tes-TV 20 245 225 280 270 1040

Kakkonen 500 1285 735 905 730 595 410 390 5550

Yhteensä: 24060


