
MERKITYKSELLISEN MUSIIKINKUUNTELUKOKEMUKSEN 

ITSEHOIDOLLINEN LUONNE KROONISEN SAIRAUDEN 

KESKELLÄ – NARRATIIVINEN TAPAUSTUTKIMUS 

Annukka Jokela 

Pro gradu -tutkielma 

Musiikkitiede 

Kesä 2010 

Jyväskylän yliopisto 





 2 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 

Tiedekunta – Faculty 

Humanistinen tiedekunta 

Laitos – Department 

Musiikin laitos 

Tekijä – Author 

Jokela, Annukka Marjaana 

 

Työn nimi – Title 
Merkityksellisen musiikinkuuntelukokemuksen itsehoidollinen luonne kroonisen sairauden keskellä – narratiivinen 

tapaustutkimus 

Oppiaine – Subject 

Musiikkitiede 

Työn laji – Level 

Pro gradu -tutkielma 

Aika – Month and year 

Kesä 2010 

Sivumäärä – Number of pages 

71 

Tiivistelmä – Abstract 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia yksilölle merkitykselliset musiikinkuuntelukokemukset kroonisen 

(fyysisen) sairauden eri vaiheissa ovat ja mitä musiikin kuuntelemisella tavoitellaan. Merkityksellisten kokemusten 

kautta pyrittiin luomaan kuvaa musiikinkuuntelun itsehoidollisesta luonteesta. Huomio kiinnitettiin siihen, millä 

tavalla yksilö voi itse vaikuttaa omaan olotilaansa ja millaisessa roolissa musiikki voi tässä yhteydessä toimia.  
 

Tutkimukseen valittiin henkilöitä, joilla on jokin fyysinen pitkäaikaissairaus, ja jotka kokevat musiikinkuuntelun 

olleen merkittävällä tavalla osana sairauteen liittyvien kokemusten käsittelyä. Tutkimuksen aineisto koostui 

neljästä teemahaastattelun keinoin toteutetusta yksilöhaastattelusta sekä etukäteiskirjoituksista. Tutkimus 

toteutettiin narratiivisena tapaustutkimuksena. Metodisilla valinnoilla tuettiin tavoitetta tuoda haastateltavien 

yksilölliset elämäntilanteet ja musiikinkuuntelukokemukset esiin.   

 

Aineiston perusteella yksilölle merkityksellisissä musiikinkuuntelukokemuksissa musiikki sai erilaisia rooleja 

sairauden eri vaiheissa yksilön tavoitteista riippuen. Yksilöt kertoivat merkityksellisistä 

musiikinkuuntelukokemuksistaan, joissa musiikki oli ollut vahvistamassa yksilön selviytymisen tunteita diagnoosin 

herättämien ahdistavien tunteiden käsittelyssä, voimaa antavana elementtinä sairauden pahenemisvaiheissa, osana 

kivunkäsittelyä ja – hallintaa, sekä sairauden merkityksen käsittelyssä arjen keskellä.  Yksilölle merkityksellinen 
musiikki toimi muun muassa keinona vaikuttaa sairauskokemukseen liittyvien itsesäälin tunteiden voimistumiseen, 

vahvistaen sen sijaan yksilön toiveikkuutta ja tulevaisuuteen uskomista.  

 

Tutkimuksella pyritään tuomaan erilaista näkökulmaa keskusteluun musiikin hyvinvointivaikutuksista, sillä 

painotuksella, että musiikin merkityksellisyys nähdään ennen kaikkea yksilön kokeman merkityksellisyyden kautta. 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että joillakin ihmisillä voi olla kyky ja halu olla arkipäivän tilanteissa 

musiikin kanssa vuorovaikutuksessa hyvinvointia edistääkseen. Yksilö voi tehdä oivalluksia arjen keskellä jonkin 

tietyn musiikin toimivuudesta tietyssä tilanteessa. Osaksi itsehoidollisuutta voidaan määritellä nekin oivallukset, 

kun yksilö tekee valintoja musiikin sensuroimisen, karsimisen ja sen totaalisen hiljentämisen suhteen.  

  

Asiasanat – Keywords 

Musiikinkuuntelu, kokemus, krooninen sairaus, itsehoidollisuus, narratiivisuus, tapaustutkimus 

Säilytyspaikka – Depository 

Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos 

Muita tietoja – Additional information 





 3 

SISÄLLYS 

 
1 JOHDANTO ............................................................................................................................................. 4 

 

2 KROONISEN FYYSISEN SAIRAUDEN KOKEMUS ................................................................. 7 

2.1 Krooninen sairaus kokemuksena .................................................................................................. 7 

2.2 Sairauden kanssa arkielämässä – sisäistä hallintaa ja selviytymiskeinoja ........................... 9 

 

3 MERKITYKSELLISET MUSIIKINKUUNTELUKOKEMUKSET 

TAVOITEORIENTAATION NÄKÖKULMASTA ........................................................................ 11 

3.1 Merkityksellinen musiikinkuuntelukokemus .......................................................................... 11 

3.2 Musiikki minän työkaluna – kuuntelemalla lähemmäksi itseä? ......................................... 13 

3.2.1 Tunnetilojen säätelyyn tähtäävä musiikinkuuntelu ........................................................ 15 

3.2.2 Kivun hallintaan tähtäävä musiikinkuuntelu....................................................................... 18 

3.3 Musiikin terapeuttisuus ja suhde hyvinvointiin ...................................................................... 21 

 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN .......................................................................................... 25 

4.1 Tutkimuskysymykset ................................................................................................................... 25 

4.2 Tutkimusstrategia ja metodologiset valinnat .......................................................................... 25 

4.3 Aineiston hankinta ja esittely ..................................................................................................... 28 

4.4 Aineiston analyysi ........................................................................................................................ 31 

4.5 Tutkimuksen luotettavuus ........................................................................................................... 33 

4.6 Eettiset kysymykset ...................................................................................................................... 34 

 

5 TULOSTEN TAPAUSKOHTAINEN JA NARRATIIVINEN ESITTELEMINEN ............. 35 

5.1 Mervin musiikinkuuntelukokemukset ...................................................................................... 35 

5.2 Ainon musiikinkuuntelukokemukset ........................................................................................ 40 

5.3 Jutan musiikinkuuntelukokemukset .......................................................................................... 44 

5.4 Susannan musiikinkuuntelukokemukset .................................................................................. 48 

 

6 POHDINTAA – MERKITYKSELLISEN MUSIIKINKUUNTELUKOKEMUKSEN 

ITSEHOIDOLLINEN LUONNE ......................................................................................................... 54 

 

LÄHTEET ................................................................................................................................................. 61 

 

LIITTEET .................................................................................................................................................. 68 

 

 



 4 

1 JOHDANTO   

Musiikkia kuullaan ja kuunnellaan aina tietyssä hetkessä. Vaikka musiikin kanssa viettämäsi 

hetki olisi tuntunut sinusta vaikuttavalta ja hienolta, et välttämättä muista enää vuoden päästä 

siitä mitään. Toisaalta, jokin musiikinkuuntelukokemus voi olla muutakin kuin ohimenevä 

hetki. Käsillä olevassa tutkimuksessa syvennyn niihin merkityksellisiin 

musiikinkuuntelukokemuksiin, joissa tietyllä, itsevalitulla musiikilla on ollut jonain tiettynä 

hetkenä erityistä merkitystä yksilölle. Tuo kokemus on jäänyt henkilön mieleen, ja tätä 

tutkimusta varten hän halusi kertoa kokemuksestaan ja musiikille antamastaan merkityksestä. 

Tutkimuksessani tuo erityinen hetki on krooniseen fyysiseen sairauteen liittyvä hetki.     

 

Krooninen, pitkäaikainen fyysinen sairaus tarkoittaa monissa tapauksissa elämänpituista 

prosessia – päivittäistä ja jatkuvaa sairauden hoitoa ja seurantaa. Sairaudella on sen oma 

fyysinen muotonsa, mutta diagnoosin takana on kuitenkin aina myös ihminen, jolle sairaus 

merkitsee jotakin. Sairaus herättää tunteita. Krooninen sairaus voidaan nähdä eräänlaisena 

elämänkumppanina (Olli 2008), jonka kanssa elämiseen voi liittyä monenlaisia vaiheita. 

Sairauden kanssa selviytymisessä voi auttaa kokemus sairauden sisäisestä hallinnasta (Leino-

Kilpi et al. 1999) tai jonkin positiivisen selviytymismallin (Achté 1994, 149) löytäminen. 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia yksilölle merkitykselliset 

musiikinkuuntelukokemukset kroonisen fyysisen sairauden eri vaiheissa ovat, ja mitä 

musiikin kuuntelemisella tavoitellaan. Tulen tarkastelemaan yksilön ja musiikin välistä 

vuorovaikutusta tavoiteorientoituneen toiminnan näkökulmasta, ja huomioin erityisesti 

tunteiden, minuuden, kivun hallinnan sekä hyvinvoinnin teemoja. Krooninen sairaus tulee 

olemaan tutkimuksessani eräänlainen ikkuna, jonka kautta yksilöllisiä, merkityksellisiksi 

koettuja musiikinkuuntelukokemuksia tarkastelen. Haluan tutkia niitä kokemuksia, kun 

musiikki on noussut sairauden kannalta merkityksellisissä vaiheissa esiin. Tulen 

tarkastelemaan näitä yksilöille merkityksellisiä musiikinkuuntelukokemuksia 

itsehoidollisuuden valossa.  

 

Tutkimuksessani tulee olemaan keskeisesti esillä kysymys, miten yksilö voi omalla 

toiminnallaan vaikuttaa olotilaansa ja laajemmin ajatellen hyvinvointiinsa. Tätä toimintaa 

voidaan tarkastella itsehoidollisuuden kautta. Itsehoidolla tarkoitetaan ilman ammattihenkilön 
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apua potilaan tilanteeseensa itse suunnittelemaa hoitoa (Routasalo & Pitkälä 2009, 6). 

Harrastajamuusikoiden käsityksiä musiikin itsehoidollisuudesta musiikkitieteen pro gradu – 

tutkielmassaan tutkinut Varis (2004, 76) päätyy seuraavaan määritelmään musiikin 

itsehoidollisuudesta: ”musiikin itsehoidollisuus merkitsee musiikin käyttöä joko tietoisesti tai 

tiedostamattomasti oman psyyken hyvinvoinnin lisäämiseksi. Musiikin avulla rakennetaan 

identiteettiä, ratkaistaan psyyken ristiriitoja, saavutetaan rentoutunut tunne, rohkaistaan ja 

lohdutetaan itseämme.” Tulen tarkastelemaan Variksen tavoin, millä tavalla yksilölle 

merkityksellisten musiikinkuuntelukokemusten itsehoidollinen luonne näyttäytyy, kun 

musiikinkuuntelua tarkastellaan yksilön aktiivisen toiminnan näkökulmasta. Voisiko yksilö 

vahvistaa musiikinkuuntelun avulla kokemusta sairauden sisäisestä hallinnasta? 

  

Tartun tutkimuksessani hyvin ajankohtaiseen teemaan, sillä musiikin ja hyvinvoinnin väliseen 

suhteeseen on kiinnitetty viime aikoina voimakkaasti huomiota. Tutkimuksissa on tarkasteltu 

musiikinkuuntelun merkitystä ja roolia niin terveyden edistämisessä (Batt-Rawden, DeNora & 

Ruud 2005), yksilön kokeman hyvinvoinnin tunteen ylläpitämisessä ja vahvistamisessa (Hays 

& Minichiello 2005; Krout 2007), kivunkäsittelyssä ja – hallinnassa (MacDonald et al. 2003; 

Mitchell & MacDonald 2006; Siedliecki & Good 2006; Cepeda et al. 2009), rentoutusta 

edesauttavana tekijänä (Krout 2007) sekä stressin hallinnassa (Pelletier 2004). Myös 

musiikinkuuntelun hyödyllisyyteen sairaalassa tapahtuvan hoidon tukena ja potilaan 

kuntoutumista edistävänä asiana on kiinnitetty viime aikoina yhä enenevässä määrin huomiota 

(MacDonald et al. 2003; Siedliecki & Good 2006; Särkämö et. al 2008; Laitinen 2008).  

 

Haluan tuoda musiikin hyvinvointivaikutuksiin liittyvään keskusteluun yksilön ja kontekstin 

huomioimisen merkityksen, sekä tarkastella musiikinkuuntelemista yksilön tavoitteista 

lähtöisin olevana toimintana. Tulen painottamaan Slobodan (2005, 319–20) tavoin yksilöiden 

eroja, kuuntelutilanteiden tilannekohtaisuutta sekä ennen kaikkea kuuntelijan aktiivista roolia. 

Tästä näkökulmasta katsottuna kuuntelija on tekemässä valintoja sen suhteen mitä hän haluaa 

kuunnella, milloin ja missä hän haluaa kuunnella, ja nuo valinnat liittyvät hänen tarpeisiinsa, 

päämääriinsä ja tarkoituksiinsa. Musiikin situationaalisuus on keskeisesti esillä, eli miten 

tietty musiikki voi toimia tietyssä hetkessä, kun toisessa hetkessä se ei enää tunnukaan 

hyvältä. Sama musiikki voi siis näyttäytyä samalle ihmiselle erilaisessa valossa eri aikoina 

(Siedliecki & Good 2006, 561), tähän vaikuttavat erilaiset tunnetilat, tilanteet, elämänvaiheet 

sekä se tapa, jolla yksilö musiikkia käyttää (Batt-Rawden 2005, 128). 
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Musiikki voidaan nähdä lisäksi eräänlaisena resurssina ja itsesäätelyn välineenä esimerkiksi 

erilaisiin tunnetiloihin liittyen (DeNora 2000 & 2001). Musiikin psykologisia merkityksiä 

nuorten psykososiaalisen kehityksen ja tunteiden säätelyn näkökulmasta tutkineen 

Saarikallion (2007) väitöskirja antaa teoreettista kehikkoa sille, millaisia strategioita yksilö 

käyttää, kun hän tavoittelee jotain, yhtenä aspektina tunteiden säätely.  

 

Psykoanalyyttisesti orientoituneen musiikkiterapiatutkimuksen puolelta tulen hakemaan 

teoreettista taustatukea yksilön ja musiikin vuorovaikutussuhteen, musiikin ja minuuden 

välisen suhteen, sekä musiikin erilaisten ominaisuuksien ja roolien tarkasteluun (esim. 

Lehtonen 1986, 1989, 2010; Rechardt 1984, 1992). Miksi jokin tietty musiikki tuntuu osuvan 

sinne jonnekin syvälle? Mikä ohjaa yksilön valitsemaan jonkin tietyn kappaleen tiettyyn 

hetkeen? Voidaanko musiikin avulla päästä lähemmäs itseä? Muun muassa näihin 

kysymyksiin psykoanalyyttinen näkökulma, ”tiedostumattoman tiede”, voi tarjota hyödyllistä 

työkalustoa.  

 

Koska tutkimukseni aihealue koskettaa myös musiikkiterapian tutkimuksen kiinnostuksen 

kohteita, on syytä selventää millä tavalla tutkimukseni on liitoksissa tähän tutkimusalaan. 

Musiikkiterapialla viitataan terapeutin ja hoidossa olevan yksilön tai ryhmän väliseen 

vuorovaikutukseen, jossa tavoitteellisen ja tarkoituksellisen toiminnan kautta pyritään 

edistämään hoidolle asetettuja päämääriä, kuten inhimillistä kasvua tai psyykkistä 

eheytymistä (Lehtonen 1989, 12). Musiikkiterapeutti Lehtonen (1986) on laajentanut musiikin 

terapeuttisuuden käsittämään myös niitä tilanteita, joissa yksilö on vuorovaikutuksessa 

musiikin kanssa ilman musiikkiterapeuttia. Hän on pohtinut, että henkilöllä voisi 

ihanteellisimmassa tapauksessa olla pysyvä kyky käyttää itse, itseterapeutin tavoin, musiikkia 

terapeuttisessa mielessä, esimerkiksi erilaisten tunnetilojen käsittelyssä ja läpityöskentelyssä 

sekä lisäämässä mielihyvää. (Lehtonen 1986, 29–30.) Tutkimuksessani tarkastelun alla on 

nimenomaan ilmiö, jossa yksilö itse on oivaltanut että musiikin kanssa vuorovaikutuksessa 

olemisella voi olla tälle erityistä merkitystä kroonisen sairauden eri vaiheissa. Tutkin siis tätä 

Lehtosen ihanteellisimman tapauksen olemassaoloa tarkastelemalla yksilön ja yksilölle 

merkityksellisen musiikin välistä vuorovaikutusta.  
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Valitsin tutkimusaiheen omakohtaisen kiinnostuksen ja kokemusten pohjalta. 

Kandidaatintutkielmassani (Jokela 2005) tarkastelin lempiyhtyeen merkitystä yksilön 

elämässä, ja jatkan nyt samoilla linjoilla nostamalla musiikin kuuntelijan kokemukset jälleen 

kerran tutkimuksen keskiöön. Olen kiinnostunut nimenomaan musiikin yksilökohtaisista 

merkityksistä, ja haluan tutkia niitä musiikkikokemuksia, joissa yksilö kokee musiikin tämän 

yksilöllisen elämäntilanteensa kannalta merkitykselliseksi. Lisäksi koen kiinnostavaksi tutkia 

myös niitä hetkiä, kun musiikki ei ole toivottua ja jokin musiikki tuntuu väärältä. 

Näkökulman perusteella tutkimustani voisi luonnehtia myös kulttuuriseksi 

musiikintutkimukseksi tutkiessani minkälaisia merkityksiä musiikille annetaan ja millaisia 

merkityksiä se tuottaa (Leppänen & Moisala 2005, 72). Toisaalta, omakohtaiset kokemukset 

fyysiseen krooniseen sairauteen liittyen olivat taustainnoittajana aihevalinnalle. Käsitän 

ihmisen psykofyysisenä kokonaisuutena, näin ollen mielestäni on tärkeää kiinnittää huomiota 

fyysisen sairauden fyysisyyden taakse, sairauden kokijan maailmaan.  Näiden kahden 

näkökulman yhdistäminen tuntui hedelmälliseltä vaihtoehdolta myös siitä syystä, koska en 

omalla kohdallani ole tietoisesti miettinyt musiikinkuuntelemisen merkitystä kroonisen 

sairauden kokemuksiini liittyen.  

2 KROONISEN FYYSISEN SAIRAUDEN KOKEMUS 

Aluksi esittelen kroonisen sairauden kokemuksiin liittyvää tutkimusta, jotta lukijalle 

muotoutuisi kuva pitkäaikaissairauden kokemuksen monimuotoisuudesta ja millaisia haasteita 

se yksilön elämään voi tuoda. Tarkoituksena on siis valottaa teoreettisesti tätä 

musiikinkuuntelutilanteen kontekstia, josta käsin yksilöiden musiikinkuuntelukokemuksia 

tarkastellaan.   

2.1 Krooninen sairaus kokemuksena  

 
Terveys 2000 – tutkimuksen mukaan suomalaisista työikäisistä henkilöistä 44 %:lla ja 

eläkeikäisistä 82 %:lla on ainakin yksi pitkäaikaissairaus (Aromaa & Koskinen 2002). 

 

Sairauden kokijan maailma kiinnostaa monia eri tieteenaloja. Perinteisen lääketieteellisen 

näkökulman lisäksi sairauden kokemuksia lähestytään muun muassa hoitotieteen (Iire 1999), 

terveyssosiologian (Honkasalo 2000), sosiaalipolitiikan (Huotari 2003) yhteiskuntatieteiden 
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(Heiskanen 2009) kuin sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikankin (Ryynänen 2005) kautta. Myös 

kulttuurintutkijat ja uskontotieteilijät ovat osoittaneet kiinnostusta tutkia sairautta osana 

ihmisen elämää (ks. Hyry 1994 toim.). 

 

Kroonisen sairauden merkityksiä ja kokemusta on tutkittu 1970-luvulta alkaen. Tutkimuksen 

alkuvaiheissa kartoitettiin ennen kaikkea potilaan subjektiviteettia, eli sairauden kokemisen 

subjektiivista luonnetta. Lisäksi tutkittiin niitä merkityksiä, joita yksilöt antoivat sairauden 

kokemuksilleen metaforien ja kuvausten muodossa. Näissä tutkimuksissa huomio keskittyi 

sairauden leimaavuuteen, häpeän tunteisiin sekä itsensä ”kadottamisen” teemoihin. Sittemmin 

on ruvettu tutkimaan yksilöiden selviytymiskeinoja (’coping actions’) sekä niitä strategioita, 

joita yksilöt sairautensa hallinnassa arkielämän tasolla käyttävät. Narratiivisen 

lähestymistavan soveltaminen kroonisen sairauden kokemusten tutkimisessa on noussut hyvin 

suosituksi, ja kokemuksia tarkastellaan usein sairausnarratiivien kautta. (Pierret 2003, 4-5.) 

Suuri osa sairauteen liittyvistä narratiivisista tutkimuksista on pyrkinyt kuvaamaan 

sairastamisen vaatimaa uudelleenorientoitumista. Uudelleenorientoitumisella viitataan 

sairauden tuomiin muutoksiin ihmisen situaatiossa, ja miten sairaus edellyttää ihmistä 

muotoilemaan uutta sisäistä tarinaa. Sisäisen tarinan avulla ihminen jäsentää itselleen 

elämäntilannettaan, identiteettiään, arvojaan ja tavoitteitaan sekä suhdettaan sosiaaliseen 

kenttään. (Hänninen 1996, 112–13.) 

 

Kroonisen sairauden kanssa elämistä voi kuvailla Kralikin ja Loonin (2009, 113) tavoin 

jatkuvasti muuttuvana kokemuksena. Sairaus voi saada monenlaisia muotoja, eikä voida 

sanoa että olisi yhtä tiettyä kaavaa miten saman diagnoosin kohdalla sairaus koetaan. 

Omakohtaisista sairaskokemuksistaan kirjoittava Jalonen (2007, 89) mainitsee yhtenä 

oleellisena sairauden kokemista kuvaavana asiana sen, kun ”jotakin muuttuu sisimmässä, 

vaikka ulospäin tautia ei näkyisikään.” Pelkonen (2005, 12) puhuu potilaan subjektiivisesta 

elämismaailmasta, ja miten se todellisuus lääkärin objektiivisen tieteenkäsityksen kanssa 

kohtaavat jokaisessa hoitotapahtumassa.  Soivio (2003, 97) viittaa sairauden kokemuksella 

niihin henkilökohtaisiin tunteisiin, pelkoihin ja sairauden aiheuttamiin erilaisiin vaivoihin, 

jotka vaikuttavat yksilöiden elämäntilanteissa erilaisina muutoksina arjen tasolla.  

 

Ryynänen (2005) tarkasteli sairastamisen merkitystä aikuisen ihmisen elämässä 

turvattomuuden ja turvallisuuden kokemisen näkökulmasta. Hän esittää sairastamisen 
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merkityksiin liittyen kaksi päämerkitystä: 1) sairastamisen arkimerkitys eli miten sairaus 

vaikuttaa jokapäiväiseen elämään: sairastaminen uhkaa elämän totuttua sujuvuutta ja aiheuttaa 

rajoituksia sosiaalisessa elämässä sekä ajan- ja tilankäytössä, 2) sairastamisen eksistenssi- eli 

olemassaolomerkitys, joka viittaa uhkaan elämän jatkuvuudessa ja tulevaisuuden toiveisiin ja 

pelkoihin. (Ryynänen 2005, 87.) 

 

2.2 Sairauden kanssa arkielämässä – sisäistä hallintaa ja selviytymiskeinoja   

 

Arkkiatri Risto Pelkonen (2005) kuvaa sairautta ja terveyttä seuraavalla tavalla:  

”Terveys merkitsee eri ihmisille eri asioita, mutta kaikille se on hyvän kokemista, ja elämänlaatua 

huonontavien fyysisten ja psyykkisten oireiden puuttumista tai ainakin niiden hallitsemista. Sairaalle 

ihmisellekään tärkeätä ei ole vain se, mikä sairaudessa menetetään vaan jäljellä oleva terveys ja 

toimintakyky, mahdollisuudet toteuttaa itselleen tärkeitä asioita, olla itsenäinen ja tulla toimeen omin 

neuvoin.” (Pelkonen 2005,13.)  

 

Pelkosenkin sanoihin viitaten, hallitsemisen tunteella on tärkeä merkitys kroonisen sairauden 

kokemuksissa. Leino-Kilpi et al. (1999, 31) puhuvat sairauden sisäisestä hallinnasta 

(’empowerment’), tarkoittaen sillä niitä ajattelumalleja ja sitä toiminnallista kokonaisuutta, 

jolla potilas itse kokee hallitsevansa terveysongelmaansa ja sen aiheuttamia seurauksia. 

Sisäinen hallinta auttaa yksilöä jäsentämään terveyttään ja sitä koskevaa hoitoa. Leino-Kilpi 

et al. (1999, 19) käyttävät pitkäaikaissairauden ja kroonisen sairauden sijasta termiä 

pitkäaikainen terveysongelma. Termin valinnalla he haluavat korostaa sitä, että elimistössä 

oleva pitkäaikainen ja parantumaton muutos ei kuitenkaan tuhoa ihmisen koko 

terveysvoimavaraa. Tämä näkökulma tuo mielestäni sairauden kokemiseen tarvittavaa 

kannustavaa näkökulmaa, korostaen yksilön aktiivista roolia oman terveytensä ja 

hyvinvointinsa ylläpitämisessä. Sairauden asettamien terveysrajoitteiden ei tarvitse rajoittaa 

yksilön kokemusta siitä, että hän voi sairaudestakin huolimatta voida hyvin ja toteuttaa 

itseään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.   

 

Leino-Kilpi et. al (1999) tutkivat millä tavalla reumapotilaat, MS-taudin potilaat, 

sydänpotilaat sekä hengityselinsairauksia sairastavat potilaat kokevat hallitsevansa 

sairauttaan. Omakohtaisista hallintakeinoista lääkityksen, kuntoutuksen, perheen ja ystävien 

sekä positiivisen ajattelun ja sisun merkitys korostuivat vastauksissa eniten (Leino-Kilpi et al. 

1999, 91). Potilaiden kuvailtiin olevan joko myönteisiä ja aktiivisia vaikuttajia, pakkoon 

alistujia tai sopeutujia. Oman myönteisen toiminnan kohdalla korostuivat asian 
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hyväksymisen, masennuksen ja itsesäälin välttämisen sekä nykyhetkessä pitäytymisen 

merkitykset. Pakkoon alistumisessa henkilöillä oli vaikeuksia kokea sisäisen hallinnan 

tunteita voimattomuuden ja toivottomuuden tunteiden takia. Sopeutujat taas pyrkivät omalla 

toiminnallaan sopeutumaan taudin asettamiin realiteetteihin ja sen aiheuttamiin muutoksiin. 

(Leino-Kilpi et al. 1999, 128–132.) 

 

Sairauden sisäisen hallinnan lisäksi empowerment –termillä viitataan myös voimaantumiseen. 

Siitosen (1999) mukaan voimaantuminen (’empowerment’) on yksi avain yksilön 

hyvinvoinnin ylläpitämisessä, myös kroonista sairautta sairastavien kohdalla. Siitonen (1999, 

161-5) esittää väitöskirjatutkimuksessaan voimaantumisteorian koostuvan viidestä 

premissistä, joista nostan tutkimukseni kannalta relevanteimpana kolme:   

1) Voimaantuminen on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi. Voimaa ei voi antaa 

toiselle, ja kukin itse löytää omat voimavaransa.  

2) Voimaantuminen on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin. Voimaantumisen 

osaprosesseista erityisesti vapaus, itsemäärääminen, toivottuihin tulevaisuuden tiloihin 

pyrkiminen, turvallisuus, hyväksyntä, toimintavapaus, itseluottamus, positiiviset 

tunnekokemukset ja toiveikkuus ovat merkityksellisiä hyvinvoinnin kokemisessa.  

3) Voimaantuneisuus ei ole pysyvä tila, vaan se voi vaihdella ympäristöstä tai 

kontekstista riippuen, jos esimerkiksi emotionaalisissa kokemuksissa tapahtuu 

muutoksia.  

 

Positiivisten selviytymismallien löytäminen nähdään tärkeänä asiana sairauden kokemusten 

keskellä Achté (1994, 149). Selviytymiskeinona voi olla sairauden hyväksyminen, elämän 

jatkaminen uuden tilanteen luomissa puitteissa, tai uusien merkitysten luominen (Iire 1999, 37 

Nyhliniin 1990 viitaten). Siponen (2003) tutki sairastavien omaelämäkertoihin perustuen 

keskivaikeaa ja vaikeaa astmaa sairastavien henkilöiden selviytymiskeinoja sairaudesta 

aiheutuvien, ennen kaikkea arjessa ilmenevien ongelmien ratkaisemissa. Toivon 

ylläpitäminen ja sosiaalisen tuen merkitys nousivat esiin merkittävimpinä 

selviytymiskeinoina. Toivo sai Siposen tutkimuksessa määritelmän moniulotteinen, 

dynaaminen ja kokemuksellinen voima, joka auttaa eteenpäin (Siponen 2003, 150).  

 

Hiv-positiivisten henkilöiden arjen ja terveyden kokemuksiin keskittyvässä tutkimuksessa 

usko ja toivo, omat asenteet, käyttäytyminen ja aktiivinen toiminta (esim. jokin harrastus) 
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koettiin auttaviksi asioiksi selviytymisen kannalta. (Huotari 2003, 135). Ryynäsen (2005, 89) 

mukaan kokemus omasta merkityksellisyydestä, merkitykselliset ihmissuhteet, ja luottamus 

avun ja tuen saamisesta tarvittaessa ovat tärkeitä kantavia voimia sairauden keskellä. Perhe ja 

suku koettiin ensisijaiseksi avunlähteeksi elämän vaikeuksien keskellä.  

 

Kuten sairauden kokemusta, myös sairaudesta selviytymistä tulisi tarkastella yksilöllisestä 

näkökulmasta. Vaikka joitakin yleisempiä suuntaviivoja merkityksellisten 

selviytymiskeinojen suhteen voitaisiinkin nähdä, sairastavien selviytyminen on yksilöllistä, 

eikä kaikille sopivaa yhteistä selviytymiskeinoa voi nimetä. Jokaisen tulisi löytää kokeilujen 

kautta itselle parhaiten sopiva keino tai keinot. (Siponen 2003, 155-6.)  

3 MERKITYKSELLISET MUSIIKINKUUNTELUKOKEMUKSET 

TAVOITEORIENTAATION NÄKÖKULMASTA  

3.1 Merkityksellinen musiikinkuuntelukokemus 

 

Musiikkikokemus on moniulotteista vuorovaikutusta musiikin, yksilön ja kontekstin välillä.  

(Saarikallio 2007, 12) Musiikkikokemus syntyy silloin, kun musiikin kokija 

vuorovaikutustilanteessa ”sijoittaa siihen itsensä”, tai kun teos koskettaa jotakin 

sisimmässämme ja ”vie mukanaan”. (Tervo 2003, 313). Musiikkia tarkastellaan tässä 

tutkimuksessa Lehtosen (1996) tavoin mahdollisuuksien alueena ja merkitysten raaka-

aineena. Se on ”kuin matkalainen, joka on kerran lähetetty liikkeelle ja joka voi kulkiessaan 

kohdata mitä erilaisimpia konteksteja, joissa se voi näyttäytyä mitä moninaisimmissa 

hahmoissa.” (Lehtonen 1996, 152.)  

 

Musiikkiterapian puolella puhutaan merkittävistä hetkistä (meaningful moments) (Lehtonen 

2004, 98 Amiriin 1996 viitaten), joiden yhteydessä jokin elämän keskeinen rakenne-elementti 

muuttuu. Nuo hetket nähdään ”muutokseen tähtäävän sisäisen prosessin solmukohtina.” 

Psykiatristen potilaiden merkityksellisiä musiikkikokemuksia ja kevyen musiikin eheyttävää 

vaikutusta tutkineet Lehtonen & Niemelä (1999, 88, 94) toteavat, että parhaimmillaan 

musiikkikokemukset edustavat syvällistä reflektiota, jossa kuulija etsii sisäisestä 

maailmastaan musiikkia vastaavia kokemuksia, tunteita ja tunnelmia.  
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Yksi selitys sille, miksi koemme jonkun musiikin niin merkityksellisenä ja tietyn 

musiikkikokemuksen tärkeäksi, voi olla merkitysten tarve, sekä tarve tehdä linkittää musiikki 

omaan elämään. Grossbergin (1995, 37) mukaan:  

”ihmiset kamppailevat jatkuvasti, eivät ainoastaan yrittäessään saada selville mitä teksti (tässä 

tapauksessa musiikki) tarkoittaa, vaan myös pyrkiessään saamaan sen merkitsemään jotain, millä olisi 

kytkentöjä heidän omaan elämäänsä, kokemuksiinsa, tarpeisiinsa ja haluihinsa.”  

 

Musiikin merkityksellisyyttä voidaan tarkastella myös symbolisen kiinnittymisen kautta, kuten 

Laitinen (2003) fanitutkimuksen näkökulmasta Tori Amosin rockkultin luonnetta tutkiessaan 

tuo esille. Laitinen tuo esille miten Amosin fanit löytävät tämän tuotannosta kiinnikkeitä 

omaan elämäänsä esimerkiksi sanoitusten kautta. Kun lyriikoista heijastuvia teemoja peilataan 

oman elämän kautta, ne saavat uudenlaisen, henkilökohtaisen merkityksen. (Laitinen 2003, 

46–49.) Laitisen tutkimus heijastelee osaltaan Heinosen (2007, 226) esittämää 

kulttuurintutkimuksen ja kulttuurisen musiikintutkimuksen nykypäivää: tutkimuskohteena on 

usein se tapa, jolla jokin kulttuurituote – iskelmä tai muu populaarimusiikin teos – tulee 

osaksi kuluttajansa elämää. Tätä tapaa voidaan tutkia muun muassa kiinnittämällä huomio 

musiikkiin liitettyihin subjektiivisiin muistoihin.  

 

Kun musiikin kuuntelemista tarkastellaan henkilökohtaisena kokemuksena yksilön tarpeiden 

ja halun näkökulmasta, voidaan puhua tavoiteorientoituneesta toiminnasta. Saarikallio (2007, 

12) kohdisti musiikin ja tunteidensäätelyyn keskittyneessä väitöskirjatutkimuksessaan 

huomion ennen kaikkea yksilöön, joka on musiikin kanssa tekemisissä tiettyjen 

henkilökohtaisten syiden takia. Saarikallio kuvailee musiikillista toimintaa 

tavoiteorientoituneeksi psyyken toiminnaksi, riippumatta siitä onko yksilö tietoinen tästä vai 

ei. Yksilöiden toiminta pohjautuu tavoitteiden asettamiselle ja niitä kohti etenemiselle, eli 

itsesäätelylle. (Saarikallio 2007, 12.)  

 

Musiikin merkitystä arjen keskellä empiirisesti tutkinut DeNora (2000, 49) on avannut tätä 

itsesäätelyn prosessia toteamalla, että ihmiset tuntuvat olevan huomattavan tietoisia siitä, mitä 

musiikkia he missäkin tilanteessa tarvitsevat. Henkilöt toimivat ikään kuin oman elämänsä 

dj:nä. Yhtä lailla kuin henkilöt tietävät mitä he kaipaavat, he myös tietävät mitä musiikkia 

heidän milloinkin kannattaa välttää (DeNora 2000, 51).   

 



 13 

Vaikka Sederholm (2007) puhuu taidekasvatuksen ja lähinnä nykytaiteen näkökulmasta, 

ajatukset taiteen kohtaamisesta voivat tuoda valaisua myös musiikin kohtaamiseen. 

Sederholm mainitsee, miten taide luo sosiaalista tilaa, jossa teoksen kanssa voi jutella. Siinä 

missä taiteella on paikkansa taidetilojen seinillä, ”taide on myös toimintatapa, jonka avulla 

voimme järjestää ja eritellä kokemusmaailmaamme, jotta voisimme kokemusten kautta myös 

oppia.” (Sederholm 2007, 148–149.)  

3.2 Musiikki minän työkaluna – kuuntelemalla lähemmäksi itseä?  

 

”Jotta musiikki olisi enemmän kuin joukko ääniaistimuksia, sen on kosketettava minuutta” 

(Rechardt 1992, 19). 

 

Mikä sitten voi olla selittämässä sitä, että yksilö hakeutuu jonkin tietyn musiikin pariin? Miksi 

jokin musiikki tuntuu sopivalta ja jotenkin henkilökohtaiselta? Jos yksilö hakeutuu musiikin 

pariin joidenkin omien henkilökohtaisten tavoitteidensa pohjalta (Saarikallio 2007, 12), miten 

noihin tavoitteisiin sitten musiikin avulla oikein päästään?  Näihin kysymyksiin voidaan 

hakea vastauksia musiikin ja minuuden välisen suhteen tarkastelun kautta, psykoanalyyttisesta 

näkökulmasta käsin.  

 

Psykoanalyysi viittaa tiedostamattoman tutkimiseen. Päämääränä on, että ihminen tulisi 

tietoiseksi toimintaansa vaikuttavista tiedostamattomista tekijöistä. (Lehtonen 2010, 239.) 

Vaikka näitä musiikin kokemisen elementtejä pyritäänkin tuomaan ihmisen tietoisuuteen, ei 

musiikin kokemisessa tuo tietoiseksi tekeminen ole päämääränä eikä edes tarpeellista. Sen 

sijaan, tiedostamisella voi olla positiivista vaikutusta siihen, että musiikin kuuntelija kyky 

kuunnella itseään entistä rohkeammin voi rikastaa musiikin kokemista. (Rechardt 1984, 84.) 

Tutkimuksessanikin tämä tietoisuuden esille nostaminen tulee olemaan esillä kun 

haastateltavat ovat pysähtyneet tiettyjen musiikkikokemustensa äärelle ja kertovat ja 

kuvailevat niitä.  

 

Mikä sitten selittää sitä, että musiikilla on yhteys tähän tiedostamattomaan maailmaan? 

Psykoanalyyttisen musiikintutkimuksen puolella puhutaan musiikin nonverbaalisesta 

luonteesta ja miten sen kautta aukeaa erityisen avoin ja voimakas yhteys tiedostamattomaan 

(Välimäki 2002, 13). Puhutaan myös musiikin dynaamisesta liikuteltavuudesta, sen kyvystä 
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puhutella samanaikaisesti eri tajunnallisia tasoja erilaisia elementtejä (kuten lyriikka, melodia, 

rytmi) käyttäen (Lehtonen 1986, 122). Musiikin rakenteita kuvataan tietynlaisiksi avoimiksi ja 

sisällöltään tyhjiksi skeemoiksi, joihin musiikkia vastaanottava yksilö voi sijoittaa omasta 

kokemusmaailmastaan nousevia yksilöllisiä merkityskokemuksiaan. (Lehtonen 1986, 339.)  

 

Kun musiikkia tarkastellaan psykoanalyysin näkökulmasta käsin, musiikki nähdään 

mahdollisuutena muuntaa ”sisäistä” ”ulkoiseksi, ja tavoitteena on musiikkiin liittyvän 

psyykkisen työskentelemisen käsitteellistäminen. Psykoanalyysin valossa musiikki näyttäytyy 

yksilön psyykensisäisten prosessien ulkoisena, aistein havaittavana ilmenemismuotona. 

(Lehtonen 2010, 238–40.) Taiteen terapeuttista vuorovaikutusprosessia taiteenfilosofisesta 

näkökulmasta lähestyvän Pullin (1995) esittämistä ajatuksistaan löytyy vastaavuutta edellä 

mainittuun sisäinen – ulkoinen – asetelmaan. Pulli (1995) viittaa itsekommunikaatio – 

termillä taiteeseen, mutta sovellan sitä nyt musiikkiin. Itsekommunikaatio – prosessissa 

subjektin oman mielen sisäiset merkityssuhteet näyttäytyvät objektin (musiikin) välityksellä. 

Musiikin avulla on siis mahdollista kokea ja viestittää asioita, joita sinänsä emme voi havaita, 

mutta jotka musiikin avulla saavat aistein havaittavan muodon. Musiikki toimii näin ollen 

eräänlaisena mediumina, vuorovaikutuksen väliaineena. (Pulli 1995, 54–55.)  

 

Musiikin psyykkistä merkitystä kuvataan myös objektisuhteiden kautta. Musiikilla nähdään 

olevan roolinsa sekä hyvänä transitionaali- ja self-objektina että pahana objektina. Kun 

musiikki toimii transitionaali-objektin ominaisuudessa, kuulija voi siirtyä ikään kuin leikin 

maailmaan, ja ilmaista ja läpikäydä esimerkiksi traumaattisia kokemuksia ilman verbaalisen 

ilmaisun pakkoa. Musiikki tarjoaa turvallisen maailman, jonka rikkimenemistä ei tarvitse 

pelätä. Henkilön on mahdollista kokea pelon tunteita tulematta konkreettisesti uhatuksi. 

(Lehtonen 1986, 104.) Musiikki toimii hyvänä objektina, joka suojaa epämiellyttävien 

tunteiden ja tilanteiden keskellä, antaen samalla voimaa kuitenkin läpikäydä ja kohdata noita 

epämiellyttävyyksiä (Lehtonen 1986, 104 Rackeriin 1951 viitaten).  

 

Musiikki voi ilmetä myös self-objektina, jolloin se viittaa tilanteisiin kun musiikki voidaan 

kutsua hädän ja ahdistuksen keskellä apuun. Musiikki toimii ikään kuin musiikkia 

kuuntelevan yksilön ”minän jatkeena”, kun se suorittaa yksilön puolesta sellaista psyykkistä 

työtä, jota tämä ei yksinään pystyisi tekemään. (Lehtonen 1986, 106 Kohutiin 1971, 1977 & 

1984 viitaten.) Rechardt (1984, 84) jatkaa tätä ajatusta toteamalla:  
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”siinä missä elämä voi olla veristä totta, on musiikki kuitenkin aina leikkiä. Se etäännyttää tuskalliset ja 

ylivoimaiset kokemukset muotoon, jossa niitä voi käsitellä ja pyrkiä hallitsemaan.” 

 

Musiikki voi näyttäytyä myös pahana objektina, jolloin musiikki edustaa jotain 

hahmottumatonta ja kontrolloimatonta, levotonta psyykkistä energiaa. Tuo paha objekti on 

kuitenkin mahdollista saada alistumaan kontrolliin, ja hallinnan kautta musiikin merkitys voi 

muuttua self- tai transitionaaliobjektin suuntaan. (Lehtonen 1986, 109–10.)  

 

Objekti-teoriaa mukailee myös Kurkela (1997, 20) esittäessään musiikin eräänlaisena 

lujatekoisena säiliönä. Kun ikävien tunteiden siirtäminen musiikin säiliöön tapahtuu ei-

sanallisesti ja symbolisesti, ikävät tunteet eivät konkretisoidu liikaa. Musiikki voi tarjota 

turvallisen ympäristön vaikeiden asioiden käsittelylle, ja symbolisuus takaa sen, että vaikka 

musiikissa tapahtuisi ravisuttaviakin juttuja, ne eivät kuitenkaan konkreettisesti näe 

päivänvaloa.  

 

Kurkela (1997) kysyy, voiko musiikin avulla tutustua itseensä ja ilmentää itseään itselleen. 

Hän esittää oletuksena kysymykseen vastauksen: ”musiikin avulla voi kohdata itsestään myös 

sellaisia puolia, joita ei välttämättä missään muualla kohtaa. Näin musiikki auttaa tutustumaan 

itseensä.” (Kurkela 1997, 22.) Musiikilla on auttava, tukeva ja helpottava rooli. Ensinnäkin se 

voi auttaa meitä kohtaamaan erilaisia omaan itseyteen liittyviä puolia, toisekseen tukea niiden 

prosessoitumista, ja myös helpottaa niiden integroitumista rakennusaineena kehittyvään 

itseyteemme. (Kurkela 1997, 22.) 

 

Musiikin ja minän suhdetta käsittelee myös Välimäki (1998, 391), joka kommentoi musiikin 

ei-kielelliseen merkitysmaailmaan keskittyvässä artikkelissaan seuraavalla tavalla: 

”musiikillisten merkitysten maailma perustuu subjektin ei-kielellisiin, ruumiillispohjaisiin kokemuksiin, 

havaintoihin, ajatteluun ja arkaaisiin skeemoihin – elämysmaailmaan, jossa musiikkia kuunnellaan niin syvästi, 

ettei sitä ensinkään enää kuulla, vaan jossa minä on musiikkia.” 

3.2.1 Tunnetilojen säätelyyn tähtäävä musiikinkuuntelu    

 

Musiikkia on kuvattu voimakkaiden tunteiden kieleksi, joka viittaa liikkeessä olevien 

muotojensa kautta nykyiseen, tulevaan ja menneeseen niissä rajoissa, jotka sitä hahmottava 

subjekti asettaa (Lehtonen & Niemelä 1997, 8-9).  Musiikilla on monia tunteisiin vetoavia 

ominaispiirteitä, kuten sen kyky käyttää hyväkseen ihmisen primitiivistä 
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tunnekommunikaatioita (äänensävyn vaihtelua puheessa) sekä musiikin ajallinen luonne, 

jossa odotuksen ja purkauksen vaihtelut siivittävät kuulijan kokemaan erilaisia tunteita 

musiikin edetessä. (Eerola & Saarikallio 2010, 259.) Lisäksi, juuri musiikin tunnemerkitysten 

nähdään selittävän keskeisellä tavalla musiikin psykologista merkitystä yksilön elämässä 

(Saarikallio 2010, 279).  Myös musiikin terapeuttisen käytön kohdalla juuri tunnevaikutukset 

on se musiikin ominaisuus, jolla musiikin hyödyllisyyttä musiikkiterapian työvälineenä 

useimmiten perustellaan (Erkkilä 1996, 165).  

 

Musiikin voidaan sanoa olevan kiistattomasti liitoksissa tunteisiin. Musiikin ja tunteiden 

tutkimus on tällä hetkellä yksi musiikkipsykologisen tutkimuksen eniten huomiota saanut 

aihepiiri (Eerola & Saarikallio 2010, 259). Juslinin ja Slobodan (2001) toimittamaa Music and 

Emotion – teosta pidetään yhtenä keskeisimpänä musiikin ja tunteiden suhdetta teoreettisesti 

ja monitieteisesti avanneena teoksena. Kyseisessä antologiassa musiikkia ja tunteita 

tarkasteltiin niin filosofian, musiikkitieteen, psykologian, biologian, sosiologian kuin 

terapiankin näkökulmasta.    

 

Yleisesti ajatellen, tunteet ovat yksi inhimillisen toiminnan tärkeimmistä elementeistä. 

Tunteet liittyvät yksilölle tärkeisiin asioihin ja ovat ohjaamassa toimintaa kohti keskeisiä 

päämääriä ja tarpeita. Toisaalta voidaan puhua myös tunteista itsesäätelyn kohteena.  

(Saarikallio 2010, 281.) Tunteiden säätelyssä käytetään säätelystrategioita, jotka voidaan 

jakaa toiminnallisiin ja tiedollisiin strategioihin. Toiminnallisena strategiana voi olla 

esimerkiksi paineen purkaminen jonkin aktiivisen tekemisen kuten urheilun avulla. 

Tiedollinen strategia viittaa tunnekokemuksen pohdintaan ja uuden positiivisemman tulkinnan 

löytämiseen. (Saarikallio 2010, 282 Parkinsoniin ja Toterdelliin 1999 viitaten.) 

 

Musiikki nähdään myös tunteiden säätelyn välineenä, jonka avulla on mahdollista edistää 

joitakin yksilökohtaisia tavoitteita. Saarikallio (2006) esittelee teoreettisen mallin siitä, miten 

nuoret käyttävät musiikkia tunteiden säätelyn välineenä. Malli koostuu kahdesta 

päätavoitteesta, mielialan paraneminen ja mielialan hallinta sekä näitä edistävistä seitsemästä 

tunteiden säätelyn strategiasta. Strategiat ovat viihdyke, elpyminen, elämykset, irtautuminen, 

purkaminen, mielikuvatyöskentely ja lohtu. Tutkimuksessa huomioitiin kaikenlainen 

musiikillinen harrastaminen, kuuntelemisesta soittamiseen ja laulujen säveltämiseen. Mikä 

mielenkiintoista oman tutkimukseni kannalta, Saarikallion mukaan musiikinkuuntelun 
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kohdalla kaikki nämä seitsemän strategiaa toteutuivat. Lisäksi, vaikka strategiat menivät 

osittain ns. päällekkäin ja saattoivat esiintyä myös samanaikaisesti, oli niissä kuitenkin tietyt 

erityispiirteensä, joiden perusteella yksittäiset strategiat menivät omiin ”lokeroihinsa.”  

(Saarikallio 2006, 186.)  

 

Tulen katsomaan aineistostani nousevia teemoja näiden Saarikallion (2006, 186–88) 

esittelemien tunteiden säätelyn strategioiden kautta, joten käyn tässä kohdassa läpi 

strategioiden erityispiirteet.    

 

Viihdyke – musiikkia käytettiin yksinkertaisesti hyvän olon saavuttamiseksi. Se oli tehokas 

keino luoda tunnelmaa melkein missä tahansa tilanteessa. Tunteiden säätelyn kannalta, 

tavoitteena oli nykyisen positiivisen mielialan ylläpitäminen tai parantaminen.   

 

Elpyminen – musiikki tarjosi mahdollisuuden henkilökohtaiselle uudistumiselle, elpymiselle 

ja toipumiselle. Se oli rentouttavaa ja miellyttävää aktiviteettiä, joka antoi nuorille uutta 

voimaa esimerkiksi stressaavan ja uuvuttavan päivän jälkeen.   

 

Elämykset – Musiikki herätti voimakkaita tunnekokemuksia. Kokemuksiin liittyi usein se, että 

musiikkiin kiinnitettiin tuolloin enemmän huomiota, ja tunteet koettiin myös 

voimakkaampina. Fyysiset reaktiot, kuten kylmät väreet tai into tanssia tai taputtaa mukana 

liittyivät näihin kokemuksiin. Musiikki tarjosi tehokkaan tavan kokea, aistia ja tuntea 

intensiivisesti.  

 

Irtautuminen – Musiikkia käytettiin irtautumiskeinona kun stressaavat ajatukset, ympäristön 

äänet tai vaikkapa ei-toivotut tunteet haluttiin pois. Musiikin kautta tavoiteltiin siis jotain 

kontrastia nykyiseen: vastakkaista mielialaa, pois epätoivotusta mielialasta.  

 

Purkaminen – Negatiivisten tunteiden purkamista ja ”tuulettamista” (vent). ”Kovan” ja 

vihaisen musiikin kautta oli mahdollista päästää viha ulos, tai purkaa surun ja kärsimyksen 

oloa. Tälle strategialle ominaista oli se, että musiikki jota käytettiin, vastasi ja muistutti sen 

hetkistä mielialaa. Musiikki tarjosi purkautumistien negatiivisesta olotilasta. 
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Mielikuvatyöskentely – Musiikki nosti mieleen vanhoja muistoja tai tulevaisuuteen liittyviä 

ajatuksia, ja inspiroi pohdiskelemaan tärkeitä asioita. Musiikki toimi symbolisena kehyksenä, 

jonka avulla voi kohdata ja työstää mielessä liikkuvia asioita. Tavoitteena oli saada tunteisiin 

selkeyttä ja arvioida niitä uudelleen.  

 

Lohtu – Musiikista koettiin saavan lohtua, kun olo oli surullinen ja levoton. Nuoret kokivat, 

että musiikki tietyllä tavalla ymmärsi heitä, oli pahoillaan heidän puolestaan ja lohdutti heitä. 

Tässä yhteydessä lyriikat nousivat tärkeänä aspektina esiin. (Saarikallio 2006, 186–88.) 

 

Vaikka musiikista puhutaankin tunteiden säätelyn työkaluna, tulen huomioimaan 

tutkimuksessani ennen kaikkea yksilön ja musiikin välisen vuorovaikutuksen merkityksen. 

Kuten DeNora (2000) toteaa, kun musiikkia tarkastellaan tunnetilojen säätelyn näkökulmasta,  

musiikkia ei tulisi pitää kuitenkaan mekaanisena stimulanttina, joka ikään kuin vaikuttaisi 

yksilöön suoraviivaisesti. Sen sijaan, musiikin koetut vaikutukset riippuvat DeNoran (2000, 

61) mukaan erityisesti siitä, millä tavalla yksilö orientoituu musiikkiin eli on 

vuorovaikutuksessa sen kanssa, miten tuo musiikki liittyy kuuntelijan aiempiin musiikillisiin 

ja ulkomusiikillisiin kokemuksiin, sekä siitä, mikä on se tilanne jossa musiikkia kuunnellaan.  

 

3.2.2 Kivun hallintaan tähtäävä musiikinkuuntelu  

  

Kokemukset musiikin roolista osana kivun hallintaa nousevat osassa haastattelemieni 

henkilöiden kokemuksissa esiin, joten luon seuraavaksi lyhyen katsauksen tämän aihealueen 

aiempaan tutkimukseen.   

 

‘Audioanalgesia’ -termillä viitataan musiikin kykyyn vaikuttaa kivun aistimiseen. Kiinnostus 

tätä ilmiötä kohtaan on noussut merkittävästi viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. 

Erityisesti mieluisimman musiikin kuunteleminen näyttäisi tarjoavan emotionaalisesti 

hyödyllisen ’harhautuksen’ kiputilanteessa. Musiikin tarjoaman harhautuksen avulla 

tuntemukset kivusta itsestään vähenevät, kuten myös kipuun liittyvät voimakkaan negatiiviset 

kokemukset. (Mitchell et al. 2006.) Se, millaisella musiikilla koetaan olevan harhauttavaa ja 

terapeuttista vaikutusta kiputilanteessa, ei Mitchellin et al. (2006, 349) mukaan ole 
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selitettävissä musiikin rakenteellisilla ominaisuuksilla. Sen sijaan avainasemassa on musiikkia 

valitseva yksilö ja tämän henkilökohtainen suhde tuohon musiikkiin.  

 

Kivunlievittämisen ja musiikinkuuntelun yhteyttä kokeellisesti tutkineet Mitchell ja 

MaDonald (2006) ovat esittäneet, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden itsevalitulla 

musiikilla on positiivista vaikutusta kivun sietokykyyn ja kontrollin tunteeseen niin miesten 

kuin naistenkin kohdalla. Vain naiset tosin kokivat itsevalitulla musiikilla olevan lieventävää 

vaikutusta myös kivun voimakkuuden kokemiseen. Kontrollin tunnetta lisäsi Mitchellin ja 

MacDonaldin (2006, 308) arvion mukaan kyky käyttää musiikkia harhautuskeinona kivun 

keskellä sekä itse musiikin valitsemisprosessi, eli kun koehenkilö sai itse valita kuunneltavan 

musiikin. Valitseminen näyttäisi siis lisäävän kontrollin tunnetta, ja voimakas kontrollin tunne 

auttaa kivun keskellä.  

 

Kroonisen kivun ja musiikinkuuntelemisen yhteyttä kyselytutkimuksen keinoin tutkineet 

Mitchell et al. (2007, 47) esittävät että 85 vastaajaa 318 vastaajasta mainitsi musiikin auttavan 

kivun hallinnassa. Musiikinkuuntelulla koettiin olevan eniten merkitystä toivottuna 

harhautuskeinona kivun keskellä sekä rentoutumista edistävänä asiana. Ne henkilöt, joille 

musiikilla oli muutenkin erityistä merkitystä elämässään, kuuntelivat todennäköisemmin 

musiikkia juuri kivunlievittäminen mielessään, sekä kokivat musiikin hyödylliseksi 

kivunhallinnassa (Mitchell et. al 2007, 52).  Tutkimuksessa käy ilmi myös se, että kroonisen 

kivun kanssa elävät yksilöt kokevat musiikin auttavan kivun lisäksi myös sairauden muilla 

osa-alueilla. Eniten mainintoja sai musiikin vaikutus toivottuna harhautuskeinona (esim. 

sairaalaympäristössä) ja rentoutumisessa. Lisäksi musiikin koettiin auttavan masennuksessa ja 

vaikuttavan yleisesti mielialaan. Myös musiikin kyky vaikuttaa positiivisesti muun muassa 

tylsyyden ja ahdistuneisuuden tunteisiin nousivat esiin. (Mitchell et. al 2007, 49–50.)     

 

Siedliecki & Good (2006) tutkivat itsevalitun musiikinkuuntelun hyötyjä 

sairaalaympäristössä. Musiikin hyödyiksi todettiin muun muassa sen kyky tehostaa 

kipulääkkeiden myönteisiä vaikutuksia, lievittää kipua, sekä vahvistaa henkilön tuntemuksia 

omista voimavaroistaan. Musiikinkuuntelun hyötynä pidettiin myös sitä, että potilaalla on 

vapaus valita milloin musiikinkuuntelu tuntuu kaikista sopivimmalta vaihtoehdolta, sekä 

milloin hän musiikkia erityisesti tarvitsee.  
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Macdonald (et al. 2003) tutkivat musiikinkuuntelun yhteyttä ahdistuksen ja kivun kokemusten 

lievittymiseen sairaalaympäristöissä tehtyjen operaatioiden jälkihoidon aikana. Tässä 

empiirisessä tutkimuksessa tarkasteltiin jalkaleikkauksen läpikäyneiden ja kohdunpoisto-

operaatiossa käyneiden potilaiden kokemuksia. Tarkastelussa olivat potilaan itsensä 

valitsemat, hänelle keskeisimmät musiikkikappaleet. Tutkimustulokset osoittautuivat  

ristiriitaiseksi: jalkaleikkauksen jälkeen itsevalitsemaansa musiikkia kuunnelleet kokivat 

vähemmän ahdistuneisuutta kuin vertailuryhmä (ei-musiikkia kuunnelleet), kivun 

kokemuksisissa ei havaittu merkittäviä tuloksia. Sen sijaan, kohdunpoisto-operaation kohdalla 

musiikinkuuntelulla ei havaittu olevan erityistä merkitystä ahdistuksen kuin kivun 

kokemisenkaan suhteen. (Macdonald et al. 2003, 197.) Tulos ei tunnu yllättävältä, ottaen 

huomioon jälkimmäisen operaation erittäin raskaan luonteen: operaation jälkeen sosiaalisella 

vuorovaikutuksella oli keskeisempi merkitys ahdistuksen käsittelyssä (Macdonald et al. 2003, 

198). Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaankin, vaikka tulokset osoittavat ristiriitaisuutta 

musiikinkuuntelun tehokkuudesta, tutkimuksessa käy hyvin ilmi se, kuinka monitahoisesta 

ilmiöstä on kyse. Kuuntelun vaikutuksia tutkittaesssa olisi huomioitava niin kuuntelutilanteen 

laajempi sosiaalinen konteksti, musiikkivalinnat, lääketieteellisen operaation luonne, tapa 

jolla musiikkia kuunnellaan, kuin sairaalaosaston ympäristötekijätkin. (Macdonald et al. 2003, 

199.) 

 

Tässä kohtaa nostan esiin Laitisen (2008) tutkimuksen sairaalaympäristössä tapahtuvasta 

musiikinkuuntelun merkityksestä aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutumisen välineenä. 

Musiikinkuunteleminen voi näyttäytyä hyvinkin intiiminä asiana, ja kuunteluhetki voi tarjota 

potilaalle tämän kaipaamaa omaa tilaa sairaalaympäristössä (Laitinen 2008, 55). Vaikka 

Laitinen toteaa musiikinkuuntelun tukevan AVH-potilaiden kuntoutumista, positiivisten 

vaikutusten saavuttamiseksi on huomioitava, haluaako ja hyväksyykö potilas musiikin 

kuuntelemisen osana kuntouttavia päämääriä (Laitinen 2008, 62). Laitisen tutkimuksesta käy 

myös ilmi se, miten juuri tämä potilaan halu kuunnella musiikkia sairaalassa tulee huomioida: 

joku voi kokea viihtyvyyden lisääntymistä kun hänen ei tarvitse kuunnella musiikkia 

(Laitinen 2008, 57).  

 

Vaikka musiikinkuuntelu näyttäytyy potilaiden kokemusten perusteella positiivisena asiana 

kiputilojen keskellä, musiikinkuuntelun tehokkuuteen kivun hoitamisessa suhtaudutaan 

kuitenkin kriittisesti. Cepedan et al. (2009) mukaan musiikin kliinistä tehokkuutta kivun 
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hoitamisessa ei ole vielä todennettu riittävissä määrin. Cedepa et al. loivat katsauksen 

yhteensä 51 musiikinkuuntelun ja kivunlievittämisen yhteyteen keskittyneisiin tutkimuksiin. 

He toteavat katsauksen perusteella, että vaikka musiikinkuuntelulla on positiivisia vaikutuksia 

kivun voimakkuuden kokemuksiin ja kipulääkkeiden tarpeeseen, näiden vaikutusten 

voimakkuus jää kuitenkin pieneksi. Näin ollen musiikinkuuntelua ei tulisi nostaa 

ensisijaiseksi hoitomuodoksi kivunlievityksen yhteydessä.   

3.3 Musiikin terapeuttisuus ja suhde hyvinvointiin 

 

Olen edellä tarkastellut yksilön ja musiikin välistä vuorovaikutusta tavoiteorientoituneen 

toiminnan näkökulmasta, eli miten yksilö voisi omalla toiminnallaan – tässä tapauksessa 

musiikin avulla - vaikuttaa olotilaansa. Jos musiikilla nähdään olevan yhteys yksilön 

minuuteen, tunteisiin tai kivun hallinnan kokemuksiin, on luonnollista edetä kohti kysymystä 

musiikin ja hyvinvoinnin välisestä suhteesta. Tarkastelen seuraavaksi millä tavalla tätä 

musiikin ja hyvinvoinnin välistä suhdetta on avattu aiemmassa tutkimuksessa.  

 

Käsitteet tuntuvat hakevan edelleenkin paikkaansa, varsinkin silloin, kun tutkimusta tehdään 

musiikkiterapiatutkimuksen ulkopuolella. Tästä syystä, käyn ensiksi läpi, millä tavalla 

musiikin terapeuttisuutta ja hoitavuutta on musiikkiterapian puolella käsitelty, josta etenen 

kohti musiikin koettua itseterapeuttisuutta, musiikin terapeuttista käyttämistä sekä musiikin 

koettuja hyvinvointivaikutuksia. Tutkimuksissa on huomioitu niin musiikinkuunteleminen, 

sävellystyö kuin musiikin harrastaminenkin.  

 

Musiikin terapeuttinen luonne musiikkiterapian näkökulmasta 

Siinä missä musiikilla on aikojen saatossa ajateltu olevan joitakin maagisia ja parantavia 

ominaisuuksia, sittemmin musiikin mystisyyteen vetoamisen sijaan musiikin terapeuttista 

luonnetta ja soveltuvuutta musiikkiterapiatyöhön on perusteltu musiikin tiettyjen 

ominaisuuksien sekä ihmisen ja musiikin välisen vuorovaikutuksen kautta (Peters 2000, 61). 

Perusteluina on esitetty muun muassa seuraavaa: musiikki on universaalia ja ihmiselle 

luonteenomaista toimintaa, joka perustuu tiettyihin, aistein havaittaviin fyysisiin rakenteisiin 

meitä ympäröivässä fyysisessä maailmassa ja tietyssä ajassa. Musiikki vaikuttaa ihmiseen 

kokonaisvaltaisesti, niin fyysisellä, kognitiivisella kuin emotionaalisellakin tasolla. Se on 

uniikki yhdistelmä verbaalista ja nonverbaalista kommunikaatiota, joka voi symbolisen 
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luonteensa ansiosta ja mielikuvia herättämällä auttaa ihmistä kohtaamaan joitakin itseensä 

liittyviä asioita tai menneitä tapahtumia. (Peters 2000, 61.) Musiikin kautta on mahdollista 

päästä kiinni omiin sisäisiin ajatuksiin, pelkoihin ja tunteisiin. Erkkilä (2007, 137–138) 

kuvailee miten musiikkiterapian puolella lukuisat tapauskertomukset tukevat sitä ajatusta, että 

musiikillisten mielikuvien ja tunteiden kautta on päästy kiinni terapia-asiakkaan psyykkisen 

trauman kannalta keskeiseen materiaaliin.  

 

Lehtosen kuvaus musiikin roolista musiikkiterapiassa avaa osaltaan tutkimukseni painotuksia. 

Vaikka musiikki toimii moniulotteisena kommunikaatiovälineenä musiikkiterapeutin ja 

terapiassa olevan ihmisen välillä (Lehtonen 1995, 16), musiikkia ei tulisi pitää kuitenkaan 

minään mekaanisena resurssina, jota käyttämällä päästäisiin aina hyviin hoitotuloksiin ja 

kohti terapialle asetettuja tavoitteita. Keskeistä on terapiassa tapahtuva vuorovaikutus. 

Musiikissa ilmaistut merkitykset avautuvat vain niille, joilla on ”korvaa kuulla”, mitä 

musiikki kertoo.  (Lehtonen 1989, 17.)  

 

Musiikin kuunteleminen liittyy myös musiikkiterapiatyöhön, tästä esimerkkinä reseptiivisten 

eli musiikin vastaanottoon perustuvien menetelmien käyttäminen terapiatyössä (ks. Grocke & 

Wigram 2007). Helen Bonnyn kehittämässä GIM-metodissa (Guided Imagery and Music) 

klassinen musiikki ja sen kuunteleminen nostetaan terapeuttisen vuorovaikutussuhteen 

kärjeksi. Itse musiikki nähdään terapeuttisen prosessin alullepanijana, ja asiakasta 

kannustetaan keskittymään musiikin herättämiin mielikuviin. Tässä menetelmässä musiikin 

kyky hoivata ja toimia tunteensiirron objektina on keskeisesti esillä. (Summer 1998, 434.) 

 

Yksilön aktiivisuuden lisäksi terapeuttisten tavoitteiden saavuttamisessa musiikin 

valitseminen on tärkeässä roolissa. Maranton (1997, 158) mukaan musiikin kuuntelemiseen 

perustuvissa menetelmissä, musiikin valitsemisessa tulisi huomioida musiikin tuttuus, 

musiikkimieltymykset, potilaan musiikillinen historia sekä musiikin ominaispiirteet. Musiikin 

tuttuudella ja miellyttävyydellä on vaikutusta terapeuttisten tavoitteiden saavuttamisessa. 

Musiikin tuttuuden merkitystä on perusteltu muun muassa sillä, että potilaalle vieras musiikki 

voi saada hänessä aikaan ei-toivotun suuntautumisreaktion (orienting response
1
), jolloin 

                                                        
1
 Suomenkielinen vastine (viitattu 1.5.2010): 

http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/psykologia/avoinsanasto.htm#sectO  
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huomio kiinnittyy siis vain tuohon hänelle uuteen asiaan (musiikkiin) ja terapeuttinen tavoite 

(esimerkiksi rentoutuminen) voi jäädä taka-alalle.  

 

Musiikin koetut hyvinvointivaikutukset kliinisen musiikkiterapian ulkopuolella 

Hyvinvointiin kuuluu osaltaan yksilön positiivinen suhtautuminen ja aktiivinen toiminta 

terveyden saralla, terveystaustasta riippumatta. Tämä voi tarkoittaa sitä, että ihmiset käyttävät 

joitakin tekniikoita ja metodeja hyvinvointia edistääkseen, esimerkiksi kamppailussa stressiä 

vastaan. (Krout 2007, 134.) Musiikinkuuntelua tarkastellaan Kroutin tutkimuksessa tällaisena 

tekniikkana, joka vaikuttaa positiivisesti fysiologian tasolla. Krout (2007, 139) puhuu 

henkilökohtaisesta musiikinkuuntelu- ja rentoutumisrutiinista, joka tähtäisi ennen kaikkea 

siihen, että yksilö voi kääntyä tämän rutiinin puoleen aktiivisesti silloin kun hänestä siltä 

tuntuu. Myös Hays & Minichiello (2005) toteavat, että musiikki voi auttaa ylläpitämään ja 

vahvistamaan hyvinvoinnin tunteita. Yli 60-vuotiaiden henkilöiden musiikkikokemuksia 

tutkineet Hays & Minichiello kuvaavat miten musiikilla on terapeuttista arvoa sairauksien 

keskellä: musiikki voi toimia harhautuskeinona, mieltä kohottavana ja sisäisen rauhan 

tunnetta vahvistavana elementtinä. (Hays & Minichiello 2005, 443–44.) 

 

Ikääntyneiden musiikkiharrastusta yksilöllisenä voimavarana tutkineen Koskisen (1995) 

mukaan ikääntyneet ihmiset voivat musiikkia harrastamalla tukea psyykkissosiaalista 

hyvinvointiaan. Koskinen pohtii kuitenkin, että harrastuksen lajia olennaisempaa, onko se siis 

nimenomaan musiikkia vai jotain muuta, on harrastuksen merkityksellisyys harrastajalleen. 

Hän esittää, että musiikki voi tulla merkitykselliseksi ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja 

elämän laatua lisääväksi tekijäksi jos ja kun henkilö voi olla itse vaikuttamassa siihen millä 

tavalla hän musiikin kanssa on tekemisissä. (Koskinen 1995, 172) 

 

Laitinen (2008) sivuaa entuudestaan yksilölle tutun musiikin merkityksellisyyttä 

sairastamiseen liittyvän kriisin käsittelemisen näkökulmasta. Laitinen tutki 

lisensiaatintutkimuksessaan musiikinkuuntelun käyttö- ja sovellusmahdollisuuksia sairaalan 

osastohoidon AVH-potilaiden (aivoverenkiertohäiriö) kuntoutuksessa. Hän mainitsee 

tutkimuksen lähtökohdaksi sen, miten entuudestaan tuttu musiikki on yhteydessä aiempiin, 

potilaalle merkityksellisiin kokemuksiin, sekä miten musiikki voi olla keino lievittää potilaan 

sairastumiseen liittyvää kriisin kokemusta (Laitinen 2008, 8) Hoitajien haastattelujen 

perusteella potilaan saamat hyödyt musiikinkuuntelusta liittyivät tämän potilasryhmän 
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kohdalla kommunikointitaitojen tukemiseen, mielialan kohentumiseen sekä ahdistuneisuuden 

lievittymiseen (Laitinen 2008, 47).   

 

Musiikin terapeuttisuutta on tutkittu myös musiikkikasvatuksen näkökulmasta. Lilja-

Viherlampi (2007) keskittyy väitöskirjassaan millaisia terapeuttisia kokemuksia oppilaalle 

musiikin parissa voi mahdollistua. Lilja-Viherlampi jaottelee musiikin tarjoamat 

kokemusmahdollisuudet seuraavalla tavalla: korjaavat ja auttavat kokemukset, jotka 

kohdistuvat ongelmiin ja häiriöihin parantavalla tavalla, eheyttävät kokemukset, jotka liittyvät 

”omaksi itseksi tulemiseen”, kasvua tukevat kokemukset, jotka liittyvät keholliseen, 

emotionaaliseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen kehitykseen, vahvistavat kokemukset, joissa 

huomio keskittyy heikkojen kohtien vahvistamaan, avaavat kokemukset, jotka helpottavat 

ahtauden tai ahdingon tunteita elämässä, sekä uutta luovat kokemukset, jotka rikastavat ja 

tuovat uusia merkitysyhteyksiä yksilön elämään. (Lilja-Viherlampi 2007, 295-6.) 

 

Heinonen (1995, 215–16) syventyi musiikin itseterapeuttiseen funktioon, ja tarkemmin ottaen 

musiikin tuottamisprosessiin (improvisointi, säveltäminen) psyykensisäisten ristiriitojen 

sovittamisen näkökulmasta käsin. Hän esittää miten säveltäminen voi auttaa ratkaisemaan 

näitä ristiriitoja ja siten eheyttämään yksilön minää. Heinonen nojaa teoreettisissa ja 

metodologisissa lähtökohdissa psykoanalyyttisen teorian perusoletuksiin musiikin 

itseterapeuttisesta funktiosta.  

 

Vaikka aiemman tutkimuksen valossa voidaan sanoa, että musiikkia käytettäisiin tietoisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti joidenkin psykologisten tavoitteiden saavuttamiseksi, Sloboda ja 

O´Neill (2001) suhtautuvat epäröiden terapia – sanan käyttämiseen musiikkipsykologisen 

tutkimuksen yhteydessä. Heidän mukaansa terapia – sanan käyttäminen ei olisi perusteltua, 

koska tutkimuksen keinoin ei ole pystytty vielä riittävän selkeästi osoittamaan, että tietty 

itsevalittu musiikki kehittäisi ongelmanratkaisukykyä tai päätöksentekoa, verrattuna 

tilanteeseen jossa musiikkia ei kuunnella tai musiikki on jotain muuta kuin itsevalittua. 

Tästäkin huolimatta, he päätyvät puhumaan musiikin itseterapeuttisuudesta, 

musiikinkuuntelijoiden subjektiivisiin kokemuksiin ja havaintoihin keskittyvään tutkimukseen 

viitaten. Musiikilla voidaan nähdä terapeuttisia vaikutuksia tilanteissa, jossa yksilö yrittää 

katkaista negatiivisia ajattelukierteitä (esimerkiksi masennuksen yhteydessä) tai 

emotionaalisessa purkautumisessa (esimerkiksi itkeminen). (Sloboda & O´Neill 2001, 426.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimukseni tavoitteena on tutkia fyysisen pitkäaikaissairauden kanssa elävien yksilöiden 

musiikinkuuntelukokemuksia. Mielenkiinnon kohteena ovat merkityksellisiksi koetut 

musiikinkuuntelukokemukset, jotka haastateltavat liittävät sairautensa käsittelyyn ja 

kokemiseen sairauden eri vaiheissa. Tutkimuksen pääkysymyksenä on siis, millaisia yksilölle 

merkitykselliset musiikinkuuntelukokemukset kroonisen sairauden eri vaiheissa ovat. 

Alakysymykset ovat: 1) mitä musiikinkuuntelemisella tavoitellaan? 2) millä tavalla musiikki 

näyttäytyy yksilöiden kokemuksissa itsehoidollisena asiana?  

 

Rajaan tutkimuksen ulkopuolelle henkilöt, jotka joutuvat sairautensa puolesta olemaan 

jatkuvasti sairaalahoidossa, sillä tässä tutkimuksessa yksilön aktiivisuus ja arjen keskellä 

tapahtuva musiikinkuuntelu on nimenomaan mielenkiinnon kohteena. Sairaalahoidon arjen 

tutkiminen asettaisi muutenkin enemmän haasteita tutkimuksen toteuttamiselle (luvat yms.).  

 

Tutkimuksen tavoitteisiin liittyen haluan myös tässä kohtaa painottaa sitä, että koska 

mielenkiinto on aktiivisessa yksilössä, musiikin kuuntelijassa ja kokijassa, huomio 

kiinnitetään ennen kaikkea yksilön tekemiin havaintoihin musiikista. Kun siis tarkastelen 

esimerkiksi musiikin ja tunteiden välistä yhteyttä, tarkoituksena ei ole selvittää millaisia 

tunteita jokin tietynlainen musiikki yksilössä herättää, ja näin ollen hahmotella jonkinlaista 

prototyyppiä johonkin tiettyyn tunnetilaan soveltuvasta musiikista, vaan selvittää millä tavalla 

tuo tietty, yksilölle merkityksellinen musiikki on tämän sairauteen liittyvissä subjektiivisissa, 

tiettyihin sairauden tilanteisiin liittyvissä tunnekokemuksissa läsnä.  

 

4.2 Tutkimusstrategia ja metodologiset valinnat 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia eli tutkimusten menetelmällisten ratkaisujen 

kokonaisuus rakentuu kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteiden varaan. Tulen keräämään 

subjektiivisiin, yksilöllisiin kokemuksiin keskittyvää empiiristä aineistoa sekä kirjallisessa 
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että haastattelujen muodossa. Tutkimukseni tulee olemaan narratiivista kokemuksen 

tutkimusta tapaustutkimuksen keinoin toteutettuna.   

 

Narratiivisuudella viitataan ihmiselle tyypilliseen tapaan käsittää todellisuutta tarinoiden 

muodossa (Eskola & Suoranta 2008, 22). Narratiivisuus eli kertomuksellisuus voidaan 

ymmärtää rakenteeksi, jonka välityksellä ihminen havaitsee, kokee, antaa merkityksiä ja 

kertoo niistä muille (Honkasalo 2000, 65–66). Narratiivista näkökulmaa pidetään sopivana 

valintana tutkimuksissa, joissa halutaan tutkia yksilöiden itsensä kertomia tarinoita heidän 

omasta elämästään (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Narratiivisen tutkimusotteen 

kautta on mahdollista saada kertojan ääni paremmin kuuluviin (Erkkilä 2005, 195), sekä 

kohdistaa huomio yksilön merkityksenantoon: millä tavalla yksilöt antavat merkityksiä 

asioille tarinoidensa kautta (Heikkinen 2001, 129 Hatchiin ja Wisniewskiin 1995, 113–135 

viitaten).  

 

Narratiivisessä näkökulmassa ajatellaan, että ihminen on maailmassa kokemuksiinsa 

kietoutuneena. Narratiivisessa kokemuksen tutkimuksessa tutkija pyrkii kuvaamaan noiden 

kokemusten monia ulottuvuuksia. (Erkkilä 2005, 201-2.) Pyrin narratiivis-elämäkerrallista 

kokemuksen tutkimusta tehneen Erkkilän (2005, 196) tavoin selvittämään tutkimuksessani 

sitä, miten yksittäinen ihminen jäsentää kokemuksiaan elämän eri alueista, tässä tapauksessa 

kroonisen sairautensa ja musiikinkuuntelun välistä yhteyttä, sekä millaisia merkityksiä yksilö 

musiikille antaa.  

 

Narratiivisuus tulee näkymään tutkimuksessani ensinnäkin aineistonkeruuvaiheessa kun 

pyydän yksittäisiä henkilöitä kirjoittamaan kokemuksistaan. Haastatteluvaiheessa 

kertomuksellisuus näkyy Eskolan ja Suorannan (2008, 23–24) tavoin siinä, kun kannustan 

haastateltavia kertomaan mahdollisimman avoimesti omista kokemuksistaan, sekä painotan 

haastattelutilanteessa haastateltavan ehdoilla etenemistä. Tulen myös esittelemään kunkin 

yksilön kokemukset narratiivisessa valossa.  

 

Narratiivit nähdään Hännisen (1996, 109) tavoin merkitysten rajaamana kokonaisuutena.  

Vaativimmassa merkityksessä narratiivilta edellytetään kertomuksellisia piirteitä, ajallisesti 

loogista rakennetta, jossa juonella on alku, keskikohta ja loppu. Väljemmän määritelmän 

perusteella narratiiveina pidetään aineistoja, jotka edes jossain määrin perustuvat kerrontaan 
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ja joiden analysoiminen edellyttää tulkintaa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Tutkimuksessani nojaudun tähän jälkimmäiseen, väljempään määritelmään kroonisen 

sairauden luonteeseen vedoten. Koska krooniselle sairaudelle ei näy loppukohtaa, näin ollen 

narratiivinen kaarros ei voi täydellisimmillään toteutua. Lisäksi, jos sairaus on ollut yksilön 

elämässä jo lapsesta lähtien, hän ei kertomassaan palaa välttämättä tuohon alkuhetkeen.  

 

Tutkimukseni sijoittuu metodologisilta perusteiltaan samaan linjaan aikaisemman sairauden 

kokemuksen tutkimuksen kanssa. Narratiivinen lähestymistapa on ollut 1980-luvun alusta asti 

vahvasti esillä terveystutkimuksen puolella metodologisena periaatteena, erityisesti kroonisia 

sairauksia on lähestytty kertomusten kautta. Narratiivisuuden avulla on etsitty sairauteen 

liitettyjä keskeisiä merkityksiä, niitä luovia käytäntöjä sekä sairauden kokemuksen 

ulottuvuuksia. (Honkasalo 2000, 65–66). 

 

Narratiivisessa suuntauksessa kontekstin huomioiminen on tärkeässä osassa, näin ollen 

yksilön kokemukset huomioidaan tietyssä ajassa ja paikassa. (Erkkilä 2005, 198). 

Elämäntilanne eli situaatio on se todellisuus, johon ihminen on suhteessa (Perttula Rauhalaa 

mukaillen 2005, 117), tässä tapauksessa situaationa on kroonisen sairauden todellisuus ja 

siihen liittyvät kokemukset.  

 

Haastattelut toteutin yksilöhaastatteluina, teemahaastattelun periaatteisiin tukeutuen. 

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa sitä, että haastattelutilanteessa 

edetään yksityiskohtaisten kysymysten sijaan tiettyjen keskeisten teemojen varassa. 

Teemahaastattelussa keskeistä on ihmisten asioille antamansa merkitykset. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 48.) Tietyt teemat olivat siis jo etukäteen mielessäni, mutta narratiivisen 

kokemuksen tutkimukseen viitaten, jätin haastattelutilanteeseen joitakin avoimia kortteja. 

Avoimilla korteilla tarkoitan sitä, että en voinut etukäteen tietää mitä kaikkea 

yksilökohtaisissa kokemuksissa paljastuu kun yksilö niistä minulle kertoo. Kun 

haastattelutilannetta ei sido etukäteen yksityiskohtainen ja tiukka kysymyspatteristo, jää tilaa 

tarttua yksilöiden kertomaan ja edetä lisäkysymysten kautta kohti vieläkin 

yksityiskohtaisempien kokemusten kuvailua. Suhtauduin jo etukäteen kuhunkin 

haastattelutilanteeseen uniikkina tapahtumana, jossa tulen etenemään vahvasti haasteltavan 

ehdoilla. Uskon että tämä toteutustapa tulee palvelemaan tutkimuksen tavoitteiden 

saavuttamista, ja kunkin yksilökohtaiset kokemukset pääsevät parhaiten esiin.  
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Yksilökohtaisen situaation ja yksilökohtaisten kokemusten esiin tuominen onnistuu parhaiten, 

kun esittelen aineiston analyysivaiheessa kunkin kokemukset erillisinä tapauksina. 

Tapaustutkimuksen lähtökohtana on yksilöiden kyky tulkita oman elämänsä tapahtumia ja 

muodostaa merkityksiä. Tapauksiin keskittyvässä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota juuri 

noihin merkityksiin, joita tutkittava antaa omalle toiminnalleen omassa ympäristössään. 

Tutkimuksessa korostuu konkreettisuus, elävä elämä ja yksityiskohtaiset kuvaukset ja 

tulkinnat. Olennaista on, että osallistujien ääni tuodaan näkyville suorina lainauksina puheesta 

ja kirjoituksista. (Syrjälä 1996, 13) 

 

4.3 Aineiston hankinta ja esittely 

 

Kirjoitukset  

Aineiston hankintaprosessin ensimmäinen askel oli etsiä kirjoittajia, ja sitä kautta kolmesta 

neljään haastateltavaa.  Laadin kirjoitusten metsästämistä varten ilmoituksen (LIITE 1). 

Ilmoituksessa painotin sitä, että haen kirjoituksia henkilöiltä, jotka kokevat musiikin 

kuuntelun olleen merkittävällä tavalla osana sairauteen liittyvien kokemusten käsittelyä.  

 

Ilmoituksessa toin esille, että kirjoitukset voivat olla vapaamuotoisesti tai mainitsemieni 

ohjeistusten varassa laadittuja. Päädyin tähän vaihtoehtoon (vapaamuotoisesti tai ohjeistuksen 

varassa), jotta kynnys kirjoittaa ei nousisi korkeaksi ainakaan sen takia, että henkilö aristelisi 

kirjoittaa etukäteen laadittujen kysymysten tai rajausten pohjalta. Ohjeistuksena esitin 

kysymyksen: minkälaisia ajatuksia, kokemuksia ja muistoja sinulla on musiikin merkityksestä 

sairauden aikana (esim. tietyissä tilanteissa)? Lisäksi pyysin kirjoittajia halutessaan nimeään 

joitakin tiettyjä kappaleita, jotka ovat liittyneet sairauden käsittelyyn tai sairauden kanssa 

elämiseen, sekä kertomaan millä tavalla ne ovat vaikuttaneet. Korostin ilmoituksessa myös 

sitä, että en hae vain positiivisia kokemuksia vaan toivoisin kuulevani myös mahdollisista 

negatiivisista kokemuksista musiikkiin liittyen. Tällä painotuksella yritin välttää tilannetta, 

jossa kirjoittajalla kokisi painetta antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia (eli esimerkiksi 

keskittyä löytämään vain positiivisia puolia).  Ilmoituksessa toin myös esiin, että haen 

haastateltavia aiheeseen liittyen. 
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Lähetin ilmoituksen Keskisuomalainen – sanomalehden toimitukseen, jossa ilmoitus 

julkaistiin painetussa versiossa Mielipidekirjoitukset -osastolla 2.5.2008 sekä myös lehden 

sähköisessä versiossa (www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset). Lähestyin myös muiden 

sanomalehtien toimituksia mutta tulokset jäivät laihoiksi: periaatteena kun on, että lehdissä 

julkaistaan vain paikallisia ilmoituksia tai ei ollenkaan tämän tyyppisiä, ”haetaan kirjoittajia 

tutkimukseen” – viestejä. Ilmoitukseni julkaistiin myös Suomen Potilas-lehdessä 3/2008 sekä 

Harvinaisten Sairauksien HARAVA – lehdessä joulukuussa -08.  

 

Potilasyhdistysten yhteystietoja hain Finnish Medical Network – tietokannan kautta 

(linkkikokoelma < lääketiede <Seurat, säätiöt, järjestöt ja yhdistykset < Potilasyhdistykset) 

sekä Suomen Potilas –lehden kautta. Koska asun tällä hetkellä Keski-Suomessa, suurin osa 

potilasyhdistyksistä, joihin viestiä tutkimuksestani lähetin, olivat Keski-Suomen alueella 

toimivia pitkäaikaissairauksien potilasyhdistyksiä. Lähetin ilmoituksen tosin myös Etelä-

Suomen ja Itä-Suomen alueelle muun muassa seuraavien sairauksien (paikallis)yhdistyksiin: 

Kilpirauhasyhdistys, Epilepsiayhdistys, Parkinsonin taudin yhdistys, Suomen osteogenesis 

imperfecta – yhdistys, Selkäyhdistys, Osteoporoosi-yhdistys, Reuma-yhdistys, Psoriasis-

yhdistys.  

 

Yksittäisiä potilasyhdistyksiä lähestyessäni kohtasin yhteistyökykyisiä henkilöitä, sekä sain 

myös vaikutelman että aihe kiinnostaa. Tämän vuoksi yllätyin kuinka vähän kirjoituksia 

saapui. Kaiken kaikkiaan niitä saapui yhdeksän kappaletta. Sitä mukaa kun kirjoituksia saapui 

tai ei saapunut, hahmotin, että minun on muutettava kirjoituksille asettamaani painotusta. 

Ymmärsin yhä enenevässä määrin, että kirjoitukset eivät anna minulle sitä kaikkea mitä olin 

etsimässä, pääpaino siirtyi koko ajan enemmän haastattelujen varaan. Kirjoitukset toimivat 

kuitenkin hedelmällisenä esiaineistona ja suurena apuna haastatteluihin valmistautuessani. 

Yleisesti ottaen oli mielenkiintoista nähdä, mitä ja miten sairauksiin liittyvistä 

musiikinkuuntelukokemuksista kirjoitetaan.   

 

Etukäteiskirjoitukset antoivat minulle vahvan tuntuman siitä, mitkä ovat ne suuntaviivat 

joiden varassa aihetta lähestytään kunkin henkilön kohdalla. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 

että pidin etukäteiskirjoitusta eräänlaisena esittelynä, ensimmäisenä avauksena siitä, 

millaisista asioista henkilö haluaa kertoa ja millaisia kokemuksia hän esiin nostaa. Ennen 

kaikkea, millaisessa valossa yksilölle merkityksellinen musiikki tämän kokemuksissa näkyy 
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ja on näkynyt.  Kirjoitus antoi arvokasta tietoa siitä, millaisiin asioihin henkilö kiinnittää 

huomiota, millaisia kokemuksia hän on käynyt läpi, ja myös ensitietoa hänen 

sairauskokemuksistaan. Kirjoitus antoi myös käsitteellistä informaatiota: kirjoittajan tekemät 

sanavalinnat, ilmaukset ja painotukset kertoivat osaltaan millaisia merkityksiä hän musiikille 

antaa ja miten hän näitä merkityksiä nimittää.  

 

Tässä kohtaa on oleellista tuoda esiin se, että Jutan kohdalla haastattelutilanne näyttäytyi 

kirjoittamista kätevämpänä ratkaisuna kokemusten kertomiselle. Hänen kohdallaan 

etukäteiskirjoitusta ei siis ole olemassa. Olimme kuitenkin Jutan kanssa ennen haastattelua 

puhelinyhteydessä, jolloin sain häneltä alustavaa tietoa millaisia sairauteen liittyviä 

musiikinkuuntelukokemuksia hänellä on kerrottavanaan.  

 

Haastattelut 

Löysin tutkimukseeni edellä mainittujen kontaktien kautta neljä haastateltavaa. Haastattelut 

toteutuivat seuraavasti (nimet muutettu): Mervin haastattelu kesäkuussa 2008, Ainon 

maaliskuussa 2009, Jutan huhtikuussa 2009 sekä Susannan toukokuussa 2009. Yksi 

haastateltavista oli minulle entuudestaan tuttu, mutta se ei arvioni mukaan vaikuttanut 

haitallisesti enkä pitänyt tuntemista esteenä tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta.  

 

Lähetin Merville hänen pyynnöstään jo etukäteen tietoa haastattelun aihepiireistä (LIITE 2). 

Annoin haastateltavalle tämän haluamaa alustavaa tietoa tulevan haastattelutilanteen 

aihepiireihin liittyen. Myös Mervin haastattelu meni kuitenkin juuri niin kuin toivoinkin, eli 

etenimme haastateltavan kertoman pohjalta. Tämä poikkeus suhteessa muihin haastateltaviin 

ei tehnyt kyseisestä haastattelutilanteesta muista millään tavalla poikkeavaa. 

 

Haastattelut toteutettiin rauhallisissa ympäristöissä ilman ulkopuolisten henkilöiden häiriötä. 

Ennen haastattelun aloittamista, kävin jokaisen haastateltavan kanssa suostumuslomakkeen 

(LIITE 3) läpi. Lisäksi kerroin kullekin haastateltavalle lyhyesti omasta taustastani kroonisiin 

sairauksiin liittyen. Haastattelutilanteessa etenin haastateltavan lähettämän 

etukäteiskirjoituksen antamien temaattisten sisältöjen varassa, ja kunkin yksilön 

yksilökohtaisista kokemuksista käsin. Haastattelutilanteessa tuntui luontevalta viivata 

kirjoituksen sisältöön. Meillä oli jo jonkinlaista yhteistä maaperää kun henkilö oli avautunut 

kokemuksistaan kirjoituksen muodossa. Itse haastattelutilanteessa kysyin sitten tarkemmin 



 31 

mitä hän ”tuolla ja tuolla ilmauksella” tarkoitti. Pyrin välttämään teoriasta kumpuavien 

termien käyttöä haastattelutilanteessa, jotta haastateltava voisi kuvailla ja kertoa 

mahdollisimman avoimesti ja hänelle ominaisella tavalla kokemuksistaan. Jos henkilö käytti 

oma-aloitteisesti jotain ilmausta tai sanaa (kuten voimaannuttava), käytin sen jälkeen tuota 

samaa sanaa kysymyksenasetteluissani. Haastattelut tallennettiin digitaalisella 

äänentallennuslaitteella. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 41 sivua. 

 

Jokainen haastateltava oli haastattelutilanteessa mielestäni erittäin avoin, siihen nähden miten 

henkilökohtaisia ja arkojakin asioita haastattelussa sivuttiin. Asiasta kertomista saattoi 

helpottaa se, että sairautta ei lähestytty tässä tutkimuksessa asettamalla se keskiöön, ikään 

kuin se määrittelisi yksilöä kokonaan, vaan huomio kiinnitettiin yksilön itsensä tekemiin, 

arkielämän keskellä tapahtuviin niin sanottuihin helpotuksiin ja oivalluksiin. 

Haastateltavillani on myös useampien vuosien kokemus sairauden herättämien tunteiden ja 

ajatusten käsittelemisestä, joten voi myös kysyä, olisiko diagnoosin vastikään saanut henkilö 

halunnut tulla kertomaan musiikkikokemuksistaan?  

 

Esittelen jokaisen haastateltavani etukäteiskirjoitusten ja haastatteluissa saadun informaation 

perusteella. Kerron jokaisen tapauksen alussa lyhyesti kunkin sairauteen ja musiikkitaustaan 

liittyviä tietoja. Musiikkiin liittyen kerron yleisesti mistä musiikista yksilö kokemuksissaan 

kertoo, tapauksesta riippuen tuon esille joko artistin, säveltäjän tai genren. Haastateltavat 

esittelen keksityillä etunimillä. 

 

4.4 Aineiston analyysi  

 

Raportissa tutkija pyrkii kiteyttämään aineiston keskeisimmän annin tutkimustehtävän 

kannalta, sekä kommentoimaan ja tarkastelemaan kriittisesti tätä antia oman ajattelunsa ja 

aiempien tutkimusten tarjoamien näkökulmien valossa. Aineistolta kysytään, mitä se kertoo 

tästä tutkittavasta asiasta, miten aineistosta nousevat asiat liittyvät aiempiin tutkimuksiin sekä 

onko näiden löydösten suhde aiempaan tutkimukseen ristiriitainen vai toisiaan tukeva.  

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
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Haastatteluaineisto osoittautui rikkaaksi ja monipuoliseksi. Aineiston analyysivaiheessa 

jouduin punnitsemaan monessakin eri vaiheessa mitkä ovat ne tutkimukseni 

kysymyksenasettelun kannalta keskeisimmät teemat. Aineiston monipuolisuus olisi tarjonnut 

lukuisan määrän erilaisia eri tarkastelutapoja.  

 

Luin kaikkien haastateltavien litteroidut haastattelut kokonaisuudessaan useaan otteeseen läpi, 

ja pyrin muodostamaan kokonaiskuvaa aineiston sisällöstä tutkimuskysymykset mielessä 

pitäen. Tässä vaiheessa aiemmin mainitsemani valinta tarkastella haastateltavien kokemuksia 

tapauksina sai koko ajan lisää vahvistusta. Jos olisin erottanut haastateltavien kertomat 

yksittäiset kokemukset heidän yksilöllisistä sairauskokemuksistaan ja elämäntilanteistaan, 

tulos ei olisi palvellut tutkimukseni tavoitteita. Varsinkin kun haastateltavien kokemuksissa 

korostuivat vaihtelevassa määrin eri teemat. Esimerkiksi siinä missä kahden henkilön 

kokemuksissa kivun käsittelyn teema oli vahvasti esillä, kahden muun kokemuksissa tuo 

teema ei noussut ollenkaan esille. Tähän oli puhtaasti syynä sairauksien erilaiset luonteet ja 

kivun osuus osana kunkin sairauden oireistoa.   

 

Tarkastelin ensin jokaisen tapauksen muodostamaa erillistä kokonaisuutta. Tämän jälkeen 

pyrin löytämään kunkin henkilön kokemuksista tutkimukseni tutkimuskysymysten kannalta 

keskeisimmät teemat. Pyrin löytämään aineistosta vastauksia kysymyksiin, millaisia yksilölle 

merkitykselliset musiikinkuuntelukokemukset kroonisen sairauden eri vaiheissa ovat olleet ja 

mitä musiikinkuuntelemisella on tavoiteltu. Sairauden kroonisen luonteen vuoksi yksilöiden 

kokemusten teemoittelu oli luontevaa toteuttaa jäsentämällä ne sairauden erilaisten vaiheiden 

ja tilanteiden mukaisesti. Teemoittelussa huomioin siis myös sairauden situationaalisen 

luonteen: sitä mukaa kun aikaa kuluu ja asioita tapahtuu, myös kokemus sairaudesta voi saada 

erilaisia puolia, ja toisaalta yksilö joutuu myös kohtaamaan erilaisia asioita. Tämä 

lähestymistapa tuo toivon mukaan lukijalle kuvaa siitä, miten musiikkikin voi olla monin eri 

tavoin mukana sairauden eri vaiheissa. Ja toisaalta, miten musiikki ei ole jossain hetkessä 

toivottua, vaan suljetaan ulkopuolelle. Samoja teemoja esiintyy myös limittäin sairauden eri 

vaiheissa, mutta tutkimuksen raportoinnin kannalta kaikkien yhteyksien esittäminen ei ole 

mielekästä, eikä toisaalta toisi parhaalla tavalla yksilöiden yksittäisiä kokemuksia esiin. 

 

Tutkimuksen pääkysymykseen ja ensimmäiseen alakysymykseen vastaan kappaleessa viisi, 

jossa esittelen haastateltujen musiikinkuuntelukokemukset erillisinä tapauksina, narratiivista 
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otetta mukaillen. Tutkimuksen toiseen alakysymykseen tulen vastaamaan kappaleessa kuusi, 

jolloin pohdin merkityksellisen musiikinkuuntelukokemuksen itsehoidollista luonnetta 

keräämäni aineiston ja aiemman tutkimuksen valossa. Tarkastelen 

musiikinkuuntelukokemuksen itsehoidollista luonnetta kiinnittämällä huomiota 

merkitykselliseen musiikinkuuntelukokemukseen yksilöstä lähtöisin olevana tavoitteellisena 

toimintana, musiikin valitsemiseen, ja musiikille annettuihin rooleihin ja koettuun 

vaikutukseen suhteessa yksilön tavoitteisiin kroonisen sairauden eri vaiheissa.   

 

Haastatteluista poimimiani sitaatteja olen muokannut luettavuuden parantamiseksi. Olen 

muuntanut murretta kirjakieliseen muotoon siinä laajuudessa että luettavuus sujuvoituisi 

vaadittavalla tavalla. Lisäksi olen poistanut välistä täytesanoja, kuten ”niinku”, enkä sisällytä 

otteisiin puheen välillä esiintyneitä taukoja, vaikka nekin on litteroitu. Naurahdukset tuon 

esille sitaatin yhteydessä suluissa. Lainauksista poisjätetyt osat merkitsen hakasuluin. Esitän 

seuraavaksi yhden esimerkin havainnollistaakseni muokkaustoimenpiteitäni.   

 

Esimerkki 1 

 

ALKUPERÄINEN SITAATTI (AINO): ” Et’ jos mä kuulen et’ jotain sen tyyppistä tulee 

radiosta tai jostain niin mä paan heti kiinni et... Mä en enää uskalla toistaa sitä kokeilua.”  

 

MUOKATTU SITAATTI: ”Jos mä kuulen että jotain sen tyyppistä tulee radiosta tai jostain, 

niin mä panen heti kiinni. Mä en enää uskalla toistaa sitä kokeilua.”  
 

4.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Kun subjektiiviset merkitykset ja kokemukset ovat tutkimuksen keskiössä, haasteellista on se, 

miten onnistun tuomaan kokemukset mahdollisimman autenttisesti esiin. Vaikka henkilö 

kertoi minulle millaisia musiikinkuuntelukokemuksia hänellä jossain tietyssä hetkessä on 

ollut, en voi koskaan päästä täysin sisälle siihen. Kuten en voi myöskään koskaan täysin 

ymmärtää mitä toinen oikeasti tarkoittaa tai tuntee tai ajattelee. Luotan intersubjektiivisuuden 

oletukseen, eli siihen, että vaikka emme voi koskaan olla täysin varmoja muiden käsityksistä, 

meidän täytyy kuitenkin olettaa että voimme ymmärtää asiat samoin kuin toiset ne 

ymmärtävät (Hirsjärvi & Hurme 2000, 18).  

 

Omat krooniseen sairauteen liittyvät kokemukseni olivat mielestäni vaikuttamassa 

positiivisesti minun ja haastateltavan väliseen vuorovaikutukseen. Pidin luonnollisesti omat 
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kokemukseni sivussa haastattelutilanteissa, mutta jo tuo tieto taustastani toi mielestäni 

tilanteeseen oman tunnelmansa. Vaikka sairauskokemukset ovat yksilöllisiä, eikä eri 

henkilöiden kokemuksia samaan sairauteen liittyen voi välttämättä verrata, voidaan kuitenkin 

erottaa joitakin yleisempiä piirteitä miltä kroonisen fyysisen kanssa eläminen tuntuu.   

 

4.6 Eettiset kysymykset 

 

Tutkittaessa näinkin henkilökohtaisia ja herkille alueille meneviä kokemuksia kuin sairauteen 

liittyviä, eettisten asioiden pohtiminen on erityisen tärkeää. Eettiset kysymykset ovat olleet 

esillä niin aineiston keräämisen, haastattelujen ja esitarkastusversiota edeltävässä vaiheessa.   

 

Aineiston keräämisen yhteydessä, niin etukäteiskirjoitusten kuin haastattelujenkin kohdalla, 

painotin tutkittavien anonymiteetin ja luottamuksellisuuden varjelemista. Lisäksi painotin sitä, 

että kirjoittajat voisivat kertoa kokemuksistaan ja omasta sairaudestaan siinä määrin, mikä 

heistä tuntuu luonnolliselta ja hyvältä. Halusin osaltani näin vaikuttaa siihen, että 

tutkimukseen osallistuminen tuntuisi haastateltavista jokaisessa hetkessä hyvältä. Olisin 

epäonnistunut tutkijan roolissani, jos haastateltava kokisi tutkimukseen osallistumisen 

ahdistavana asiana ja tutkijan liian tunkeilevana. 

 

Kiinnitin erityistä huomiota arkoihin asioihin ja niiden käsittelyyn. Tällainen aihe oli muun 

muassa erään haastateltavan kirjoituksessa mainitsema kokemus traagisesta konsertti-illasta, 

jonka jälkeisiä tunteita sävytti raskaat itsetuhon ajatukset. En halunnut nostaa tätä asiaa 

haastattelutilanteessa aktiivisesti esiin, vaan haastateltava teki itse valintansa, haluaako hän 

kertoa siitä kasvokkain vieraalle ihmiselle.   

 

Ennen tutkielman esitarkastukseen lähettämistä, lähetin kaikille haastateltavilleni työn 

katseltavaksi, jotta kukin voisi tarkistaa, että asiat jotka hänen kohdaltaan työstä tulevat ilmi, 

ovat sellaisia jotka hän myös haluaa tuotavan ilmi. Pyysin heitä tarkistamaan ennen kaikkea 

seuraavan kappaleen (5) sisällön omalta kohdaltaan.   
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5 TULOSTEN TAPAUSKOHTAINEN JA NARRATIIVINEN 

ESITTELEMINEN 

5.1 Mervin musiikinkuuntelukokemukset 

 

Mervi (57 vuotta) on sairastanut kroonisia niska-, käsi- ja selkäsairauksia yli 20 vuoden ajan. 

Hän on sairauksiensa ja ennen kaikkea niistä aiheutuvien kiputilojen vuoksi joutunut olemaan 

pitkiä aikoja vuoteessa sekä läpikäynyt useita leikkauksia. Sairauksiin liittyvät kiputilat eivät 

leikkauksienkaan jälkeen ole hävinneet Mervin elämästä, mutta hän puhuu nyt 

haastatteluhetkellä kivun hallinnasta, hyvän mielen ja olon saavuttamisen tärkeydestä.  

 

Mervi on soittanut ja laulanut lapsesta asti, sekä opiskellut viulunsoittoa. Hän veti hoitoalan 

töidensä ohessa potilaille laulutuokioita, ja on nyt eläkkeellä ollessaan jatkanut samaa 

toimintaa kiertämällä pitkäaikaispotilaiden luona vanhainkodeissa.  

 

Musiikki kivun ja pahan olon purkamisessa 

Mervin kertoo, että musiikilla on ollut erityinen rooli sairauksiin liittyvien kiputilojen ja 

pahan olon käsittelyssä. Työelämässä vielä ollessaan, ennen leikkaushoitoon pääsyä, Mervi 

kertoi kohdanneensa päivittäin ”hirveitä tuskatiloja”. Hän muistelee, miten sairaus tuntui 

joltain, mikä piti saada itsestä pois. Mervi löysi omalla kohdallaan toimivan keinon vaikuttaa 

kipuun ja kivusta aiheutuvaan pahaan oloon. Hän kertoi pystyvänsä hävittämään kipua 

tietynlaista musiikkia kuuntelemalla.  

MERVI: Makasin tässä sohvalla ja kuuntelin sitä ja rupesin keskittää ajatuksia siihen. […] Mä 

oikeastaan hävitin sitä kipuani. 

 

Mervi kertoi kaivanneensa kiputilojen keskelle sellaista musiikkia, jonka avulla tuota pahaa 

oloa saisi itsestä jollain tavalla pois. Musiikin piti myös vastata hänen senhetkistä olotilaansa.  

MERVI: Piti saada oikein sellaista hermostuttavaa, ärsyttävää ja kovaa. Kun mulla oli sellainen paha 

olo, siihen ei olisi käynyt mikään muu kuin joku tämmöinen rankka. Eikä mikään hiljainen ääni. Että 
sitä haki semmoista omasta itsestä pois ne kauheat. Että kyllä se tulee, räjähtää, kun mä riittävän kovaa 

annan tulla. (naurua). Että se piti purkaa se päivä pois. 

  

Mervi jatkoi kuvailemalla miten musiikin piti olla ”niin kauheata, että se menee kivun yli. 

Kun saisi seinätkin räjähtämään.” Sen jälkeen kun musiikki ylitti Mervin kipukynnyksen, sen 

piti ”johdattaa hänet etsimään musiikista jotain aluetta”. Nightwishin musiikki toimi Mervin 
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kohdalla erityisen hyvin näissä kivun ja pahan olon purkamisen hetkissä. Tarja Turusen ääni 

tarjosi tuon Mervin mainitseman alueen, johon musiikki hänet johdatteli, ja johon hän sitten 

kiinnitti huomionsa. Turusen ääni viehätti häntä, ja sai hänet kiinnittämään huomion Turusen 

äänen kantavuuteen ”metallimusiikin rajujen ääntä ylitse.”  

MERVI: Kun mä rupesin sitä kuuntelee niin mä rupesin oikein miettimään että miten ihmeessä se 

nainen pääsee tuolta tän kovan metelin kautta sieltä pistämään äänensä ylitse näiden miesten ja soitinten 

[…] Mä ajattelin että Hyvä Tarja, sä pystyt tähän (naurua). Sä lyöt laudalta nuo muut […], että hän 

pääsee pidemmälle, korkeammalle tai jotain. Jotenkin se vain viehättää sen ääni siinä. 

 

 

Mervi puhui myös siitä, miten kipuun ei saanut jäädä koukkuun, vaan kivun aistimisen 

keskelle piti saada jotain muuta aistittavaa. Huomio tuli kääntää itsestä pois. Hän mainitsee 

miten erään munkkiyhteisön ”ihmemusiikki” toimi tällaisena eräänlaisena harhautuskeinona.  

MERVI: Mä sitäkin yhdessä vaiheessa kuuntelin kun mä en jaksanut millään olla. […] Se on vähän 

sellaista ihmemusiikkia. Ajattelin että kyllä se tuokin menee. Että tämmöisessä kaaoksessa saa olla 
vaikka mitä. 

 

Musiikki apukeinona kivun hallinnassa 

Kiputilat ovat vielä leikkaushoitojen jälkeenkin olleet osana Mervin arkielämää, mutta 

suhtautumisessa kipuun ja sen käsittelyyn on tapahtunut muutoksia. Kun aiemmissa 

kiputiloihin liittyvissä kokemuksissa korostui kivun keskellä taisteleminen ja kivun 

purkaminen, sittemmin Mervin puheessa esiintyy tavoite saavuttaa hyvää oloa ja 

rentoutumista. Myös musiikin rooli on muuttunut. Siinä missä musiikilla oli aiemmin roolinsa 

pahaa olotilaa purkavana, nyt musiikki on yksi osatekijä kohti rentoutumista. Ja 

rentoutumisen hän näkee kipua lieventävänä tekijänä. Hän kuuntelee sellaista musiikkia joka 

vahvistaa hyvän olon tunteita.  

MERVI: Nyt on tosiaan niin että mä haen sitä rentoutusta ja rentoutuksen avulla sitä kipua pois. Nyt mä 

enemmänkin ehkä ajattelen sitä musiikkia mitä mä sieltä laitan, koska mä haluan saada hyvän mielen ja 

hyvän olon että mä jaksan olla siinä petissä. Ja poistaa sen (kipu) sitä kautta. 

 

Jos kipu pakottaa hänet viettämään kokonaisen päivän vuoteessa ja liikkumattomana, hänellä 

on mielessä miten hän jaksaa tuon ajan ja miten tehdä oloaan paremmaksi. Kiputilojen 

iskiessä Mervi kertoo menee kotinsa yläkerrassa sijaitsevaan ”omaan pesään”, jossa hänellä 

on sänky, televisio, videot, radio sekä hänen itsensä koostama levykokoelma. 

Levykokoelmalla on muun muassa Tapani Kansan esittämiä tangoja ja muuta suomalaista 

iskelmää, Vivaldin, Mendelssohnin ja Tšaikovskin sävellyksiä (erityisesti viulukonsertot), 

operettimusiikkia ja Jyrki Niskasen esittämiä joululauluja. Kappaleet hän on kertomansa 

mukaan valikoinut ”sieltä täältä, ja joita hän tykkää kuunnella.” 
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Musiikki on yksi osa Mervin omatoimista rentoutumiseen tähtäävää kivunkäsittelyä. Muut 

Mervin rentoutumista ja tätä kautta siis kivunhallintaa edistävät tekijät ovat: rauhallinen 

paikka kodin yläkerrassa, mahdollisuus olla pitkällään silmät kiinni, rentoutuskasetin 

kuunteleminen sekä asianmukainen ja tarvittava kipulääkitys.   

 

Ensin hän hakee rentoutumista rentoutumiskasettia kuuntelemalla, eli käy ohjatun 

rentoutusharjoituksen läpi, kunnes saavuttaa tietynlaisen rentoutumisen asteen.  

MERVI: Joka paikka on kireä kuin viulunkieli, niin silloin pitää saada esimerkiksi jalka rennoksi että se 

ei oo semmoinen tikku siinä sängyn päällä. Että ne sellaiset jäykkyydet pitää saada pois että siinä 

pystyy olemaan.  Mä laitan sen rentoutuskasetin ensimmäiseksi ja sitten mä rupean katselee sitä 

musiikkia että minkä tyylistä mä valitsen sitten.  

 

Jos Mervi ei ole saavuttanut tietynlaista, hiukan parempaa ja rentoutuneempaa olotilaa kuin 

lähtötilanteessa, hän kertoo ettei halua eikä voi pistää musiikkia vielä soimaan. Sopivan 

musiikin löytämiseen ei ole tarpeeksi energiaa, ja vääränlainen musiikki voisi vain pahentaa 

kiputilasta johtuvia ärsytyksen tunteita. Ärsyttävästä olotilasta on päästävä eroon.  

HAASTATTELIJA: Voiko se (musiikki) sitten pahentaakin sitä (olotilaa)? 

MERVI: Joo, sitten vaan sellainen ärsyttävä olo jää. Ja ei löydy sitä semmoista oloa, sopivaa musiikkia 

tai muuta. Että kaikki tuntuu huonoilta. Että pitää saada sellainen parempi olo. 

 

Kun päähuomio on edelleenkin akuutissa kivussa ja tuon tilan laukaisemisessa, musiikin 

valikoiminen ja hyväksyminen on Mervin mukaan hyvin tarkkaa tuossa hetkessä. Jos 

päähuomio kiinnittyy edelleen kivun aiheuttaman kireyden rentouttamiseen, musiikin 

valikoiminen ja hyväksyminen on vaikeaa.   

MERVI: Että paljon parempi sitten jos on rennompi olotila niin sitten pystyy paljon helpommin 

hyväksymään sitä musiikkia […] ettei niitä tarvitse valikoida niin. Että voi laittaa vaikka järjestyksessä 

tulemaan. Mutta jos on vaan sellainen inhottava, kihelmöivä ärsyttävä, että nyt tuokin ja tuo hermo 

pitäisi saada rennoksi ja joutuu itse rentouttamaan, niin se on hyvin ärsyttävä olotila. Ei tiedä oikein 

mitä siinä laittaa. Ei siinä mikään viulukonsertto käy silloin. 

 

Sen jälkeen kun olotila on rentoutuneempi, hän kuvailee olevansa vastaanottavaisempi 

musiikille, valikoiminen vähenee, ja hän voi vaikka kuunnella alusta loppuun jonkun levyn. 

Hän kertoo valitsevansa musiikkia olotilansa mukaan, mikä tuntuu hyvältä mihinkin hetkeen.  

Joskus ensimmäinen tunne kappaleen sopivuudesta osoittautuukin vääräksi. Mervi kuvailee 

tilannetta kertomalla, että vaikka etukäteen tuntuisi siltä, että jokin tietty kappale sopii hyvin 

johonkin hetkeen, sitten kun hän pistää sen soimaan, se ei tunnukaan enää hyvältä.  



 38 

MERVI: Vaikka mä just ajattelin että tuossa on semmoisia kappaleita mitä mä haluan 

kuunnella, sitten kun mä laitan sen, niin se ei tunnukaan hyvältä. Että sitten pitää vaihtaa 

toinen, kokeilla toimiiko se sitten. 

 

Mervi puhuu elämän aallokkoisuudesta, ja miten musiikkikin noudattelee tuota linjaa: välillä 

mennään lujaa ja välillä rauhallisemmin.  

MERVI: Ja sitten mä rupean katselee sitä musiikkia että minkätyylistä, että mikä on se olotila […], 

Joskus Tsaikovskia, joskus mä haluan Mantovania, joskus Tapani Kansan tangoja jotka on aivan 

upeita…” 

 

Tapani Kansan esittämien tangoja Mervi kuvaa lyriikoiden runollisuuden ja Kansan tulkinnan 

merkityksen kautta. Sataman tango – kappaleessa puhutaan tuskasta, ja Mervi kertoo miten 

kappale on osunut sellaiseen oloon ”kun on vähän raastavaa eikä jaksaisi olla.” Kansan 

tulkintaa hän kuvaa kaikkensa antavaksi, ja miten Kansa ”elää niin kauheasti sillä tunteella.” 

Tangot eivät ole Mervin mielestä tavanomaisia rakkauden teemaa käsitteleviä, vaan lyriikat 

ovat runollisia ja kappaleen tunnelmassa on jotain erilaista sävyä.  

 

Musiikin hyödyksi rentoutumisen edistämisessä hän mainitsee sen, että musiikki tarjoaa 

hänelle muuta aistittavaa kivun keskelle, näin ollen kipu ei hahmotu niin selkeäsi. Jos hän 

viettäisi aikansa hiljaisuudessa, Mervi kokee miten ajatukset voisivat mennä herkästi 

itsesäälin puolelle.  

MERVI: Jos on vain hiljaista ja omien ajatustensa kanssa sitten tulee herkästi ne ajatukset että miksi mä 
olen tässä näin, ja miksi mulle piti tapahtua näin. Että ne sellaiset ajatukset pitää saada pois sieltä.” 

 

Myöskään kirjat, tv:n katseleminen tai ristikoiden tekeminen eivät toimi Mervin kohdalla niin 

hyvin kuin musiikki. Rentoutumiseen keskittyminen onnistuu parhaiten kun hän saa pitää 

silmänsä kiinni, eikä tarvitse välittää ympäristön tapahtumista mitään.  

MERVI: Että siinä ei tarvitse rasittaa itseään jollain katsomisella ympäristöön eikä kuunnella koliseeko 

alakerrassa. 

 

Mervi kuvaa musiikin kuuntelemistaan on keskittyneemmäksi kuin aiemmin. Myös 

Nightwishin musiikki on edelleenkin kuuntelukokemuksissa läsnä, mutta nyt musiikki 

näyttäytyy räjäyttämisen vertauskuvien sijaan musiikkiin keskittymisen valossa.  

MERVI: Se on nyt enemmän semmoista keskittymistä siihen (musiikki). Toisessa se oli hajottamassa 

mun mielentilaa.  

 

Musiikki on olennainen osa Mervin kivunkäsittelyyn liittyviä kokemuksia, eikä hän voisi 

kuvitella ettei kuuntelisi musiikkia.  
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MERVI: Ei, kyllä pitää olla musiikkia. Pitää olla! […] Että tosiaan jos mä olisin yläkerrassa itsekseni 

niin mä en tykkäisi että siinä olisi vaan ja makaisi eikä kuuluisi yhtään mitään. 

 

 

Musiikinkuuntelun henkilökohtaisuus - yksilön ja musiikin välistä yhteistyötä 

Yksi Mervin kokemuksissa esiin nouseva teema oli musiikinkuuntelemisen henkilökohtaisuus 

ja musiikin tarjoama oma maailma. Hän puhuu miten tärkeää hänelle on saada kuunnella 

omaa musiikkia omassa rauhassa.  

MERVI: Jos haluaa ihan sellaista omaa, niin kyllä se pitää sitten ihan omassa yksinäisyydessä 

kuunnella. […] Sitä musiikkia kuunnellaan kuitenkin ihan tällä omalla henkilökohtaisella 

olemuksella. 

 

Jos musiikinkuuntelutilanteessa olisi joku toinen henkilö, Mervi kokee että hänen pitäisi ikään 

kuin luovuttaa tuo oma musiikki jollekin. Jos tämä henkilö ei Mervin musiikista sitten pitäisi, 

musiikinkuuntelun tunnelma rikkoutuisi. Mervi kuvailee juuri musiikinkuuntelun tunnelmaa 

hänelle tärkeäksi asiaksi. Mervi kokee että muut eivät voi ymmärtää hänen ja musiikin välistä 

yhteistyötä.  

 HAASTATTELIJA: Mutta sitten on erikseen ikään kuin tää sun oma musiikki? 
MERVI: On, on! Ja oma maailma siellä. Sinne ei sitten kukaan muu tuu […] Se on ihan mun 

omaa. Eikä mies sillä lailla ymmärrä sitä mun ajatusta ja mun sitä yhteistyötä tämän musiikin 

kanssa (nauraa), että se on sillä tavalla oma. 

 

Mervi kuvailee tekevänsä musiikin avulla helpotuksia omaan elämäänsä, ja arvelee että olotila 

voisi olla huomattavasti huonompi jos näiden omatoimisten helpotusten tekeminen ei olisi 

mahdollista.  

MERVI: En mä ilman sitä (musiikki) pystyisi olemaan. Mulla olisi varmaan paljon pahempi olla jos mä 

en saisi itse tehdä tämmöisiä, tämmöisiä helpotuksia elämään. (naurua) 

 

Mervillä on jo mielessä että tämä yhteistyö musiikin kanssa jatkuu myös vanhuuden 

koittaessa.  

MERVI: Toivottavasti ne ymmärtää kun mä olen vanhana jossain vuodeosaston petissä että tuovat 

mulle kasetteja ja kuulokkeet että mä saan kuunnella edes sitä silloin jos ei siellä mitään muuta 

tekemistä ole. Täytyy kirjoittaa se hoitotahto että tuokaa mulle sitten musiikkia. (nauraa) 

 

Yhteenvetoa Mervin kokemuksista 

Mervin kokemuksista on nähtävissä, miten ajatus kroonisesta sairaudesta muuttuvana 

kokemuksena heijastuu myös yksilön ja musiikin suhteeseen: kun sairaus näyttäytyy 

erilaisessa valossa ajan kuluessa - kun sairaudessa tapahtuu muutoksia - myös musiikki voi 

näyttäytyä erilaisessa roolissa.   
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Mervin kokemuksissa musiikilla on ollut oma erityinen roolinsa kivun ja pahan olon 

purkamisessa. Kivun ja pahan olon purkamisessa Mervi koki tietynlaisen, hänen sen hetkistä 

tunnetilaansa vastaavan musiikin toimivan hyvänä kivun harhauttajana ja poistajana. Mervi 

kertoi musiikin johdattelevan hänet kiinnittämään huomiota johonkin yksittäiseen elementtiin, 

Mervin tapauksessa Nightwishin laulajan, Tarja Turusen ääneen.  

 

Myöhemmin musiikin rooli on muuttunut ’kivun purkajasta’ rentoutumista edistäväksi 

apukeinoksi kiputilojen keskellä. Vaikka musiikilla on Mervin kokemuksissa erityinen 

merkitys kiputilojen keskellä, huomionarvoista on se, että musiikki on vain yksi osatekijä 

kivun hallinnassa. Jos kipu vie Mervin päähuomion eikä olotila ole tarpeeksi rentoutunut, 

Mervi on havainnut että musiikki on syytä pitää vielä ulkopuolella kivun käsittelyn hetkistä ja 

rentoutumista pyrittävä edistämään muilla keinoin. Musiikin valitsemiseen käytetty energia 

tai väärän musiikin aiheuttama ärtymys voisi vain pahentaa Mervin olotilaa.  

 

5.2 Ainon musiikinkuuntelukokemukset 

 

Aino (53 vuotta) kohtasi MS-taudin (multippeliskleroosi) ensimmäiset oireet ollessaan 29-

vuotias pienen tytön äiti. Vaikka virallinen MS-taudin diagnoosi tehtiin vasta vuonna 2004, jo 

sitä ennen Aino kertoo tienneensä koko ajan, että diagnoosi on vain ajan kysymys. Aino 

kuvailee eläneensä ensimmäisten oireiden ilmaannuttua 20 vuoden ajan MS-potilaan ohjeiden 

mukaan. Hän kuntoili, söi terveellisesti ja pyrki hoitamaan flunssat ja muut infektiot 

mahdollisimman nopeasti pois. Virallinen diagnoosi oli Ainolle kuitenkin järkytys, ja aiheutti 

ajatuksen, että hän haluaa salata asian perhepiirin ulkopuolisilta. Sittemmin Aino on 

huomannut miten sairaudesta puhuminen auttaa.  

 

Aino luonnehti itseään kirjoituksessaan epämusikaaliseksi musiikinkuuntelijaksi. 

Epämusikaalisena hän pitää itseään sen takia kun hän sai koulussa huonoja arvosanoja 

musiikista, eikä hänellä oman kertomansa mukaan ole lauluääntä eikä musiikkikorvaa. Hän 

on kuitenkin aina kuunnellut mielellään musiikkia ja kertoi nauttivansa siitä omalla tavallaan. 

Aino kuuntelee musiikkia lähinnä itsekseen, ja todellakin keskittyy sen kuuntelemiseen.  

 



 41 

Aloitan Ainon tapauksessa kronologisesta esitystavasta poiketen kertomuksen keskivaiheilta 

ja ajanjaksosta, jolloin Aino oli saanut kuulla virallisen MS-taudin diagnoosin. Tällä 

valinnalla haluan tuoda tutkimuksen esitystapaan Ainon kokemuksia mahdollisimman hyvin 

tukevan esitystavan. Kuten myöhemmin Ainon musiikkia luonnehtivista kuvauksista ilmenee: 

synkkien ja vaikeiden asioiden kohtaamisen kautta edetään kohti valoisaa.   

 

Säikäyttävä kokemus diagnoosivaiheessa 

Aino kirjoitti etukäteiskirjoituksessaan eräästä erittäin raskaasta ja traagisesta illasta. Tuon 

illan jälkeen hän ei uskaltanut kuunnella minkäänlaista musiikkia yli kahteen vuoteen. 

Kokemus liittyi vuoteen 2004, MS-taudin virallisen diagnoosin saamiseen sekä erääseen 

joulukonserttiin, jota hän meni kuuntelemaan. Konsertin ohjelmisto koostui gospelmusiikista 

ja virsistä. Aino kirjoitti konsertti-illan tapahtumista seuraavasti: 

AINO: Kun olin kuunnellut sitä tunnin ja samalla katsellut hymyttömäksi muuttuvia kuulijoita, 

toivottomuus iski kerralla. En ole koskaan ollut synkkien uskonnollisten laulujen ystävä enkä osannut 

konsertissa varoa niiden vaikutusta viralliseen MS-diagnoosiin totuttelevaan mieleeni. Kotimatkalla 

päätin tehdä läheisilleni ja koko maailmalle palveluksen ja kävellä mereen. […] Aviomieheni yllättävä 

puhelinsoitto pelasti kuitenkin. Hän kysyi mitä olin pitänyt konsertista. Aloin itkeä ja sain sanottua, että 

aion mennä mereen. Vasta nyt tajuan millainen järkytys se hänelle oli! 

 

Toipuminen vei pari vuotta, enkä tuon tapauksen säikyttämänä kuunnellut minkäänlaista musiikkia yli 

kahteen vuoteen. Musiikki palasi elämääni kun olin kuuntelemassa Tampereella Patukkaoopperaa. 

Ennen esitystä olin vielä valmis antamaan lippuni jollekin halukkaalle. Mutta 3 tuntia oli niin upeaa ja 
vaikuttavaa, että olisi vielä tehnyt mieli kuulla lisää. Kävin katsomassa Patukkaoopperan kahdesti. 

Toinen kerta teki vielä suuremman vaikutuksen. Ehkä siksi, että uskalsin jo luopua varmisteluista ja 

nauttia musiikista ja lauluista niiden ansaitsemalla tavalla. Lisäksi oopperan tarina oli koskettava ja 

antoi paljon mietittävää. 

 

Aino puhui haastatteluhetkellä siitä, miten hän on sittemmin, tämän häntä syvästi järkyttäneen 

kokemuksen ja musiikin uudelleen löytämisen jälkeen, uskaltautunut taas nauttimaan 

musiikista. Gospel-musiikin kuuntelemista hän kuitenkin välttää edelleenkin.   

AINO: Jos mä kuulen että jotain sen tyyppistä tulee radiosta tai jostain niin mä panen heti 

kiinni. Mä en enää uskalla toistaa sitä kokeilua. 

  

Musiikki sairauden herättämän pelon ja ahdistuksen käsittelyssä 

Aino oli ollut 29-vuotiaaksi asti täysin terve. Ensimmäisten MS-taudin oireiden 

ilmaantuminen, ja liikuntaa vaikeuttavan sairauden uhka oli Ainolle järkytys. Aino kertoi 

tienneensä jo ennen virallisen diagnoosin saamista että sairaus on tulossa. Pelko varsinkin 

sairauden vaikutuksesta liikuntakykyyn oli vahvasti läsnä. Hän halusi kuitenkin kohdata 

sairauteen liittyvät pelottavat ja ahdistavat ajatukset. Tässä vaikeuksien kohtaamisessa, 



 42 

merkittävään rooliin nousi yksi yksittäinen levy. Hän kertoo tämän levyn löytämisestä 

seuraavasti: 

AINO: Silloin just MS-taudin kanssa kun mä odotin että se tulee. Mä tiesin että se on tulossa ja pelkäsin 

ihan hirveästi. […]. Mä sattumalta vaan kuuntelin näitä YÖ:n kappaleita kotona ja sitten yhtäkkiä alkoi 

tuntua että tämähän on hyvä. Tämän mä haluan kuulla uudestaan ja uudestaan ja uudestaan! (nauraa) 

 

YÖ -yhtye oli ollut jo pidempään yksi Ainon lempiyhtyeistä, ja nyt yksittäinen YÖn albumi, 

”Äänet”, nousi erityisesti esille. Aino kertoi kuunnelleensa levyä yksin, useimmiten iltaisin 

kotiaskareiden jälkeen keittiössä. Kuuntelemista sävytti vahva keskittyminen.   

AINO: Todella kuuntelin ja keskityin ja lauloin mukana mielessäni. Että ei siinä voinut 

perunoita kuoria tai muuta. Sitten illalla kun kaikki kotityöt oli tehty ja sitten loput jätettiin 
tekemättä ja sitten mä kuuntelin.  

 

Ainolle musiikkiin keskittyminen on muutenkin erityisen tärkeää. Hän ei koe taustamusiikkia 

mielekkäänä, vaan pitää musiikin jatkuvaa soimista hyvin negatiivisena asiana.   

AINO: Musta on kamala kun ihmiset pitää kotonaan että siellä soi joku jatkuvasti, koska se on 

sitten saastetta, melusaastetta, jos siihen ei keskity. 

 

Äänet -levyn kuunteleminen oli hyvin systemaattista: Aino kuunteli sen aina alusta loppuun, 

yhdestä kolmeen kertaa illassa muutamien vuosien ajan. Välissä oli joitakin taukoja 

kuuntelemisesta. Kuuntelukertojen määrä vaihteli aina olotilan mukaan, ja vaikeina hetkinä 

hän kuunteli levyn kolmekin kertaa peräkkäin. Levy oli hänelle niin tärkeä, että hän jopa 

hankki toisen CD:n varalle jos ensimmäiselle sattuisi jotain.  

 

Kuuntelukokemusta hän kuvaili puhdistavaksi ja eteenpäin kannustavaksi. Kokemus antoi 

hänelle tarvittavaa voimaa seuraavaa päivää ajatellen. Hän kuvaili kuuntelukokemuksia 

hoitojaksoiksi, joiden aikana hän antoi musiikin hoitaa itseään.  

AINO: Sinä iltana oli taas puhdistunut ja eheytynyt sen verran että taas pystyi seuraavaan päivään 

elämään, omilla voimillaan, ja sitten kun taas tulin kotiin niin taas Yö soimaan. 

HAASTATTELIJA: Että se oli semmoista, myös aika tietoista toimintaa vai? 

AINO: Niin joo. Että elimistö ehkä kaipasi sitä. (nauraa)  

 

Kokemus antoi myös voimaa siihen iltaan, jolloin hän levyä kuunteli. Hän koki saavansa siitä 

voimaa arjen keskelle: ettei jäänyt murehtimaan enää levyn kuuntelemisen jälkeen sairauteen 

liittyviä asioita, ja vaan liittyi kuuntelemisen jälkeen perheensä seuraan. Hän ei myöskään 

kuunnellut mitään muuta musiikkia enää myöhemmin samana iltana.  

AINO: Se antoi lähinnä voimaa, ja semmoista että jakso kestää arjen. Että sitten mä en jäänyt enää 

siihen istumaan. Kun mä olin kuunnellut ne kerrat niin sitten mä menin perheen pariin. Mutta en 

kuunnellut mitään muuta sitten samana iltana, että se oli vaan tämä. Ehkä vähän hassua, mutta en 

pystynyt laittamaan mitään muuta soimaan. 
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Aino kuvaa levyä terapeuttiseksi. Levyn kappaleiden järjestys oli yksi asia, jota Aino kuvaili 

osatekijäksi terapeuttisuuteen. Hän kertoo miten ensimmäisissä kappaleissa käydään 

vaikeudet läpi, päästään eteenpäin, ja lopussa johdatellaan valoisampiin tunnelmiin. Aino 

pohtii, että jos järjestys olisi päinvastainen, levy ei olisi niin terapeuttinen. Musiikillisista 

yksityiskohdista hän mainitsee miten tietyt kilahdukset erään kappaleen lopussa saivat hänet 

joka kerta ajattelemaan, että kyllä hänkin sairaudesta huolimatta voi pärjätä.  

AINO: Tämä järjestys on ilmeisesti hyvin tarkkaan mietitty. Että jos ne synkät olisi siellä lopussa, niin 

se ei olisi niin terapeuttinen. Että siinä mennään sen syvän kautta ja sitten tullaan ylös.  

AINO: Ja sitten tämä loppu, ”Hyvää yötä” (kappale), siinä on ihanaa ne kilahdukset lopussa. […] Aina 

kun siihen pääsi niin tuntui että Jes, elämä on valoisampaa kumminkin. Että kyllä täällä pärjää. 

 

Aino painotti myös levyn omakohtaisuutta. Aino kuvaili miten levyllä käytiin läpi samoja 

tunteita ja pelkoja mitä hänellä oli mielessä, ja lopulta voitetaan ne. Hän kertoi Yön levyllä 

esiintyneestä kuolemaa pelänneestä hahmo, joka pääsi kuitenkin kauhun tunteiden yli ja 

elämässään eteenpäin. Ainolle koki helpottavana asiana, että joku toinenkin kokee 

samankaltaisia tunteita mitä hän ja selviää niistä. Hän kertoi saaneensa musiikista tukea ja 

hyvää esimerkkiä. Tunteen siitä, että hänkin voi pärjätä, sairaudesta huolimatta. Aino kertoi 

erityisesti ”Unessa” –kappaleesta saamastaan tuesta.   

AINO: Siinä Unessa oli pelkoa ja kovaa kauhua, ja kun ne oli niin omakohtaisia tunteita silloin niin 

jotenkin tuntui ihanalta ja helpolta että joku toinenkin tuntee ne samat ja pääsee siitä eteenpäin. […] 

Että se tuki. Että sitä on vaikeata selittää mutta sieltä löysi sen oman miltä itsestä tuntui. […] Se antaa 
sellaisen hyvän esimerkin että kyllä tästä minäkin. Että aikaa siihen ehkä menee, mutta kyllä tästä vielä 

läpi päästään. 

 

Aino kuvailee vielä tarkemmin tätä musiikin hänelle antamaa tukea ja toiveikkuutta 

seuraavasti: 

AINO: Että siihen voi luottaa siihen sen tukeen. Että se ei vie alaspäin enää. […]. Jos se vetäisI vielä 

alaspäin niin sittenhän ei olisi mitään toivoa.  

 

 

Yhteenvetoa Ainon kokemuksista 

Aino kertoi yksittäisen levyn merkityksestä sairauden herättämien ahdistavien ja pelottavien 

tunteiden käsittelyssä. Hän kääntyi aktiivisesti ja systemaattisesti tämän tietyn musiikin 

puoleen, ja koki sen terapeuttisena, puhdistavana, eheyttävänä, turvaa sekä toiveikkuutta 

antavana asiana. Hän keskittyi kuuntelemiseen ja kävi samalla läpi sairauteen liittyviä tunteita 

ja ajatuksia. Lauluissa esiintyneet teemat (elämän raadollisuus, kuolema) heijastelivat 

vahvasti Ainon sen hetkisiä sisäisiä tuntemuksia. Hän ei halunnut väistellyt noita raskaita 
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ajatuksia, vaan koki asioiden kohtaamisen oikeana ratkaisuna. Musiikki tarjosi hänelle tilan 

noiden ajatusten käsittelyyn.  

 

Toisaalta, nyt (haastatteluhetkellä), ollessaan erilaisessa elämäntilanteessa, tuo aiempi 

maailma näyttäytyy pelottavana. Aino puhuu siitä miten hän ei tällä hetkellä uskalla 

kuunnella tuota levyä tai ei haluaisi kuulla noita kappaleita konserttitilanteessa. Aino pelkää, 

että tuon hänelle hyvin tunnepitoisen musiikin kuunteleminen tässä hetkessä voisi nostaa 

uudelleen mieleen noita jo taaksejääneitä asioita.    

AINO: Olisi kauhean vaikeata olla konsertissa ja kuunnella kaikki nämä läpi, koska siinä on sitä omaa 

tunnetta niin paljon varastoitunut muistiin näiden kappaleiden myötä.  Että mä en nyt tosiaan uskalla 

sitä kuunnella uudestaan. Että mitä sieltä sitten nousisi uudelleen mieleen. 

 

Aino kertoi miettineensä miksei hän jo aiemmin (ennen Äänet-levyn löytämistä) tajunnut 

kuinka tärkeää vaikeilta tuntuvien asioiden kohtaaminen on. Kun asiaa katsoo silmästä 

silmään, siitä voi päästä ylitse.  

AINO: Että sitä vaan joskus miettii miksi en monta vuotta sitten jo tehnyt tätä. Että on yrittänyt olla niin 

kuin ei jotain vaikeutta olisikaan. Mutta kun sen kanssa menee suoraan lähikontaktiin, niin sitten siitä 

pääsee ohi. Mutta jos yrittää juosta karkuun niin se juoksee koko ajan perässä. 

 

5.3 Jutan musiikinkuuntelukokemukset 

 

Jutalla (42 vuotta) on ollut lapsuudesta asti useita kroonisia, vaikeasti ennustettavia, 

perinnöllisiä fyysisiä sairauksia. Hän kertoo tässä tutkimuksessa silmäsairauksiinsa liittyvistä 

kokemuksista. Näkövamma Jutalla on ollut 2-vuotiaasta lähtien. Useat silmäsairaudet ovat 

huonontaneet Jutan näkökykyä, joka tällä hetkellä on lähes olematon. Jutalla on opaskoira 

käytössään.     

 

Jutta kertoo musiikin olleen aina tärkeä osa tämän elämää. Hän tulee musikaalisesta suvusta, 

ja muun muassa Jutan äiti oli pianonsoitonopettaja. Jutta soitti lapsuudessaan jonkin verran 

pianoa äitinsä opastuksella, mutta harrastus ei kuitenkaan jatkunut pidemmälle. Hän kertoo 

kuuntelevansa paljon musiikkia varsinkin ulkona yksin liikkuessaan.  Jutta kuvailee itseään 

kriittiseksi, mutta toisaalta hyvin kaikkiruokaiseksi musiikinkuuntelijaksi. Jutta luonnehtii 

hänelle mieluisan musiikin piirteitä seuraavaan tyyliin:   

JUTTA: Pienestä, älykkäästä musiikista mä pidän. […] Siinä täytyy olla juoni, sen täytyy kulkea, siinä 

täytyy olla tarina. 

 



 45 

Hän kertoo kuuntelevansa muun muassa egyptiläistä sayed -musiikkia, Rachmaninovin 

sävellyksiä, Pauli Hanhiniemen Hehkumo – yhtyettä, Maarit Hurmerintaa, Ismo Alangon 

musiikkia, oopperaa, musikaalimusiikkia, gospel-musiikkia, afrikkalaista 

”jammausmusiikkia”, R.E.M:iä kuin Sir Elwoodin Hiljaiset Värit – yhtyeen musiikkiakin.  

 

Musiikin monipuolinen rooli kroonisen sairauden pahenemisvaiheissa 

Jutan kokemuksissa musiikilla on ollut erityistä merkitystä varsinkin elämän muutosvaiheissa, 

silloin kun elämässä tapahtuu jotain suurta. Jutta puhuu siitä miten musiikki on auttanut häntä 

näissä muutosvaiheissa, ollut ikään kuin potkimassa häntä kohti muutosta. 

JUTTA: Monta kertaa musiikki tulee mulle semmoisessa vaiheessa kun mä oon muutosvaiheessa. […] 

Ja se musiikki auttaa, potkii mut sen viimeisen kynnyksen yli. Joko ylös, tai sitten joskus alaspäin. 

 

Silmäsairauksiin liittyvät pahenemisvaiheet ovat olleet Jutan elämässä tällaisia 

muutosvaiheita. Jutta kertoo miten näissä vaiheissa jokin musiikki on toiminut hänelle 

”vollausmusiikkina”. ”Vollauksella” Jutta viittaa itkemiseen, ja vollausmusiikilla hän 

tarkoittaa sellaista musiikkia, jonka kanssa hän on voinut surra sairauteensa liittyviä ikäviä 

asioita. Yksi esimerkki tällaisesta vollausmusiikista on Maarit Hurmerinnan musiikki. Jutta 

kertoi Hurmerinnan konserttiin menemisestä ja kuinka tuon musiikin kuunteleminen sai hänet 

itkemään ensimmäistä kertaa silmäsairautensa pahenemista.  

JUTTA: Olin juuri kuullut silmälääkäriltä että mitään ei tehdä. […] Otti niin päähän, että voi 

kun menee pelkkään pimeyteen. Ja sitten kun tulee Maaritin konsertti. Menin väkisin sinne. 

[…] (Maarit) Aloitti suunnilleen Tuskan Tanssilla, mun lempibiiseillä, niin mähän vollasin sen 

koko konsertin. Ihan alusta loppuun saakka. Ja mä en ollut itkenyt sille asialle, sille 

silmäjutulle, ja sitten se avasi hanat. 

 

 

Myös Sir Elwoodin Hiljaisten Värien Hämärän taa –kappale on ollut tällaisessa 

vollausmusiikin roolissa. Jutta puhuu varsinkin kappaleen lyriikoiden merkityksestä. 

Sanoituksissa kuvattu hämärän keskellä eläminen ja periksi antamattomuus tuntuivat 

heijastelevan vahvasti Jutan silmäsairauden herättämiä tunteita ja ajatuksia. Vaikka elämässä 

tapahtuu paljon ikäviäkin asioita, hän kokee itsensä silti vahvaksi, eikä halua antaa periksi. 

Hän kertoo kappaleeseen liittyen, sen lyriikoita siteeraten, seuraavaa: 

JUTTA: Se että ’sun täytyy oppia kulkemaan pimeässä. Että elämä on pelkkää hämärää, mutta sä olet 

niin vahva. Että vaikka sulle tapahtuu paljon asioita, sä et koskaan periksi antanut.’ […] Ja että ’ruumis 

on kuin talo, joka hiljaa lahoaa, sen seinät lauta laudalta revitään. Miksi sä olet Jumala ihmisen pistänyt 

itsekseen tähän maailmaan kulkemaan, ja miksi minusta teit niin vahvan etten anna periksi.’ Se on 

hieno ajatus. 
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Jutta kuvaili kappaletta voimaannuttavaksi. Tätä voimaannuttavuutta Jutta selitti seuraavalla 

tavalla: 

JUTTA: Voimaannuttava tarkoittaa että siitä musiikista saa itselleen voimaa jatkaa, jaksaa, nousta 

ylöspäin, katsoa sitä asiaa periaatteessa silmästä silmään. Mä lähden fyysisesti ja henkisesti lentoon, eli 

mä saan itseni kasaan. Että vaikka se olisi itkemistä tai ihan mitä vaan, mutta se itku pitää itkeä niin se 

selkäranka nousee ylös. Että mä en enää murehdi siellä suossa. Olkoon sitten, mennään jumankekka 

tässä sokeudessa, koiran kanssa, totaalisessa kaaoksessa, eksyksiin.  

 

Musiikin voimaannuttavuuden kautta Jutta on siis saanut niin henkistä kuin fyysistä voimaa 

läpikäydä sairauden herättämiä ikäviä tunteita ja ajatuksia, ja toisaalta voimaa sitten edetä 

pois murehtimisen tilasta.   

 

Hämärän taa – kappale on myös toiminut eräänlaisena tulkkina Jutan ja tämän ystävien 

välillä, erityisesti niissä hetkissä kun Jutan terveydentilanne on ollut todella huono. Hän on 

pyytänyt myös ystäviään kuuntelemaan Hämärän taa – kappaletta, ja miettimään kappaleen 

sanomaa ja tunnelmaa Jutan elämän historian ja etenevien sairauksien valossa. Jutta arvelee 

että kappale on ollut terapeuttinen myös hänen ystävilleen. Hän kuvaili tilannetta, jolloin hän 

ja ystävänsä ovat kuunnelleet tuota kappaletta yhdessä: 

JUTTA: Kysyin (ystäviltä), ’no miltäs kuulostaa?’, ja ne sanoivat ’onpas hienoja huiluja’ ja 

muuta, ja sitten mä sanoin, ’kuunnelkaapas meikäläisen elämän kantilta.’ Ne tietää mun 

elämänhistorian ja mun etenevän taudin. Sitten ne rupesivat vollaamaan. Ai että on ihanaa 

saada ihmiset itkemäänkin sen biisin kanssa (nauraa). […] Mä luulen että se on ollut mun 

ystävillekin aika terapeuttinen biisi […] Että ne ihmiset pääsee myös kertomaan niiden 

fiiliksistä. Että kyllähän niitäkin huolestuttaa kun akka on aina kauhean huonokuntoinen ja 

melkein kuolemansairas. Kyllähän se niillekin on suru. Ja jos mä voin surra omaa, niin miksi 

ne ei sitten voi surra kanssa. 

 

Jutalle on ollut muutenkin tärkeää jakaa ja kertoa hänelle tärkeästä musiikista myös muille.  

HAASTATTELIJA: Mitenkäs ne sulle tärkeät kappaleet, niin oletko halunnut pitää ne sillä 

tavalla itselläsi vai oletko ker..”(LAUSE JÄÄ KESKEN) 

JUTTA: Kerron! Kaikille! Kerron! Minä soitan niitä, minä kulutan ja sitten saatan pistää viisi, 

kuusi kertaa sen soimaan peräkkäin. Kyllä! Ja mä selitän heti, juu, kyllä, ja vien ihmisiä niiden 

konsertteihin.  

 

Vaikka hän on surrut Hämärän taa -kappaleen kanssa, se on toisaalta ollut myös antamassa 

hänelle uskoa, että hän voi selvitä kaikesta huolimatta. Jutan kokemus Hämärän taa – 

kappaleeseen liittyen kertoo hyvin siitä, miten sama kappale voi olla hyvinkin erilaisissa 

rooleissa, tilanteista riippuen.  

JUTTA: Se Sir Elwoodin biisi, niin se saattaa olla siinä vaiheessa kun tulee tosi paljon sairauksia lisää, 

ja pimeys tulee, niin se saattaa olla sellainen vollausbiisi. Mutta sitten se saattaa olla toisessa vaiheessa 

semmoinen että mä pärjään, että mä selviän. 
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Mikä sitten selittää sitä, että sama musiikki saa erilaisia rooleja tilanteista riippuen, kuinka 

sama musiikki voi sopia hyvinkin erilaisiin hetkiin? Jutta puhuu tässä yhteydessä 

uskalluksesta niin sanotusti pistää omaa lempikappaletta palasiksi. Hän kertoo, että jokaisesta 

hänelle tärkeästä kappaleesta löytyy monta puolta, kunhan vain osaa etsiä. Näin ollen sama 

musiikki voi sopia monenlaisiin tilanteisiin.  

JUTTA: Jokaisesta kappaleesta löytyy niin monta puolta. […] Että kun sä rupeat etsimään niin 

sieltä löytyy niin monta. Eli jokainen sopii siihen vaiheeseen jos uskallat pistää sitä 
lempparikappaletta palasiksi. 

 

Musiikilla on ollut Jutalle merkityksensä myös positiivisten ajatusten vahvistamisessa. Jutta 

kertoo, miten hän ei ole koskaan osannut suunnitella tulevaisuuttaan. Hän haluaa kuitenkin 

suunnata ajatuksiaan myös tulevaan. Musiikista hän etsii vahvistusta näille ajatuksille, 

valoisuutta pimeyden keskelle. 

JUTTA: Ja tunteita mä etsin. Raivoja ja hyviä fiiliksiä. Ja sitä että kyllä se valo vielä jatkuu eteenpäin 
vaikkei mitään näkiskään. Etsii semmosta tulevaisuutta (nauraa), mitä ei ole koskaan osannut 

suunnitella (kuiskaten, jonka jälkeen naurua). Hirveän tärkeätä. 

 

Musiikki voi olla omalta osaltaan vahvistamassa Jutan ajatuksia siitä, että elämä voi olla 

valoisaa, vaikka hän ei silmillään valoa konkreettisesti näkisikään.   

 

Yhteenvetoa Jutan kokemuksista 

Jutan kokemuksista käy ilmi, että musiikilla on ollut Jutan elämän muutosvaiheissa, erityisesti 

silmäsairauksiin liittyvissä pahenemisvaiheissa monenlaisia rooleja. Sama musiikki on 

toiminut erilaisissa rooleissa. Jutalle merkityksellinen musiikki on toiminut ensinnäkin 

”vollausmusiikin” roolissa – musiikkina, jonka kanssa tai jonka myötä hän on surrut 

sairauteensa liittyviä ikäviä asioita. Jutta kuvailee musiikkia myös voimaannuttavaksi, 

tarkoittaen tällä musiikin antamaa henkistä ja fyysistä voimaa käydä läpi sairauden herättämiä 

ikäviä tunteita ja ajatuksia, sekä toisaalta voimaa päästä pois ”murehtimisen suosta.” 

Musiikilla on ollut positiivisia ajattelumalleja vahvistava vaikutus.  

 

Yksittäinen kappale on toiminut myös eräänlaisena tunteiden jakamisen väylänä Jutan ja 

tämän ystävien kesken.  Vaikka sanoin voi kertoa, miltä tuntuu kun sairastaa 

pitkäaikaissairautta, musiikki voi myös tarjota yhden väylän näiden kokemusten jakamiseen. 

Jutta kertoo varsinkin lyriikoiden merkityksestä, ja miten hän kokee lyriikoiden heijastelevan 

hänen elämäänsä.  
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Jutta kertoi myös ajoista, jolloin hän ei kuuntele musiikkia ollenkaan. Hän kertoo olevansa 

silloin eräänlaisessa välitilassa: hän ei ole ahdistunut, mutta hänellä ei ole myöskään erityisen 

hyvä olla. Kun ärsytyksen tunteet ovat tuolloin eniten läsnä, Jutta kertoo että sopivan musiikin 

löytäminen on ollut vaikeaa. Lisäksi hän puhui yleisesti ’fiiliksen’ merkityksestä. 

JUTTA: Se vähän riippuu, se riippuu niin fiiliksestä. Eri aikaan saattaa olla että mä en kuuntele 

yhtään mitään musiikkia ja sitten mä saatan kuunnella sillä tavalla että mä räjäytän pääni sillä 

musiikilla ja sitten mulla on korvalappustereotkin koko ajan mukana. 

 

Jossain hetkessä voi siis tuntua parhaimmalta olla kuuntelematta mitään musiikkia, ja toisessa 

hetkessä hänellä on tarve kuunnella musiikkia hyvinkin intensiivisesti.  

 

5.4 Susannan musiikinkuuntelukokemukset  

 

Susanna (46 vuotta) on sairastanut nivelreumaa vuodesta 1996 lähtien. Susanna kertoi, että 

sairastamisen eri vaiheissa arkielämä on ollut hyvinkin hankalaa, mutta hän on kuitenkin aina 

selviytynyt, ja ollut koko ajan myös työelämässä mukana. Hän kokee oppineensa elämään 

sairauden kanssa, eikä anna sen rajoittaa elämäänsä. Susanna kuvailee miten sairaus on kuin 

eräänlainen matkakumppani, joka on koko ajan läsnä, välillä oireillen, välillä ollen pitkiä 

aikoja poissa näkyvistä. Hän korostaa, että sairautta pitää kuitenkin hoitaa, sitä ei voi unohtaa 

kokonaan.   

 

Susanna ei ole soittanut itse mitään instrumenttia, mutta kertoi haaveilevansa saksofonin 

soittamisesta. Kouluajoilta hänen mieleensä on jäänyt ajatus, että musiikki ei olisi hänen 

vahvin osa-alueensa. Hän kertoo kuuntelevansa musiikkia hyvin laidasta laitaan, eikä halua 

’fiksoitua’ mihinkään tiettyyn musiikkiin.  

 

Musiikki vahvistamassa selviytymisen tunnetta sairauden alkuvaiheessa 

Susanna kertoo muistavansa aina, miltä hänestä tuntui, kun hän sai tiedon kroonisen sairauden 

diagnoosista.  Hänellä oli ollut pahempia oireita jo jonkin aikaa, mutta arveli ja toivoi, että 

kyseessä olisi ollut jokin lievempi sairaus. Susanna kuvailee uutista nivelreumasairaudesta 

kovaksi iskuksi. Hän muistaa vielä miltä tuntui katsoa reumalääkepurkkia ensimmäistä kertaa 

ja nähdä oma nimensä siinä. Sairaus herätti hänessä alkuun surua sekä vahvoja negatiivisia 

mielikuvia sairauden fyysisistä vaikutuksista. Lääkärin kanssa käyty rohkaiseva keskustelu 
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diagnoosin kuulemisen yhteydessä johti kuitenkin Susannaa jo sairauden alkuvaiheesta 

lähtien kohti niitä ajatuksia, että sairaus ei tulisi pysäyttämään hänen elämäänsä.  

SUSANNA: Mä muistan aina kun kun mä sain sen diagnoosin niin mä rupesin itkemään että 

mulla on tällainen pitkäaikaissairaus. […] Muistan kun sen mun reumalääkärikin sanoi, että 

me ruvetaan nyt taistelemaan, että susta ei tuu sellaista käppyrää eikä sun sormet väänny. Kun 

sehän oli välittömästi se mielikuva että kun on nivelreuma niin sä käpristyt ja et kykene 

tekemään mitään. Niin se sanoi hyvin vahvasti että ”ei susta tuu sellaista. me ruvetaan 
taistelemaan sitä vastaan. Sä voit olla työelämässä ja pystyt liikkumaan normaalisti.” 

 

Pelko siitä, että sairaus voisi uhata tai viedä Susannan liikuntakyvyn oli diagnoosin 

kuulemisen aikaan vahvasti läsnä. Susanna kertoi kuitenkin, miten hän ei halunnut jäädä 

tuohon pelkoon, vaan suuntasi ajatuksiaan siihen, että hänen tulisi hyväksyä sairaus ja ottaa 

vastuu sen hoitamisesta. Hän pyrki kohti selviytymistä ja halusi uskoa tulevaisuuden 

mahdollisuuksiin. Susanna kertoi kahdesta musiikkikappaleesta, jotka olivat osaltaan 

vahvistamassa selviytymisen ajatuksia.  

 

Susanna kuvailee Kirkan esittämän Surun pyyhit silmistäni – kappaleen olleen hänelle 

eräänlaisen lohdutuslaulun roolissa diagnoosin kuulemisen aikaan. Hän kuunteli kappaletta 

juuri sairautensa alkuvaiheessa, ja kuvailee sitä lohduttavaksi ja toiveikkaaksi. Lohduttavuutta 

ja toiveikkuutta Susanna kuvaa lyriikoiden, tempon sekä kappaleen yleisen tunnelman kautta. 

Kappaleessa kannustetaan ”usko tulevaan”, sekä luvataan että ”kaikki säilyy aina ennallaan,” 

ja juuri näille ajatuksille Susanna halusi sairautensa alkuvaiheessa vahvistusta. 

 

SUSANNA: Tää on sellainen lohtubiisi. […] Tässä on joku sellainen että tämä 

lohduttaa, ja tämän kautta tajuaa että en voi luovuttaa kumminkaan. […] Siinä 

tempossakin on joku semmoinen, että se kuljettaa mua huomiseen.” 

 

Susanna pohti itse sitä, että joku voisi kysyä miten hän voi kuunnella tätä kappaletta 

sairautensa kautta eri tavalla, kun kyseessä on kuitenkin (hänen tulkintansa mukaan) 

”rakkausbiisi”. Kappale kuitenkin tarjosi juuri sitä, mitä hän kaipasi sairauden herättämien 

negatiivisten tunteiden keskelle: lohtua ja toiveikkuutta. Susanna kertoi myös, että Kirka ei 

kuulu hänen suosikkiartisteihinsa, mutta tämä kyseinen kappale on kuitenkin muotoutunut 

hänelle tärkeäksi.   

 

Sairauden alkuvaiheeseen liittyen Susanna kertoi myös toisesta kappaleesta, Marita 

Taavitsaisen esittämän André –kappaleen merkityksestä. Kappale herätti hänessä vahvoja 

mielikuvia siitä, että hän voisi olla niin sanotusti sairautensa oma herra. Se vahvisti myös 
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Susannan ajatuksia mahdollisuuksien rajattomuudesta. Hänkin voisi lähteä vaikka Bretagneen 

rypäleitä poimimaan, kuten laulussa kuvaillaan. 

 

SUSANNA: Mielikuva lähtee välittömästi siihen, että kaikki on minulle mahdollista. 

Minä voin jopa lähteä rypäleitä poimimaan. […] Se stoori on niin lämminhenkinen, 

vähän niin kuin rakkaustarinaa, mutta se ottaa vallan. Mä koen että mä oon tämän 

sairauteni herra, mä voin tehdä mitä mä haluan. Se poljento on siinä niin 
tulevaisuuteen suuntaava jotenkin. […] Se liittyy siihen, että mä tajuun että mäkin 

voin lähteä. Ja mähän teinkin sitten sellaisen!  

 

Nykyään Andrén kuunteleminen muistuttaa Susannaa myös siitä, kun hän lähti yksin 

kuukaudeksi Australiaan kielikouluun. Vaikka sairauden takia matkustamiseen ja ulkomailla 

olemiseen liittyi omia haasteita, Susannalle oli tärkeää nähdä ja kokea että hän voi pärjätä 

vaikka toisella puolen maapalloa. 

SUSANNA: Oli mielenkiintoista kun se X (=kielikoulu) halusi selvittää mikä lääkitys 
mulla on. […] Varmaan hirveän riskin mielessään ottivat kun katsoo sitä lääkelistaa, 

että miten tuo tuommoinen lähtee tuonne noin. Mutta ei mitään ongelmaa. Minä voin 

tehdä sen. Ja tosta tulee mulle aina mieleen se kun mä lähdin sinne Austaliaan. 

  

 

Musiikkikokemuksia sairaalaympäristössä 

Susanna kertoi reumasairauteensa liittyvistä sairaalassa vietetyistä hetkistä ja millä tavalla 

musiikki on kuulunut noihin hetkiin. Hän on pyytänyt läheisiään tuomaan hänelle ison 

valikoiman musiikkia, josta hän sitten valitsee olotilansa mukaan kuhunkin hetkeen 

parhaimmalta tuntuvaa musiikkia. Susanna kuvailee valitsemisprosessia seuraavalla tavalla:  

 
SUSANNA: Mulla on ollut iso valikoima josta mä olen voinut itse valita, ja sitten 

huomaatkin että sä valitset hyvin samantyyppisiä kappaleita ja sävellyksiä. Ehkä se 

mieli ohjaa jotenkin, että mä tarvitsen nyt tätä. 

 

Hän jatkaa kuvailemalla että hän ei valitse kuitenkaan aina samaa musiikkia, vaan musiikki 

vaihtelee tarpeen mukaan. Susanna puhuu pään tyhjentämisen tarpeesta.   

SUSANNA: Mutta ei ne ole aina samoja olleet, koska se tarve elää, niin kuin se pään 

tyhjentämisen tarve. 

 

Susanna kertoi sairaalaan liittyvistä tilanteista, kun pelko sairauden pahenemisesta ja 

liikuntakyvyn menettämisestä on vahvasti läsnä.  

SUSANNA: Ne kriisitilanteet kun mulla on pari kertaa ollut sellainen tilanne että mä 

en oo pystynyt kävelemään kun on juuri laitettu isoniveleen kortisonia, se pysäyttää 

eri tavalla. […] Siinä herkästi rupeaa miettimään että entäs jos mä en pääsekään 

kävelemään enää ikinä. 
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Susanna kuvaili, että mieli on noissa tilanteissa vastaanottavaisempi tietynlaiselle musiikille. 

Kun hän joutunut olemaan liikkumatta sairaalavuoteessa, hän on halunnut kuunnella lähinnä 

rauhallisempaa, instrumentaalista klassista musiikkia, huilumusiikkia, sekä esimerkiksi 

Beatlesin musiikkia. Hän kuvailee musiikin toimivan tuolloin mielen tasapainottajana ja 

rauhoittajana. Pianomusiikkia hän kertoo välttävänsä.   

SUSANNA: Siinä on ehkä se että jotkut korkeat äänet voivat ruveta ärsyttämään. 

 

Musiikki ei saa olla sellaista, mikä herättää hänessä ristiriitaisia mielikuvia. Esimerkkinä 

Susanna mainitsee Madonnan musiikin, jota hän ei missään tapauksessa kuuntelisi sairaalassa 

ollessaan. 

SUSANNA: Se pelko sen sairauden pahenemisesta on siinä niin voimakkaasti läsnä, niin 
silloin ei voi ottaa mitään sellaista ns. menomusaa. […] Mä en voisi kuvitella että mä 

kuuntelisin Madonnaa, koska siinähän tulee hyvin ristiriitainen mielikuva kun toinen jumppaa 

ja bodaa koko ajan. […] Mulle tulisi se että ”no mäpä en pysty kun makaan tässä.” 

 

Ristiriitaisia mielikuvia herättää myös Albinonin Adagio. Susanna haluaa ylläpitää ennen 

kaikkea toivoa näissä sairauden kannalta vaikeissa hetkissä. Adagio viestittää hänelle 

luovuttamisen mielikuvaa, ja luovuttaminen ei Susannalle ole tullut missään vaiheessa 

mieleen.  

SUSANNA: En mä mitään Adagiota voi kuunnella silloinkaan, koska mä en koe että mä 

luovuttaisin. Sitä mulle ei ole ikinä tullut että mä luovuttaisin. 

 

Hän nosti nimenomaan musiikin herättämät mielikuvat tärkeään rooliin. Kun sairaalassa ei 

voi konkreettisesti liikkua paikasta toiseen, musiikin avulla se on mahdollista.   

SUSANNA: ”Sitten sä jotenkin haluat niitä mielikuvia itsellesi tai jotakin sen musiikin kautta. Että sä 

olet ihan eri tilassa. Sä voit mielessäsi siirtyä ihan eri tilaan missä sä fyysisesti olet.  

 

Musiikki vahvistamassa positiivista ajattelua kivun ja oireiden keskellä 

Susanna kirjoitti etukäteiskirjoituksessaan miten hän on kokenut musiikinkuuntelun 

lievittävän reumasairauden aiheuttaman kivun voimakkuutta sekä vaikuttavan positiivisella 

tavalla mieleen ja tunnetiloihin. Susanna kertoi hakevansa musiikista ”hyvää fiilistä”, jonka 

myötä kipu siirtyy taka-alalle ja musiikki täyttää ajatusmaailman kivun sijasta. Susanna kuvaa 

miten kivun jatkuva miettiminen pahentaisi mielialaa, päivä menisi pilalle, eivätkä arjen 

työtkään onnistuisi. Kun kipu ei ole ensisijaisena mielessä, päivä voi Susannan mukaan olla 

kivustakin huolimatta onnistunut.  

SUSANNA: Kyllä kivulla on vaikutus siihen mielialaan ja siihen mieleen. Että sellaiseen 

varmaan hakee siltä musiikilta semmoista, että sä et ajattele koko ajan, että sun pää ei täyty 

siitä kivusta ja siitä surkeasta olosta ja sitten se päivä on pilalla.  
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Nivelreuma hankaloittaa varsinkin aamuisin Susannan arkielämän rutiineja. Susanna kertoo 

sairaudesta aiheutuvan ikävän olotilan kestävän yleensä tunnista puoleentoista tuntiin. Hän 

kertoo miten huonoina aamuina, kun voimattomuus ja jäykkyydet vaivaavat erityisen paljon, 

itsesääliin vaipuminen olisi liiankin helppoa.  

SUSANNA: Kun tulee tällaisia huonoja fiiliksiä, että mä en pärjää, mä en saa tuota 

kahvipakettia auki, niin siitähän olisi helppo vetäistä sellainen itsesäälin juhlapäivä, että mä en 
kykenekään tällaista normaalielämää elämään. 

 

Näitä itsesäälin juhlapäiviä hän ei ole halunnut viettää. Susanna puhuu sen sijaan 

positiivisesta latautumisesta, ja miten musiikki on apuna tuossa latautumisessa. Susanna 

kertoo laittavansa radion päälle aamuaskareiden ajaksi. Hän kuuntelee yhtä radiokanavaa 

hetken, kunnes kyllästyy ja vaihtaa toiseen. Susanna kuvailee radion kuuntelemistaan ja 

musiikin herättämiä mielikuvia: 

SUSANNA: Ja sitten jos on hyvä kappale, niin siitähän tulee heti hyvälle tuulelle. […] Tai 

sitten voi tulla että ”ai jaa, tällaista en ole kuullutkaan”, ja sitten pysähtyy oikein 

kuuntelemaan. Mulla lähtee herkästi mielikuvia menemään, että ai vitsi, tuosta musiikista tulee 

joku auringonhehku tai joku tietty tuoksu tai joku mieleen. Että mielikuvitus on varmaan hyvin 
vilkas. 

 

Susanna kuvailee että jokin miellyttävä musiikki voi lähteä viemään hänen päiväänsä heti 

positiivisempaan suuntaan, eikä paha olo nouse näin ollen esiin.  

SUSANNA: Jos sä olet positiivisesti latautunut, ja sitten joku biisikin voi kääntää sen huonon 

fiiliksen. Että ei päästä sitä pahaa oloa tavallaan pinnalle.  

 

Toisaalta, vaikka radio on välillä taustamusiikin roolissa aamuaskareiden keskellä, Susanna 

kiinnittää kuitenkin siinä määrin huomiota radioon, että kääntää heti kanavaa tai sulkee radion 

jos kuulee jotain epämiellyttävää, mitäänsanomatonta tai musiikkia josta hän ei koe saavansa 

mitään itselleen. Muun muassa hevimusiikkia hän ei halua kuunnella kipeänä ollessaan. Hän 

arvelee valikoivansa tietoisesti sellaista musiikkia, joka antaa hänelle voimaa.   

SUSANNA: Siinä on se pointti että jos on oikein kipeä aamulla, niin sitten jos tulee joku 

oikein epämiellyttävä kappale, mä panen sen kiinni. […] Että varmaan valikoi tietoisesti 

sellaista mistä saa voimaa itsellensä, että kokee että mä saan siitä jotakin.  

 

Susanna puhui musiikin merkityksestä ja roolista mielen voimaantumisessa. Tätä mielen 

voimaantumista hän selitti seuraavalla tavalla: 

SUSANNA: Se on sitä, että pää latautuu eri tavalla ja tällainen mielialakenttä positivisoituu. 

Hirmuvaikeesti selitetty mutta. (nauraa). Sitten jos mulla on huono fiilis, mä saan voimaa siitä. 

Että se voi kääntää mun mielen ihan eri suuntaan.  
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Susanna kuvaili myös hyvin yksityiskohtaisesti musiikin roolia ja merkitystä tärkeiden 

asioiden työstämisessä. Hän kuvaili tätä asioiden työstämisen prosessia ja musiikin kanssa 

vuorovaikutuksessa olemista:  

SUSANNA: Jos sä funtsit jotain sulle tärkeätä asiaa niin sitten se musiikin merkitys kevenee. 

Tai se merkitys muuttuu. Sä et päästä sitä sun sisääsi tavallaan. […] Kun sä olet kelannut sitä 

sun asiaa, ja kun sulla tavallaan se pään sisällön tärkeys vähenee, sitten sä päästät jotain muuta 

sinne sisään. Silloin se voi olla se musiikki joka tavallaan keventää sun ajatusmaailmaa. Se 

myös voimaannuttaa kun sä välillä kuuntelet jotain ihan muuta, etkä ajattele sitä sun asiaa. 

Sitten kun taas ajattelet sitä, voi tullakin että ”voi vitsi, noinhan se kannattaakin tehdä!”. Se 

tavallaan relaa sitä ajatuksenjuoksua ja –kulkua, vähän niin kuin katsoisit valkoiseen seinään. 

Tabula rasa. […] Sä voit itse säännöstellä paljonko sä otat sisään ja paljonko ulos.  
     

Susannan kokemuksissa musiikki on ollut siis ajatusten selkeyttäjän ja keventäjän roolissa. 

Vaikealta tuntuvaan asiaan saattaa löytyä yllättäen jokin ratkaisu, kun hän saa siihen musiikin 

avulla etäisyyttä.  

 

Yhteenvetoa Susannan kokemuksista 

Susannan kokemuksista kuvastuu hyvin, miten positiivisilla ajattelumalleilla voi olla suuri 

merkitys arjen keskellä, varsinkin niissä hetkissä kun sairaus vaikuttaa rajoittavalla ja 

mielialaa pahentavalla tavalla arkisiin tekemisiin. Musiikista Susanna on hakenut ja saanut 

vahvistusta näille positiivisille ajattelumalleilleen.   

 

Musiikki toimi Susannan tapauksessa hänen sisäisiä tuntoja ja toiveita vahvistavana 

elementtinä. Sairauden herättämät negatiiviset tuntemukset eivät olleet niitä tuntemuksia 

joiden varaan hän halusi jäädä. Sen sijaan hän halusi vahvistaa sisäisiä ajatuksiaan siihen 

suuntaan että riittävällä taistelutahdolla ja sairautta asianmukaisesti hoitamalla hän tulisi 

selviytymään. Hän halusi luottaa tulevaisuuteen, ja siihen, että sairaus ei tulisi rajoittamaan 

liikaa hänen elämäänsä. Susanna koki saavansa tietystä musiikista tarvitsemaansa vahvistusta 

näille ajatuksille.  
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6 POHDINTAA – MERKITYKSELLISEN 

MUSIIKINKUUNTELUKOKEMUKSEN ITSEHOIDOLLINEN LUONNE    

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisia yksilölle merkitykselliset 

musiikinkuuntelukokemukset kroonisen fyysisen sairauden eri vaiheissa ovat, ja mitä 

musiikin kuuntelemisella tavoitellaan. Esittelin edellisessä kappaleessa tulokset 

tapauskohtaisesti ja narratiivisen otteen mukaisesti.  

 

Pohdin seuraavaksi, millä tavalla merkityksellisen musiikinkuuntelukokemuksen 

itsehoidollisuus näyttäytyy aineiston ja aiemman tutkimuksen valossa, kun huomio 

kiinnitetään merkitykselliseen musiikinkuuntelukokemukseen yksilöstä lähtöisin olevana 

tavoitteellisena toimintana, musiikin valitsemiseen, ja musiikille annettuihin rooleihin ja 

koettuun vaikutukseen suhteessa yksilön tavoitteisiin kroonisen sairauden eri vaiheissa. 

 

Musiikinkuuntelu yksilön tavoitteellisena toimintana 

Merkityksellinen musiikinkuuntelukokemus näyttäytyy tutkimusaineiston valossa tilanteena, 

jossa yksilö on itse oivaltanut jollain tietyllä musiikilla olevan erityistä merkitystä jossain 

krooniseen sairauteen liittyvässä hetkessä. Haastattelemillani yksilöillä on ollut halu ja tarve 

kuunnella tuossa hetkessä jotain tiettyä musiikkia. Musiikinkuuntelukokemuksen 

itsehoidollista luonnetta voisi siis tarkastella ennen kaikkea yksilöstä lähtöisin olevan 

tavoitteellisen toiminnan kautta. Lehtosta mukaillen (1986, 29–30) haastatelluilla henkilöillä 

näyttää olevan kyky, ja ennen kaikkea halu käyttää musiikkia ja olla sen kanssa 

vuorovaikutuksessa esimerkiksi käsitellessään ja työstäessään kroonisen sairauden herättämiä 

tunteita.  

 

Haastateltavien käyttämät ilmaisut tukevat ajatusta siitä, että kukin yksilö toimii aktiivisesti 

vuorovaikutuksessa musiikin kanssa.  Mervi kuvasi musiikinkuuntelun merkitystä elämässään 

itsetehdyksi helpotukseksi. Hän myös mainitsi tekevänsä yhteistyötä musiikin kanssa. Aino 

kuvaili antaneensa musiikin hoitaa itseään, ja käytti termiä hoitojakso kuvatessaan Äänet – 

albumin kuuntelemista MS-tautinsa alkuvaiheissa. Susanna puhui siitä, miten hän voi itse 

säädellä milloin ja mitä musiikkia lähelleen päästää. Jutta puolestaan kuvaili miten hän niin 
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sanotusti pistää lempikappaleitaan palasiksi tavoitteenaan löytää samasta musiikista erilaisia 

puolia erilaisiin tilanteisiin.  

 

Musiikinkuunteleminen voi olla systemaattista toimintaa, ja sitä voi verrata Kroutin (2007, 

139) esittämään henkilökohtaisen musiikinkuuntelurutiinin löytämiseen. Ainon kokemukset 

viittaavat juuri tällaisen henkilökohtaisen kuuntelurutiinin löytämiseen, kun hän kuunteli 

yksittäistä levyä systemaattisesti useamman vuoden ajan. Kun yksilöllä on tällainen oma, 

erityinen kuuntelurutiininsa, jonka kautta työstää joitakin itseensä liittyviä asioita, se voi 

osaltaan vahvistaa yksilön tunnetta elämänsä hallinnasta ja tuoda myös hallinnan tunnetta 

sairauden kokemukseen (Batt-Rawden et al. 2005, 132). Kun kuuntelutilanne on jokin 

erityinen hetki esimerkiksi arjen keskellä, aikaa itselle, mahdollisuus keskittyä vain 

musiikkiin ja rentoutumiseen, tällä itsessään voi olla vaikutusta henkilön kokemukseen 

terveytensä edistämisestä (Batt-Rawden et al. 2005, 130).  

 

Musiikin valitseminen  

Musiikin valitsemisen merkitys nousi keskeisesti esiin kaikkien haastateltavien kokemuksissa. 

Tärkeää oli löytää tiettyyn hetkeen juuri oikea musiikki ja toisaalta myös tiedostaa, onko 

ylipäänsä oikea hetki valita musiikkia kuunneltavaksi.  DeNoran (2000, 49) tavoin voisi 

puhua heidän toimineen oman elämänsä dj:nä musiikkia itselleen valitessaan: jokainen puhui 

tilanteista, kun hän vain tiesi, että jokin musiikki on sopivaa tai ei ole sopivaa johonkin 

tiettyyn hetkeen. Jos musiikki viestittää jotain, mitä henkilö ei halua allekirjoittaa jossain 

tietyssä hetkessä, sitä hän ei halunnut myöskään kuunnella. Kuten Slobodakin (2005, 319–20) 

on todennut, kuuntelija on tekemässä valintoja sen suhteen mitä hän haluaa kuunnella, milloin 

ja missä hän haluaa kuunnella, ja nuo valinnat liittyvät hänen tarpeisiinsa, päämääriinsä ja 

tarkoituksiinsa.  

 

Susanna kuvaili sairaalassa viettämiään hetkiä, ja miten varsinkin silloin, kun pelko sairauden 

pahenemisesta on ollut vahvasti läsnä, musiikin valitseminen on ollut erityisen tarkkaa. 

Susanna arveli että mieli ohjaa häntä valitsemaan musiikkia, joka mahdollisimman hyvin 

tasapainottaisi ja rauhoittaisi olotilaa. Vääränlaisia mielikuvia herättävää musiikkia hän pyrkii 

välttämään. Albinonin Adagion hän koki heijastelevan vahvasti luovuttamisen mentaliteettia. 

Koska luovuttamisen tunnelmaa Susanna ei missään nimessä halunnut vahvistaa, kappaleen 
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kuunteleminenkaan ei tullut kysymykseen.  Musiikin herättämillä vääränlaisilla mielikuvilla 

oli Susannan tapauksessa siis suora yhteys sairauden kokemukseen.  

 

Yhtä tärkeässä roolissa kuin oikean musiikin löytäminen tiettyyn hetkeen, oli myös väärän 

musiikin tiedostaminen ja tuon musiikin välttämisen merkitys. Susanna puhui epämiellyttävän 

ja mitäänsanomattoman musiikin välttämisestä ja Jutta mainitsi miten hän ei tykkää 

valikoimattomasta musiikista. Yksilöt kertoivat myös tilanteista, kun musiikille ei ole ollut 

tilaa, tai sen kuunteleminen ei ole tuntunut hyvältä. Musiikin suhteen tehtiin tässäkin 

tapauksessa valinta: sitä ei kuunnella.  Mervi kertoi kivunkäsittelyynsä liittyen 

huomanneensa, että jos hän ei ole onnistunut saavuttamaan kiputilojen keskellä ensin 

tietynlaista rentoutumisen astetta, tilanteeseen sopivan musiikin löytäminen on tuntunut 

vaikealta, ja parempi vaihtoehto on ollut välttää musiikin kuuntelemista ja pyrkiä edistämään 

rentoutumista muilla keinoin. Mervi on huomannut, että musiikin valitsemiseen käytetty 

energia tai väärän musiikin aiheuttama ärtymys pahentaisi entisestään olotilaa noissa 

hetkissä. Musiikin sensuroiminen, karsinta ja sen totaalinen hiljentäminen ovat myös 

valintoja, joiden kautta yksilökohtaisiin tavoitteisiin pääsemistä voidaan vahvistaa.  

 

Tässä on kyse juuri itsevalitusta ja itsekontrolloidusta musiikin kuuntelemisesta. Musiikki on 

valittuna elementtinä jossain hetkessä ja se päästetään lähelle. Voidaan siis puhua musiikin 

kontrolloimisen merkityksestä. Kokemus siitä, että minä kontrolloin tätä musiikkia, eikä 

musiikki minua, on Lehtosen (1986, 20) mukaan tärkeää musiikkinautinnon kannalta. 

Vaikeasti hahmottuva musiikki koetaan lähes poikkeuksetta epämiellyttävänä, jolloin se 

tuottaa kuulijalleen kaoottisen mielipahan elämyksen. Toisin sanoen musiikki ei alistu 

kontrolliin, vaan edustaa pahaa objektia, joka ei tuota mielihyvää. (Lehtonen 1986, 120.)  

 

Musiikin rooli ja vaikutus kroonisen sairauden eri vaiheissa  

Musiikinkuuntelu liittyi haastattelemieni henkilöiden kokemuksissa niin sairauden 

diagnoosivaiheeseen, sairauden pahenemisvaiheisiin, sairauteen liittyvien kiputilojen 

käsittelyyn, sairaalassaoloaikaan kuin yleisesti arkielämään sairauden kanssa. Musiikki 

näyttäytyi erilaisissa rooleissa kroonisen sairauden eri vaiheissa. Yksilöt kaipasivat sairauden 

erilaisissa hetkissä eri asioita, ja musiikin koettiin vastaavan näihin tarpeisiin erilaisin tavoin.   
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Musiikilla koettiin olevan merkitystä sairauden herättämien tunteiden käsittelyssä ja 

hallinnassa. Lisäksi yksilöt kokivat saavansa vahvistusta tavoittelemilleen tunteille ja uusille 

ajattelumalleille. Musiikin ja tunteiden hallinnan välinen yhteys näkyi niin 

diagnoosivaiheessa, sairauden pahenemisvaiheissa, arjen keskellä kuin kiputilojenkin 

keskellä.  

 

Musiikinkuuntelu liittyi Ainon ja Susannan kokemuksissa sairauden herättämän pelon ja 

ahdistuksen käsittelyyn diagnoosivaiheessa. Musiikkia käytettiin Saarikallion (2006, 2007) 

esittämänä tunteiden säätelyn välineenä kroonisen sairauden herättämien tunteiden 

käsittelyssä, tavoitteena toisaalta hallita ja käsitellä vallitsevia pelon ja ahdistuksen tunteita, ja 

toisaalta parantaa pidemmällä aikavälillä mielialaa toiveikkuuden ja selviytymisen tunteita 

vahvistamalla. Susanna halusi ottaa vastuun sairautensa hoitamisesta ja uskoa siihen, että 

sairaus ei tulisi rajoittamaan hänen elämäänsä. Susanna kertoi kahdesta kappaleesta joista hän 

koki saavansa lohtua ja vahvistusta näille ajatuksille juuri sairauden alkuvaiheessa. Ainon ja 

Susannan kuuntelemisen strategioissa on nähtävissä mielestäni kaikkia Saarikallion (2006, 

188) esittelemien strategioiden piirteitä, korostuneimmin tässä kohtaa esillä ovat lohtu, 

elpyminen ja mielikuvatyöskentely.  

 

Aino kertoi kuunnelleensa systemaattisesti yhtä yksittäistä levyä, käyden samalla läpi 

sairauteensa liittyviä tunteita ja ajatuksia. Hän kuvaili kokemusta terapeuttiseksi, 

puhdistavaksi, eheyttäväksi sekä toiveikkuutta vahvistaneeksi. Lauluissa esiintyneet teemat 

(elämän raadollisuus, kuolema) heijastelivat vahvasti Ainon sen hetkisiä sisäisiä tuntemuksia. 

Hän ei halunnut väistellyt noita raskaita ajatuksia, vaan koki asioiden kohtaamisen oikeana 

ratkaisuna. Varsinkin Ainon kokemuksissa on nähtävissä musiikin tarjoaman turvallisen 

maailman merkitys eli musiikin toimiminen transitionaali-objektina (Lehtonen 1986, 104).  

 

Musiikin koettiin tarjoavan myös purkautumistien negatiivisille tunteille. Mervin kokemukset 

kivun ja pahan olon purkamisesta vastaavat osaltaan Saarikallion esittämää purkamisen 

strategiaa. Saarikallio (2006, 188) kuvailee miten negatiivista olotilaa pyrittiin ”tuulettamaan” 

sen hetkistä mielialaa vastaavalla musiikilla. Samaa oli havaittavissa myös Mervin 

kokemuksissa, kun hän kuvasi kaivanneensa hermostuttavaa, ärsyttävää ja kovaa musiikkia 

pahan olon ja kivun keskelle. Hän kuvaili purkavansa ja räjäyttävänsä tuota pahaa oloa 

musiikin avulla itsestään poispäin. DeNora (2000, 56) puhui musiikin tarjoamasta 
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virtuaalisesta todellisuudesta, jossa on mahdollista ilmaista esimerkiksi omia sisäisiä 

aggressioitaan symbolisella tavalla, vaikkapa musiikkia mahdollisimman lujalla 

huudattamalla.   

 

Musiikki liittyi niin sairastamisen arkimerkityksen kuin eksistenssimerkityksen (Ryynänen 

2005, 87) käsittelyyn. Susanna kertoi sairauden merkityksestä arkielämän kontekstista käsin, 

miten sairaus tuo tiettyjä rajoitteita arkielämään, mutta miten hän kuitenkin haluaa kaikesta 

huolimatta suunnata katseen tulevaisuuteen. Musiikki liittyi Susannan kokemuksissa niin 

noiden arkeen liittyvien, sairauden aiheuttamien rajoitusten kuin sairauden herättämien 

tulevaisuuden uhkakuvien käsittelyyn. Musiikin kyky vahvistaa positiivista mielialaa arjen 

keskellä sekä herättää toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen korostuivat tässä tapauksessa.   

 

Musiikinkuuntelukokemuksen itsehoidollista luonnetta voidaan tarkastella myös 

voimaannuttavuuden kautta. Kuten Siitonen (1999, 161-5) voimaantumisteoriaan liittyen on 

todennut, voimaantuminen on henkilökohtainen prosessi, jossa yksilö itse löytää omat 

voimavaransa. Voimaantumisen nähdään olevan yksi avain yksilön hyvinvoinnin 

ylläpitämisessä. Jutta kuvasi musiikin voimaannuttavaa vaikutusta vaikeiden asioiden 

kohtaamisessa. Voimaannuttavuudella hän viittasi musiikin antamaan henkiseen ja fyysiseen 

voimaan läpikäydä sairauden herättämiä ikäviä tunteita ja ajatuksia, sekä toisaalta voimaan 

edetä pois ”murehtimisen suosta.” Myös Susanna sivusi voimaannuttavuuden teemaa 

kertomalla musiikin mieltä voimaannuttavasta kyvystä. Hänen kokemuksissaan musiikki on 

toiminut ajatusten selkeyttäjän ja keventäjän roolissa. Kummankin tapauksessa kokemus 

musiikin voimaannuttavasta vaikutuksesta on lähtenyt yksinomaan hänestä itsestään. Myös 

DeNora (2001, 169) sivuaa musiikin koettua voimaa toteamalla että musiikkia ei tulisi 

tarkastella jonakin ulkoapäin tulevana voimana, joka vaikuttaa ja liikuttaa passiivista yksilöä. 

Keskeistä on sen sijaan yksilön aktiivinen vuorovaikutus musiikin kanssa. Samaa ajatusta 

painotan itsekin keräämäni aineiston perusteella: kukin haastattelemani yksilö on 

nimenomaan itse oivaltanut, että jollakin musiikilla on erityistä merkitystä tai se antaa hänelle 

voimaa. Juuri hän tietää mitä hän tarvitsee ja haluaa.  

 

Musiikki voidaan nähdä hyvinvointia edistävänä työkaluna, jonka avulla yksilö voi vahvistaa 

positiivista suhtautumista elämäänsä. (Krout 2007, 134). Susannan kokemuksista kuvastuu 

hyvin, miten positiivisilla ajattelumalleilla voi olla suuri merkitys arjen keskellä, varsinkin 
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niissä hetkissä kun sairaus vaikuttaa rajoittavalla ja mielialaa pahentavalla tavalla arkisiin 

tekemisiin. Susanna puhui positiivisesta latautumisesta, ja siitä, miten miellyttävän musiikin 

kuunteleminen vahvistaa tuota positiivista latautumista ja sysää ikävät ajatukset syrjään.  

 

Kaikkien haastateltavieni kokemuksista on havaittavissa yhtäläisenä teemana pyrkimys kohti 

selviytymisen tunteen vahvistamista, ja musiikilla on ollut oma roolinsa jokaisen 

kokemuksissa tämän tunteen vahvistamisessa. Yksilöiden merkityksellisiksi kokemia 

musiikinkuuntelukokemuksia voidaan Leino-Kilpi et al. (1998) tavoin kuvailla 

omakohtaisiksi hallintakeinoiksi sairauden sisäisen hallinnan tunteen vahvistamisessa. 

Varsinkin Susannan kohdalla ajatus taisteluun ryhtymisestä kuvaa osuvasti pyrkimystä 

kasvattaa sisäisen hallinnan tunnetta. Susanna ei halunnut antautua sairaudelle, jäädä 

pelkäämään mitä kaikkea sairaus tämän elämään tuo, vaan aloitti oman taistelunsa. Musiikista 

hän koki saavansa vahvistusta tähän taisteluun.  

 

Siinä missä Erkkilä (2007, 150) puhuu musiikkiterapian mahdollisuuksista olla auttamassa 

sairauden tuoman emotionaalisen ahdistuksen lievittämisessä, haastattelemani henkilöiden 

henkilökohtaiset apukeinot, tässä tapauksessa merkitykselliset musiikinkuuntelukokemukset, 

voidaan yhdistää henkilöiden tavoitteeseen pitää yllä positiivista taistelutahtoa. Erkkiläkin 

mainitsee (2007, 150) miten taistelutahto, voima henkiseen taisteluun sairautta vastaan, on 

edistämässä sairaudesta toipumista. Vaikka kroonisen sairauden kohdalla ei voida puhua 

sairaudesta toipumisesta, sairauden hallinnasta ja positiivisen taistelutahdon merkityksestä 

voidaan. Ja nimenomaan siitä, mikä merkitys tällä henkisellä otteella sairaudesta voi olla 

yksilön hyvinvoinnin kannalta.  

 

Yksilölle merkityksellisiä musiikinkuuntelukokemuksia kroonisen sairauden kohdalla voidaan 

mielestäni tarkastella itsehoidollisuuden valossa sillä perusteella, että yksilöt ovat aktiivisesti 

hakeutuneet musiikin pariin sekä kokeneet sen merkitykselliseksi kroonisen sairauden eri 

vaiheissa. Kokemuksissa nousivat esiin varsinkin musiikin kyky heijastella yksilön sisäisiä 

tunteita ja ajatuksia, kyky herättää mielikuvia, selkeyttää ajatuksia, tarjota harhautuskeinoa 

kiputilan keskelle ja viedä ajatuksen tasolla pois ikävästä tilanteesta, kuten 

sairaalaympäristöstä. Yksilöiden kertoman perusteella, merkityksellisten 

musiikinkuuntelukokemusten itsehoidollista luonnetta voidaan kuvailla tiivistetysti 

seuraavalla tavalla: yksilö on omatoimisesti ja aktiivisesti hakeutunut tietyn itsevalitun 
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musiikin pariin tavoitteenaan vaikuttaa sen hetkiseen olotilaan musiikin keinoin. Mikä 

tärkeintä, yksilö itse antaa musiikille tai musiikkikokemukselle tietyn merkityksen. Merkitys 

on liittynyt yksilön henkilökohtaisiin tavoitteisiin sekä musiikin koettuun apuun noiden 

tavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimuksen perusteella painotan edelleenkin, että tutkittaessa 

musiikin itsehoidollista luonnetta yksilön elämässä, päähuomio tulisi kohdistaa ennen kaikkea 

musiikkia kokevaan ja kuuntelevaan yksilöön, sekä siihen, millaisia merkityksiä tämä antaa 

musiikille ja musiikkikokemuksilleen.  

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin yksilön muun musiikillisen toiminnan ja 

persoonallisten tekijöiden vaikutusta siihen, millä tavalla yksilö on kuuntelutilanteessa 

vuorovaikutuksessa musiikin kanssa. Musiikin henkilökohtaisuus ja kuuntelukokemusten 

yksityinen luonne ovat myös kiehtovia ilmiöitä, joiden laajempi tutkiminen voisi avata 

entisestään ymmärrystämme musiikin merkityksestä ihmisen elämässä. Houkuttelevaa on 

myös pohtia sitä, kuinka vähän me todellisuudessa ehkä vielä tiedämmekään kaikesta siitä, 

mitä me tietoisesti tai tiedostamattamme musiikin kanssa teemme.  

 

Kaikilla ei ole tarvetta antaa musiikinkuuntelukokemuksilleen jälkikäteen erityistä merkitystä. 

Kuunneltu ja koettu musiikki voi kuitenkin jättää jälkensä, ja tuon jäljen oivaltaminen voi olla 

tärkeää yksilölle. Tutkimukseni aihe tiivistyy osuvasti säveltäjä Jukka Tiensuun (2009) 

sanoissa, ”kaikessa taiteessa itse kokemisen hetki ja hurmio ovat tärkeitä, mutta vielä 

tärkeämpää on jälkimaku.”    
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LIITTEET 

LIITE 1 

 

KIRJOITA MUSIIKKIKOKEMUKSISTA PITKÄAIKAISSAIRAUDEN AIKANA 

(tai tule haastatteluun) 

 

Teen musiikkitieteen pro gradu – tutkielmaa Jyväskylän yliopiston Musiikin laitokselle. 

Keskityn tutkielmassani merkityksellisten musiikkikokemusten ja fyysisen 

pitkäaikaissairauden väliseen suhteeseen. 

 

Etsin henkilöitä, joilla on jokin fyysinen pitkäaikaissairaus, ja jotka kokevat musiikin 

kuuntelun olleen merkittävällä tavalla osana sairauteen liittyvien kokemusten käsittelyä. Jos 

olet etsimäni henkilö, kirjoita noista kokemuksistasi esim. seuraavien ohjeistusten varassa tai 

täysin vapaamuotoisesti.  

 

Kerro lyhyesti itsestäsi, sairaudestasi ja sairauden kanssa elämisestä (ikä, sukupuoli, 

diagnoosi, millä tavalla sairaus on vaikuttanut / vaikuttaa arkeesi yms.). Minkälaisia ajatuksia, 

kokemuksia ja muistoja sinulla on musiikin merkityksestä sairauden aikana (esim. tietyissä 

tilanteissa)? 

 

Jos mahdollista, nimeä kappaleet jotka ovat liittyneet sairautesi käsittelyyn tai sairauden 

kanssa elämiseen, ja kerro millä tavalla ne ovat vaikuttaneet. Kirjoita myös musiikin 

herättämistä mahdollisista negatiivisista tuntemuksista, esim. jos jossain tilanteessa et ole 

halunnut tai pystynyt kuuntelemaan musiikkia. 

 

Tekstit toimivat opinnäytetyöni aineistona. Tulokset esitetään sellaisessa muodossa, jossa 

yksittäistä kirjoittajaa ei voi tunnistaa. Kirjoittajilta saatavia tietoja käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti ja kirjoittajien henkilöllisyys jää vain tutkijan tietoon. 
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Jos olet halukas tulemaan myös haastateltavaksi aiheeseen liittyen, ilmoita asiasta vastauksesi 

yhteydessä ja liitä mukaan yhteystietosi. Tekstin voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen 

anmajoke@jyu.fi 15.5.2009 mennessä. Vastaan mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin. 

 

Kokemusten jakamisestanne jo etukäteen kiittäen, 

 

Annukka Jokela 

Musiikkitieteen opiskelija 

anmajoke@cc.jyu.fi 

Jyväskylän yliopiston Musiikin laitos 

 

Haetaan kirjoittajia –ilmoitukseni löytyy osoitteesta: 

 

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/kirjoita-musiikkikokemuksistasi/118068 
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LIITE 2 

Ennakkotietoa haastateltavalle (ennen haastattelutilannetta) 

 

”Lähetän tässä pyynnöstäsi hiukan jo etukäteen tietoa haastattelun rungosta. En lähetä niin 

yksityiskohtaisia kysymyksiä kun ideana on muutenkin edetä ns. teemoittain ja enemmänkin 

juuri sinun kertomasi mukaan ja mitä haluat kertoa. Alla oleva siis vain alustavana tietona, ja 

kuten sanottua, etenemme ihan Sinun kokemustesi pohjalta, mitä sinulle haastattelutilanteessa 

asiaan liittyen tulee mieleen. Jos sinulla on jokin tai joitakin tiettyjä yksittäisiä kappaleita 

jotka ovat olleet tärkeitä sairauteesi liittyen ja joista haluaisit kertoa, kuulisin lisäksi niihin 

liittyviä kokemuksiasi mieluusti.” 

 

YLEISTÄ MUSIIKISTA 

- yleisesti suhteestasi musiikkiin (miten kuvailisit) 

- lempimusiikkiasi? mitä et halua kuunnella? 

 

SAIRAUS 

- yleisesti sairauden merkityksestä sinulle 

- sairautesi suhteessa arkeesi / muuhun elämääsi? 

- sairauden käsittelystä (millaista?) 

 

MUSIIKKI + SAIRAUS 

- yleisesti millaisena koet musiikin ja sairautesi suhteen, vai onko 

sellaista? 

- millaisissa sairauteen liittyvissä tilanteissa musiikki on noussut esiin? 

- onko muuten kuuntelemallasi musiikilla ja sairauteen jollain tavalla 

liittämälläsi musiikilla jotain eroa? 

- mahdolliset negatiiviset musiikkiin liittyvät kokemukset? 

 

Kuulisin lisäksi mielelläni lisää mm. seuraavista asioista/teemoista (koottu kirjoituksesi 

pohjalta): tietoinen kipujen käsittely, rajoittuneisuus / jumiutuneisuus, erilaisten musiikkien 

roolista: hevi (esim. Nightwish), klassinen viulumusiikki, operetti, suomalainen 

iskelmämusiikki, "musiikin pitää ylittää kipukynnykseni." 
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LIITE 3 

SUOSTUMUSLOMAKE       xx.xx.xxxx 

            Jyväskylä 
TIETOJA TUTKIMUKSESTA 

 

Pro gradu –tutkielma: 

Musiikin kuuntelukokemusten merkitys pitkäaikaissairauden käsittelyssä (työnimi)  

 
Tutkielman tekijä: 

Annukka Jokela  

Musiikkitieteen opiskelija 

Jyväskylän yliopiston Musiikin laitos 

anmajoke@jyu.fi 

 

Ohjaaja: 

Riitta Rautio 

FT, Lehtori 

Jyväskylän yliopiston Musiikin laitos 

 

Tutkielmassa keskitytään merkityksellisten musiikkikokemusten ja fyysisen 

pitkäaikaissairauden väliseen suhteeseen. Tutkielmaan on haettu henkilöitä, joilla on jokin 

fyysinen pitkäaikaissairaus, ja jotka kokevat musiikin kuuntelun olleen merkittävällä tavalla 

osana sairauteen liittyvien kokemusten käsittelyä.  

 

Tutkielman aineisto koostuu tutkittavien lähettämistä kirjoituksista sekä yksilöhaastatteluista. 

Aineistoa voidaan käyttää tutkielman lisäksi myös tutkielman tekijän mahdollisissa tulevissa 

tieteellisissä julkaisuissa. 

 

Haastattelu nauhoitetaan mini-disc – laitteella ja nauhoitettu aineisto säilytetään tutkijan 

hallussa. Haastateltavilta saatavia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja 

haastateltavien henkilöllisyys jää vain tutkijan tietoon. Tutkimustulokset esitetään sellaisessa 

muodossa, jossa yksittäistä haastateltavaa ei voi tunnistaa.  

 

Osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkittava voi keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa.  

 
SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 

 

Suostun tutkimukseen yllämainituin ehdoin. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

  Päiväys    Tutkittavan allekirjoitus 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 Päiväys    Annukka Jokela 

 


