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Tiivistelmä 

Tutkittaessa niinkin abstraktia asiaa kuin tunteita ja ihmisten tunnekokemuksia tutkittavien äidinkieli on 
ratkaisevan tärkeässä roolissa. Kokemukset ylipäätään rakentuvat erilaisista merkitysverkoista, joiden vä-
littäminen kuulijalle sellaisenaan ei onnistu ilman käytettävää kieltä, mikä taas puolestaan muokkaa väis-
tämättä itse kokemusta. Suomalaisessa musiikin emootiotutkimuksessa ei ole erityisen hyvin vakiintunut-
ta tunnesanastoa, ja kansainvälisen tutkimuksen termistö on luonnollisestikin englanninkielistä. Eri kiel-
ten tunteisiin viittaavat sanat eivät ole niin yhtenäisiä, että esimerkiksi englanti kävisi ongelmitta yhteis-
mitalliseksi työvälineeksi sanastojen semantiikan erittelyssä, joten käsitteiden huolellinen määrittely on 
perusteltua. 

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suomenkielisten tunnesanojen relevanttiutta musiikin kontekstissa. 
Tarkoituksena oli selvittää, millä adjektiiveilla vastaajat kuvaavat musiikin esittämiä ja herättämiä tunteita, 
ja sitä millaisia affektiivisia ominaisuuksia nämä pitävät sisällään. 

Aineiston keruu toteutettiin yliopiston verkkokyselynä, jossa vastaajat nimesivät musiikin suhteen 
mielestään relevantteja adjektiiveja sekä vapaasti assosioiden että valmiista sanalistasta valikoiden. Ad-
jektiivilista koostui 109 tunnetta kuvaavasta adjektiivista. Sanat valittiin listaan suomentamalla emoo-
tiotutkimuksen klassisten mallien (Russell 1980; Oatley 1992; Lazarus 1991) termit kaikkine suomenkie-
lisine synonyymeineen. Listaa täydennettiin Seija Tuovilan (2005) väitöskirjasta poimittujen suomalaisten 
yleisimpien tunnesanojen sanalistan pohjalta. Näistä kootun listan sanamäärää supistettiin lopulliseen 
muotoon asiantuntijaryhmässä suoritetun pilottikyselyn perusteella. Kyselyssä saatujen tärkeimpien tun-
nesanojen affektiivisia ominaisuuksia selvitettiin tarkemmin pienemmällä kyselyllä. Alustavista tuloksista 
käy ilmi vastaajien yleisimmin valitsemat adjektiivit kuvailemaan musiikin ilmaisemia ja herättämiä tun-
teita. Tulosten pohjalta voidaan jatkossa suunnitella erityisesti suomenkieliseen tunnetutkimukseen sopi-
via käsitemalleja.  

Asiasanat: musiikki, tunteet, käsitteet, kysely  

1. Johdanto  

Tutkittaessa ihmisten tunteita tutkimuskoh-
teena on yksilöiden subjektiivinen koke-
musmaailma. Vaikka esimerkiksi psykologi-
sessa lähestymistavassa emootioita tutkitaan 
usein vaikkapa mittaamalla koehenkilössä 
eri tunnereaktioiden vuoksi heränneitä fysi-
kaalisia vasteita, jää tämänkaltaisessa tutki-
muksessa näkökulma väistämättä jokseenkin 
pinnalliseksi: mittareilla pystytään kyllä ha-
vaitsemaan esimerkiksi kehollisia muutoksia, 
mutta niiden laadusta tai merkityksestä koe-
henkilölle itselleen ei saada selkoa, ellei hän 
niistä itse kerro. Siksipä tutkittaessa ihmisten 
tunnekokemuksia tutkittavien äidinkieli on 

ratkaisevan tärkeässä roolissa. Kokemukset 
ylipäätään rakentuvat erilaisista merkitysver-
koista, joiden välittäminen kuulijalle sellai-
senaan ei onnistu ilman käytettävää kieltä, 
minkä taas puolestaan voida ajatella muok-
kaavan osaltaan itse kokemusta (vrt. Saresma 
2007).  Tällaista kielellistä puolta korostavaa 
näkökulmaa kutsutaan relativistiseksi tunne-
käsitykseksi. Sen mukaan tunteet ovat kult-
tuurisesti konstruoituneita, osa kulttuurista 
merkitysjärjestelmää, jossa  koko tunnejär-
jestelmän opettelu ja ylläpito tapahtuu kie-
len avulla. (Tuovila 2005.) 

Vaikka suomalaisessa tunteiden tutki-
muksessa on esimerkiksi kieltentutkimuksen 



Monititeteinen musiikintutkimus 
Suomen Musiikintutkijoiden 16. Symposium - The 16th Annual Symposium for Music Scholars in Finland 

Jyväskylä 21.-23.3.2012 

	   91 

alalla (Tuovila 2005) muodostettu käsitteis-
töä omalla äidinkielellämme, musiikin  
emootiotutkimukseen ei ole vakiintunut eri-
tyisen hyvin suomenkielistä tunnesanastoa. 
Kansainvälisen tutkimuksen termistö on 
luonnollisestikin englanninkielistä. Eri kiel-
ten tunteisiin viittaavat sanat eivät ole niin 
yhtenäisiä, että esimerkiksi englanti kävisi 
ongelmitta yhteismitalliseksi työvälineeksi 
sanastojen semantiikan erittelyssä (Tuovila 
2005), joten käsitteiden huolellinen määrit-
tely on perusteltua. Sen vuoksi tässä tutki-
muksessa haluttiin perehtyä musiikkiin liitty-
viin emootioihin kielellisistä lähtökohdista 
käsin. 

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten 
käsityksiä musiikin kannalta keskeisistä tun-
nesanoista. Tarkoituksena oli saada tietoa 
siitä, mitä sanoja suomalaiset valitsevat ku-
vatessaan sekä musiikin ilmentämiä että sen 
heissä kuulijana herättämiä tunteita. Näitä 
kahta musiikillista tunnetyyppiä pidetään 
erillisinä, mutta silti toisiinsa kytköksissä 
olevina ilmiöinä (Sloboda & Juslin 2001), 
sillä kuulija voi hyvinkin tunnistaa musiikis-
sa ilmenevän tunteen ilman, että se herättää 
hänessä itsessään välttämättä mitään tunne-
reaktiota. Toisaalta musiikki voi myös herät-
tää kuulijassa erilaisia tunteita musiikillisista 
emootioista riippumatta. (Vrt. Gabrielsson 
2002.) Tunnetyyppien erottelu on tärkeää, 
koska niihin liittyvät psyykkiset mekanismit 
saattavat poiketa toisistaan, eivätkä musiikis-
ta havaitut tunteet välttämättä ole samanlai-
sia kuin musiikin herättämät tunteet (Juslin & 
Laukka 2004). Tutkimuksen pyrkimyksenä 
oli myös verrata suomalaisten eniten käyt-
tämiä tunnesanoja kansainvälisten emoo-
tiomallien sanastoihin.   

2. Aineisto ja menetelmät 

Tutkimusta varten laadittiin sanalista, joka 
kattoi 109 suomenkielistä substantiivia. Sa-
nat valittiin ensinnäkin suomentamalla mu-
siikin emootiotutkimuksessa yleisesti käytet-
tyjen emootiomallien (Russell, 1980; Oatley, 
1992; Lazarus, 1991; Zentner et al., 2008) 
termit suomenkielisine synonyymeineen. 
Listaa täydennettiin Seija Tuovilan (2005) 
väitöskirjasta poimittujen suomalaisten ylei-
simpien tunnesanojen avulla. Alun perin 
118 sanaa käsittänyt lista supistettiin lopulli-

seen muotoonsa asiantuntijaryhmässä suori-
tetun pilottikyselyn perusteella. 

Kyselyssä vastaajia kehotettiin luettele-
maan omasta mielestään musiikin kannalta 
relevantteja tunteita vapaasti assosioiden 
sekä arvioimaan valmiista substantiivilistassa 
olleita tunnesanoja. Molemmissa kohdissa 
vastaajia pyydettiin arvioimaan sekä musii-
kin ilmaisemia että herättämiä tunteita. 
Avoimissa kysymyksissä pyydettiin vastaa-
maan kysymyksiin ”Mitä tunteita musiikilla 
voidaan kuvata? Listaa tähän mieleesi tule-
via sanoja vapaassa järjestyksessä.” ja ”Mitä 
tunteita musiikki voi herättää sinussa kuuli-
jana? Listaa tähän mieleesi tulevia sanoja 
vapaassa järjestyksessä.”. Monivalintaosuu-
dessa vastaajia pyydettiin arvioimaan as-
teikolla 1–5 ”Kuinka hyvin musiikki pystyy 
ilmaisemaan seuraavia tunteita? (1 = ei lain-
kaan, 5 = todella hyvin)” sekä ”Kuinka usein 
musiikin kuuntelu herättää sinussa seuraavia 
tunteita? (1 = ei koskaan, 5 = usein)”. Kum-
massakin tapauksessa vastaajat arvioivat sa-
man 109 tunnesanaa kattavan listan.  

Aineisto kerättiin internetkyselynä, jota 
jaettiin vastaajille sekä Jyväskylän yliopiston 
sähköpostilistojen kautta että yhteisöpalvelu 
Facebookissa. Kysely oli vapaasti kenen ta-
hansa vastattavissa. Kyselyyn vastasi kaiken 
kaikkiaan 499 henkilöä, joista osa oli jättä-
nyt lomakkeen täyttämisen kesken tai niissä 
ilmeni muita vakavia puutteita. Analyysiin 
hyväksyttiin lopulta 373 kokonaan tai lähes 
kokonaan täytettyä lomaketta. Vastaajien 
keski-ikä oli 26,1 vuotta ja ikäjakauma oli 
19–75. Vastaajista 280 oli naisia ja 57 mie-
hiä. 37 vastaajaa ei halunnut paljastaa suku-
puoltaan. Vastaukset käsiteltiin anonyymisti 
ja vastaajien kesken arvottiin elokuvalippuja 
sekä lahjakortti. 

3. Tulokset yleisimmistä tunnesanoista 

Avoimien kysymysten kohdalla suurin osa 
vastaajista kirjoitti, että musiikilla voidaan 
ilmaista ja se voi herättää heissä kuulija-
na ”kaikkia” tai ”mitä tahansa tunteita”. 
Avoimien kysymysten sanastossa esiintyi 
samoja sanoja kuin valmiissa sanalistoissa-
kin, joskin eräitä listoista puuttuvia tunteita, 
kuten ”bilefiilis”/tms. juhlimiseen liittyvä 
tunne ja isänmaallisuus/nationalisuus, nousi 
esiin muutamissa vastauksissa. 
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Sanalistoja koskevat arviot käsiteltiin siten, 
että kullekin tunnesanalle laskettiin vastan-
neiden keskiarvo ja sanat järjestettiin ylei-
syytensä (koetut tunteet) ja sopivuutensa 
(havaitut tunteet) mukaan (ks. Taulukko 1 ja 
2). Lisäksi kummankin listan kärkipäähän 
sijoittuneiden sanojen ominaisuuksia arvioi-
tiin pienemmällä asiantuntijaryhmällä. Vas-
taajat arvioivat 75 sanan positiivisuutta ja 
negatiivisuutta 7-portaisella asteikolla (1 = 
erittäin negatiivinen ja 7 = erittäin positiivi-
nen). Sanat, joiden keskiarvoksi muodostui 
neljä tai sitä suurempi luku, tulkittiin luon-
teeltaan positiivisiksi; alle neljän keskiarvol-
la olleet sanat tulkittiin puolestaan negatiivi-
siksi (ks. Taulukko 1 ja 2).  

 

Taulukko 1. Yleisimmät musiikin ilmaisemat 
tunteet ja niiden ominaisuudet. 

 
Musiikin ilmaisemat 
tunteet 

Keski-
arvo 

Posit./ 
negat. 

Suru 4,77 1,78 
Ilo* 4,74 6,75 
Rakkaus* 4,64 6,75 
Haikeus* 4,64 3,87 
Energisyys* 4,63 6,25 
Riemu* 4,62 6,75 
Onnellisuus* 4,59 6,87 
Alakuloisuus 4,58 2,50 
Synkkyys 4,54 1,87 
Murhe 4,54 1,75 
Viha 4,52 1,25 
Ikävä* 4,49 2,50 
Melankolia 4,46 2,87 
Raivo 4,45 -† 
Aggressio 4,45 1,87 
Tuska 4,43 1,37 
Ahdistus 4,39 1,50 
Epätoivo 4,39 1,25 
Kaiho* 4,29 3,75 
Innostus* 4,28 6,12 
Vitutus 4,24 1,12 
Kärsimys 4,23 1,25 
Rauhallisuus* 4,23 4,37 
Suuttumus 4,23 2,25 
Levollisuus* 4,23 4,87 

* Molemmissa listoissa esiintyvä sana, † ei 
mukana negatiivisuus-positiivisuus -arvioissa. 

Molemmista sanalistoista nousi esiin tois-
tuvia relevantteja tunnesanoja. Vastaajien 
mielestä musiikki voi sekä ilmaista että he-
rättää heissä kuulijana tiettyjä samoja tuntei-
ta, kuten iloa, surua, energisyyttä, haikeutta, 
rakkautta ja ikävää. Yhteisiä, kummankin 
listan 50 tärkeimmän sanan joukossa olleita 
tunteita löytyi 281. 

Musiikin ilmaisemien tunteiden ja musii-
kin herättämien tunteiden listat poikkesivat 
toki toisistaan.  

 

Taulukko 2. Yleisimmät musiikin herättämät 
tunteet ja niiden ominaisuudet. 

 
Musiikin herättämät 
tunteet 

Keski-
arvo 

Posit./ 
negat. 

Ilo* 4,33 6,75 
Energisyys* 4,32 6,25 
Haikeus* 4,02 3,87 
Liikutus 4,00 4,75 
Mielihyvä 3,99 6,12 
Riemu* 3,96 6,75 
Innostus* 3,95 6,12 
Levollisuus* 3,88 4,87 
Rentous 3,88 5,25 
Nautinto 3,77 6,00 
Onnellisuus* 3,76 6,87 
Hilpeys 3,75 6,25 
Rauhallisuus* 3,69 4,37 
Intoutuminen 3,69 5,87 
Ikävä* 3,69 2,50 
Vapautuneisuus 3,68 6,12 
Rakkaus* 3,66 6,75 
Miellyttävyys 3,65 5,62 
Huolettomuus 3,63 5,75 
Vapaus 3,58 5,60 
Kaiho* 3,58 3,75 
Nostalgia 3,57 5,37 
Virkeys 3,56 5,37 
Lämpö 3,54 5,87 
Tsemppi 3,48 5,87 

* Molemmissa listoissa esiintyvä sana. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Suru,	  ilo,	  rakkaus,	  haikeus,	  energisyys,	  riemu,	  onnellisuus,	  alakuloisuus,	  murhe,	  ikävä,	  
melankolia,	  kaiho,	  innostus,	  rauhallisuus,	  levollisuus,	  hilpeys,	  voimakkuus,	  liikutus,	  
hilpeys,	  voimakkuus,	  liikutus,	  toivo,	  hellyys,	  rentous,	  ihastus,	  vapaus,	  lämpö,	  intoutumi-‐
nen,	  huolettomuus,	  hurmio	  ja	  vapautuneisuus.	  
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Jo aiempien tutkimusten (mm. Zentner et 
al., 2008) perusteella on havaittu, että mu-
siikin ilmaisemia tunteita havaitaan useam-
min kuin koetaan, ja että erityisesti negatiivi-
set tunteet ovat useimmiten havaittujen kuin 
koettujen tunteiden joukossa. Musiikin he-
rättämät tunteet ovat yleensä pääasiallisesti 
positiivisia. Myös tämä tutkimus vahvisti ky-
seiset havainnot: ero havaituissa ja koetuissa 
tunteissa ilmeni sanakohtaisten keskiarvojen 
kohdalla selvästi. Musiikin ilmaisemien tun-
teiden 37 tärkeintä sanaa saivat keskiarvok-
seen yli neljä (asteikolla 1–5), kun taas koet-
tujen tunteiden puolella samaan ylsivät vain 
neljä yleisintä tunnetta. Koetut tunteet olivat 
myös keskimäärin huomattavasti havaittuja 
positiivisempia: musiikin ilmaisemien tun-
teiden kärkipäässä olivat suru, ilo, rakkaus, 
haikeus, energisyys, riemu, onnellisuus, ala-
kuloisuus, synkkyys ja murhe, kun taas koe-
tuista tunteista yleisimmiksi listattiin ilo, 
energisyys, haikeus, liikutus, mielihyvä, rie-
mu, innostus, levollisuus, rentous ja nautinto. 
Selvästi negatiiviset tunteet, kuten alakuloi-
suus ja synkkyys puuttuivat koettujen tuntei-
den kärkikymmeniköstä, sen sijaan suoma-
laisen kulttuurin oma, ambivalentti tunne 
haikeus nousi sekä ilmaistuissa että koetuissa 
tunteissa kaikkein tärkeimpien joukkoon. 
Haikeus määriteltiin asiantuntija-arvioissa 
keskiarvon perusteella täpärästi negatiivisek-
si tunteeksi (M = 3,9), vaikka siihen yleisellä 
tasolla vaikuttaakin liittyvän myös paljon 
positiivisia sävyjä.  

4. Tulokset tunteiden rakenteesta 

Jotta voitaisiin tarkastella myös sanojen taus-
talla mahdollisesti olevia tunteiden taustara-
kenteita, toistettiin Zentnerin kollegoineen 
(2008) tekemä eksploratiivinen faktoriana-
lyysi kaikille sana-arvioille, jossa faktoreiden 
tulkintaa helpotettiin rotatoinnilla (promax), 
jossa tulokseksi saadaan ei-ortogonaalisia 
faktoreita. Tämä optio oli käytössä myös 
Zentnerin analyysissä, mutta myös muualla 
on osoitettu, että tunteiden taustaulottuvuu-
det ovat toistensa kanssa päällekkäisiä (esim. 
Schimmack & Grob, 2002). 

Musiikin ilmaisemissa tunteissa 8 faktoria 
pystyi selittämään n. 49% alkuperäisestä 
musiikin ilmaisemien tunnesanojen kova-

rianssimatriisista. Nämä faktorit on esitelty 
kuvassa 1. 

 
 
 

 
Kuva 1. Tunnesanojen kuvaava faktoriraken-
ne. Harmaaksi värjätyt laatikot koostuvat 
pääosin negatiivista tunnesanoista. Lihavoidut 
laatikot ovat musiikin herättämien tunteiden 
kanssa yhteisiä faktoreita. Numerot kuvaavat 
faktorilatauksia. 

Kuvassa 1 faktorit on alustavasti nimetty 
tulkintaa helpottamaan. Kuten aiemmassa 
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analyysissä todettiin, myös musiikin il-
maisemien tunnesanojen taustalla oleva ra-
kenne näyttäisi tuovan rikkaan paletin erilai-
sia tunnekaraktereja esille. Huomionarvoista 
on runsas negatiivisten faktoreiden määrä (3). 
Poimisimme vielä erikseen muutaman erityi-
seltä vaikuttavan tunnesanan faktoreista. 
Esimerkiksi suru on tiukasti yhteydessä on-
nellisuuteen, se on yhdessä samassa faktoris-
sa ilon, riemun, rakkauden ja melankolian 
kanssa. Samaan aikaan analyysi paljasti toi-
sen faktorin, jonka olemme nimenneet 
MURHE –termillä, jossa on apeus, masennus, 
synkkyys. Tämä surun liittyminen positiivi-
siin tunteisiin ehkä heijastaa surun erityistä 
roolia musiikin herättämissä tunteissa (Vuos-
koski & Eerola, 2012). 

Toteutimme identtisen analyysin myös 
musiikin herättämille tunteille. Analyysi 
tuotti myös 8 faktoria, jotka kattoivat puoles-
taan 55% alkuperäisestä tunnesanojen kova-
rianssimatriisista. Nimesimme alustavasti 
nämä rakenteet niin, että vertailu helpottuisi 
musiikin ilmaisemien tunteiden kanssa. Fak-
torirakenne on esitelty kuvassa 2. 

Erona musiikin ilmaisemiin tunteisiin on 
huomionarvoista negatiivissävytteisten tun-
teiden vähäisyys esille nousseissa faktoreissa. 
Vain yksi tämänkaltainen faktori, SURU, 
nousee esille, ja siinäkin on juuri aiemmin 
tarkemmin kuvattuja ambivalentteja tunne-
sanoja kuten kaiho, ikävä, ja haikeus. On 
myös kiinnostavaa, että mukana on rakenne, 
jossa käsitellään myötätuntoa, ymmärtäväi-
syyttä ja pitämistä (nyt nimeltään PITÄMI-
NEN). Tämänkaltaista tunnerakennetta ei 
aiemmissa musiikin ja tunteiden kartoituk-
sessa ole tullut esille siitä huolimatta että 
empatian on todettu olevan keskeinen tekijä 
musiikin herättämien tunteiden syntymisessä 
(esim. Vuoskoski & Eerola, 2012).  

Vertailu Zentnerin 9 eri faktorista koostu-
van GEMS-mallin kanssa paljastaa, että 
huomattava osa (6) rakenteista on jollakin 
tavalla lähellä toisiaan: (1) HELLYYS- (tämä 
tutkimus) ja TENDERNESS- (Zentnerin tut-
kimus) faktorit vaikuttavat yhteensopivilta, 
(2) HURMIO- ja WONDER-faktorit lienevät 
samaa kuvaa käsite, (3) SURU ja SADNESS 
ovat hyvin samanlaisia, (4) VOIMA ja PO-
WER ovat myös läheisiä hengenheimolaisia, 
(5) RAUHALLISUUS sekä PEACEFULNESS, 
sekä viimeisenä (6) ENERGISYYS ja JOYFUL 

ACTIVATION näyttävät olevan samoista 
tunnesanoista koostuvia. 

 

 
Kuva 2. Tunnesanojen kuvaava faktoriraken-
ne. Harmaaksi värjätyt laatikot koostuvat 
pääosin negatiivista tunnesanoista. Lihavoidut 
laatikot ovat musiikin herättämien tunteiden 
kanssa yhteisiä faktoreita. Numerot kuvaavat 
faktorilatauksia. 

Erona näyttäisi olevan jonkinlainen MIE-
LIHYVÄä ja nautintoa suomalaisissa tunne-
sanoissa kuvaava komponentti sekä PITÄ-
MINEN, joka piti sisällään myötätunnon. 
Zentnerin esille tuomissa rakenteissa on 

ENERGISYYS

SURU

MIELIHYVÄ

RAUHALLISUUS

HELLYYS
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VOIMA

Energisyys      
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Myötätunto      
Ymmärtäväisyys  
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Odotus          
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Helpotus
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ONNELLISUUS
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Musiikin
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Lämpö          
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Rauhallisuus   

Rentous        
Levottomuus    

Uho            
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Ilo            
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Ahdistus       
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Suuttumus      
Kiukku         
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Innostus       
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Hilpeys        
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0.72
0.63
0.61
0.55
0.49
0.40
0.39
0.28
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0.78
0.44

0.98
0.86
0.35

0.65
0.60
0.59
0.56
0.55
0.31
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0.40
0.22

0.67
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0.57
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0.38

0.80
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0.79
0.65
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0.58
0.56
0.48
0.48
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0.66
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0.56
0.50
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puolestaan hengellinen tai ylimaallinen 
komponentti (TRANSCENDENCE), joka ei 
tässä suomalaisessa aineistoissa tullut esille, 
vaikka vastaavia sanoja olikin tarjolla (yli-
maallinen, jne.). Toinen suomalaisesta ai-
neistosta puuttuva käsiterakenne oli TENSI-
ON eli jännitteisyys, jota lähimpänä lienee 
jonkinlainen käänteinen RAUHALLISUUS 
suomalaisessa materiaalissa. Vaikka aineistot 
ovat jotakuinkin yhtä laajat, täytyy pitää 
mielessä että ne ovat kuitenkin kerätty erilai-
silta ihmisiltä, eri kulttuurissa  ja kielialueel-
la (Sveitsi), sekä se, että Zentnerin tutkimuk-
sessa oli laajempi aineisto varmistamassa 
eksploratiivisen analyysirakenteen. Tästä 
huolimatta herää kysymys siitä, että erityi-
sesti musiikin herättämät tunnerakenteet ei-
vät ole täysin identtisiä eri tutkimusten ja 
kielialueiden välillä. 

5. Yhteenveto 

Huomionarvoista tuloksissa oli se, kuinka 
negatiivisesti painottuneita erityisesti musii-
kin havaittujen tunteiden lista oli verrattuna 
aiempiin kansainvälisiin tutkimuksiin (esim. 
Juslin & Laukka 2004; Juslin et al. 2011). 
Esimerkiksi tunteet kuten viha, ikävä, raivo, 
aggressio, tuska, ahdistus, epätoivo, vitutus, 
kärsimys, suuttumus, yksinäisyys ja kiukku 
sijoittuivat kaikki musiikin ilmaisemien tun-
teiden listan kolmenkymmenen tärkeimmän 
sanan joukkoon. Myös koettujen tunteiden 
listan kärkipäässä esiintyi ikävä, joka arvioi-
tiin luonteeltaan selkeästi negatiiviseksi (M = 
2,7). Nämä tulokset eivät ole täysin linjassa 
aiempien tutkimustulosten kanssa, joiden 
mukaan musiikin kannalta relevantit tunteet 
ovat pääasiallisesti positiivisia (ks. esim. 
Zentner et al. 2008; Juslin & Laukka 2004). 
Aiemmista tutkimuksista poiketen myös 
energisyys paljastui yllättävän tärkeäksi  sekä 
havaittujen että koettujen tunteiden listalla; 
perinteisesti musiikin rauhoittava vaikutus 
on painottunut vastaajien listauksissa (mm. 
Juslin & Laukka 2004; Zentner et al. 2008). 

Tunnesanojen taustalla olevaa rakenne 
lienee syytä analysoida tarkemmin käyttäen 
erilaisia faktorianalyysin mahdollisuuksia. 
Tästä huolimatta faktorit kirkastivat tunnesa-
nojen välisiä suhteita ja toi mielenkiintoisel-
la tavalla esille niin musiikin ilmaisemista 
kuin herättämistä tunteista poikkeuksellisia 

piirteitä. Esimerkiksi surun vahva kuvautu-
minen ONNELLISUUS komponenttiin mu-
siikin ilmaisemien tunteiden kohdalla, sekä 
negatiivisten tunnekokemusten lähes puut-
tuminen musiikin herättämien tunnekoke-
musten rakenteesta. Ainoastaan SURU kom-
ponenttia voidaan jollain tavalla pitää nega-
tiivisten tunteiden edustajana, mutta tämäkin 
komponentti koostui paljolti karakteriltaan 
vain lievästi negatiivista tunnesanoista (esim. 
haikeus, kaiho, ja ikävä). Jatkossa taustalla 
olevaa rakennetta tulisi selvittää konfirmato-
risen faktorianalyysin ja vielä laajemman 
aineiston avulla. 

Oma lukunsa on tietenkin se, että tässä 
tutkimuksessa on pääosin tutkittu nuoria, 
akateemisesti koulutettuja aikuisia. Tämä 
saattaa näyttäytyä ongelmallisena koko väes-
töön yleistettäessä, mutta otos on vastaava 
aiempiin tutkimuksiin nähden (poikkeuksena 
Juslin et al., 2011). Toisaalta, juuri tämä vä-
estönosa on musiikin suurkuluttajia ja nuoret 
käyttävät aktiivisesti musiikkia omien tun-
teidensa säätelyyn (Saarikallio & Erkkilä, 
2007). 

Mielenkiintoista on myös tarkastella sitä, 
kuinka erityyppiset sanat jakautuvat musiikin 
ilmaisemiin ja musiikin herättämiin tuntei-
siin. Tunteet, jotka loistavat poissaolollaan 
koettujen tunteiden listan kärkipäässä, ovat 
juuri vahvan negatiivisesti latautuneet sanat, 
kuten suru, raivo tai viha.  Musiikin kuvaa-
mien tunteiden kärkeen taas eivät yltäneet 
monet yleisesti koetut positiivisesti latautu-
neet sanat, kuten haltioituminen, virkeys tai 
tsemppi. Tästä havainnosta voisi vetää joh-
topäätöksen, että keskimäärin suomalainen 
musiikinkuulija saa subjektiivisia, nautinnol-
lisia ja positiivisia tuntemuksia kuunnelles-
saan negatiivisesti värittynyttä musiikkia. 
Tämä johtopäätös voidaan suhteuttaa aiem-
piin päätelmiin (Zentner et al. 2008; Istók et 
al. 2009), joiden mukaan perustunteet (suru, 
ilo, viha ja pelko) voidaan havaita ja ilmaista 
musiikin kautta, mutta niiden aikaansaamat 
tunteet koetaan positiivisina, koska musiikil-
liset emootiot eroavat arkipäiväisistä tunteis-
ta. Se, että musiikin ilmaisemien tunteiden 
lista näyttäytyy tässä tutkimuksessa noin sel-
keän negatiivisesti latautuneena,  näyttäisi 
vahvistavan käsitystä suomalaisesta melan-
kolisesta musiikkikulttuurista, jossa negatii-
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viset tunteet koetaan positiivisina, voimaan-
nuttavina ja jopa kauniina. 
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