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1 JOHDANTO 

Musiikinopettajaksi opiskellessani monet eri musiikkikulttuurit ovat tulleet tutuiksi ja 

kiinnostaviksi. Historiaopinnoissa on esitelty maailman eri musiikkikulttuureita ja meille on 

pyritty antamaan myös käytännön malleja siitä, miten eri musiikkikulttuureja voisi oppilaille 

opettaa. Osasyynä mielenkiintooni eri musiikkikulttuureita kohtaan on myös Botswanaan 

suuntautunut opiskeluvaihtokokemukseni, jonka aikana ymmärsin, miten laajoista 

kokonaisuuksista musiikkikulttuuri-termiä käytettäessä puhutaan. Pelkästään yhden pienen 

maan sisällä musiikkikulttuureita on niin paljon, ettei tieto niistä mahtuisi mitenkään 

oppikirjoihimme. 

Miten siis musiikkikulttuurit, joita yläkouluissa oppilaille opetetaan on valikoituneet? Kuinka 

paljon kulttuureita mainitaan perusopetussuunnitelmissa ja missä määrin opetussuunnitelmat 

ohjaavat käytäntöä? Koen olevani etuoikeutetussa asemassa vaihtoaikana saamani 

tietämyksen ansiosta, mutta mietin myös, miten opettajat voivat opettaa asioita, joista heillä ei 

välttämättä ole minkäänlaisia autenttisia kokemuksia. 

Musiikinopettajan työtä ohjaavat valtakunnalliset peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 

ja niistä muokatut kuntien ja koulujen opetussuunnitelmat. Ensimmäinen valtakunnallinen 

peruskoulun opetussuunnitelman perusteet ilmestyi 1970. Kerron kandidaatintutkielmassani 

myös peruskoulun syntyajoista ja historiasta sekä opetussuunnitelmatyöstä, että 

opetussuunnitelmien merkitys ja tarkoitus tulisi paremmin ymmärretyksi. 

Valtakunnallisia peruskoulun opetussuunnitelman perusteita on kaiken kaikkiaan ilmestynyt 

neljä. Mielenkiintoni kohteena on, mitä musiikkikulttuureja perusopetussuunnitelmien 

perusteissa esitetään opetettavaksi ja kenties miten. Tässä työssä tavoitteenani on tutkia 

valtakunnallisia peruskoulun opetussuunnitelmien perusteita ja ulkoeurooppalaista 

perinnemusiikkia niissä. Yritän myös selvittää, onko perinnemusiikin määrä vaihdellut 

perusopetussuunnitelman perusteiden vaihtuessa ja jos on, niin miksi.  

On syytä huomioida, että uudemmissa opetussuunnitelman perusteissa ei ole tarkemmin 

eritelty, mitä koulussa konkreettisesti pitäisi opettaa. Olenkin siis vertailukohdaksi ottanut 

Ikaalisten Yhteiskoulun ja Jyväskylän Normaalikoulun koulukohtaisia opetussuunnitelmia, 
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joista olen tutkinut ulkoeurooppalaista perinnemusiikkia kahden uusimman 

opetussuunnitelman mukaan järjestettynä. 

Käytän perusopetussuunnitelmien perusteista lyhenteitä POPS 1970, POPS 1985, POPS 1994 

ja POPS 2004. Näiden lisäksi lyhenteitä käytetään myös koulukohtaisista 

opetussuunnitelmista puhuttaessa. Ikaalisten yhteiskoulun opetussuunnitelmat on lyhennetty 

muotoon IOPS ja Jyväskylän Normaalikoulun opetussuunnitelma muotoon JNOPS. 

Aikaisempia samansuuntaisia tutkimuksia on tehnyt mm. Mari Pietarila tutkimalla musiikin 

oppikirjantekijöiden suhdetta monikulttuuriseen musiikinkasvatukseen ja Veera Jämsä 

tutkimalla musiikkikulttuurien murrosta koulujemme musiikinopetuksessa. 

Opetussuunnitelmia käsitteleviä tutkimuksia ovat mm. Päivi-Helena Kurittu-Laamasen (2001) 

Arvot opetussuunnitelmien perusteissa – perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa 

sekä Jussi Härkösen (2000) Opettaja opetussuunnitelman ja opetuksensa kehittäjänä.  

Suunnitelmissani on myös syventää aihetta pro gradu -työksi jatkamalla tutkimusta 

käytäntöön. Haastattelen opettajia ja selvitän heidän mielipiteitään ulkoeurooppalaisista 

musiikkikulttuureista ja niiden opettamisesta. Olisi mielenkiintoista löytää vastaus siihen, 

mikä musiikkikulttuurien opettamista ohjaa. Kumpuavatko opetettavat musiikkikulttuurit 

opetussuunnitelmasta, oppikirjoista vai opettajan omista mielihaluista. 
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2 ULKOEUROOPPALAISET MUSIIKKIKULTTUURIT 

2.1 Termistöä  

Jotta lukijat ymmärtäisivät ulkoeurooppalaisiin musiikkikulttuureihin liittyvän termistön ja 

musiikkikulttuurit, joita kandidaatintutkielmassani ajattelen ulkoeurooppalaisina, on syytä 

tutustua termeihin monikulttuurisuus, maailmanmusiikki ja musiikkikulttuurit. Nykyään 

kouluissa törmää monikulttuurisuuteen pelkkää oppilasainesta katsomalla. Maahanmuutto tuo 

Suomeen muiden maiden kansalaisia ja vieraita kulttuureita, jotka pitää huomioida myös 

opetuksessa. 

2.1.1 Monikulttuurisuus 

Monikulttuurisuus on monitasoinen sana. Sen määritelmät vaihtelevat ”monista kulttuureista” 

kokonaisuuteen, joka kattaa sukupuolen, iän ja ympäristön. (Volk, T. 2002, 15.) Kaikissa 

kulttuureissa musiikki on jollain tavalla läsnä. Monikulttuurista musiikkikasvatusta 

voidaankin ajatella kahdella eri tavalla: Joko monikulttuuristen ryhmien näkökulmasta tai eri 

musiikkikulttuureista ammennettavien aihepiirien näkökulmasta. (Silfverberg 2011, 26.) 

Mikäli monikulttuurista musiikkikasvatusta ajateltaisiin vain monikulttuuristen aihepiirien 

perspektiivistä, voisi työni otsikkona olla monikulttuurisuus yläkoulun 

perusopetussuunnitelmien perusteissa. 

Musiikin opettaminen monikulttuurisesta perspektiivistä voi vaikuttaa opettajasta haastavalta. 

Cambellin ja Scott-Kassnerin (1995, 312) mukaan monikulttuurisen musiikkikasvatuksen 

tarkoitus on tarjota oppilaille tietoa, miten musiikki vaikuttaa ihmisten elämäntyyleissä ja 

tavoissa ajatella kulttuuristen rajojen ulkopuolella. Tämän vuoksi ei pitäisi olla rajoja siinä, 

miten paljon eri kulttuurien musiikkia oppilaille esitellään. (Campbell & Scott-Kassner 1995, 

311–313.) Olen heidän kanssaan samaa mieltä. Opetussuunnitelma ei saisi rajoittaa 

opetettavia kulttuureita vaan oppilaille pitäisi antaa mahdollisimman laaja näkemys 

maailmalla esiintyvistä musiikkikulttuureista. 
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2.1.2 Maailmanmusiikki 

Esittelen maailmanmusiikki –termin merkitystä lähinnä Bohlmanin, Burtonin ja Fungin 

mukaan. Maailmanmusiikkia on vaikea selittää ja siksi Burtonkin on  esittänyt kritiikkiä siitä 

onko maailmanmusiikki –termi tarpeeksi autenttinen ja ns. ”ainoa oikea”  kuvaamaan 

kyseisen sanan merkitystä. (Burton, 2002, 164.)  

Maailmanmusiikki -termi ja sen määritelmä riippuu siitä, keneltä sitä kysytään. Bakan (2007, 

XXVII) toteaa termin olevan tarpeeksi laaja käsittääkseen kaiken musiikin, jota on olemassa 

tai jota koskaan on ollut olemassa, mutta toisaalta siitä puuttuu tarkkuus yhteenkään spesifiin 

musiikin tyyliin tai piirteeseen. Bohlmanin (2002, 6) mielestä maailmanmusiikki-termiä voisi 

selittää vasta, kun tietää mitä on musiikki, ja vaikka tämä  kysymys on helppo, ei vastaus sitä 

ole. Maailmanmusiikki termi on niin laaja, että se sisältää sekä yksilöllisen että kollektiivisen 

musiikin sekä sen harjoittamisen aina paikallisuudesta maailmanlaajuisuuteen asti. (Bohlman 

2002, 6.)  

Burton (2002, 163–164) näkee maailmanmusiikki –termin eräänlaisena etikettinä tai laajana 

”sateenvarjona”. Sana viittaa siihen, että maailman eri kulttuuriryhmistä löytyy 

musiikkikulttuureita niin paljon kuin laajan sateenvarjon alle mahtuu. Burton tekee tärkeän 

huomion myös siitä, että maailmanmusiikki sisältää sekä kansanmusiikin että klassiset 

traditiot kustakin kulttuurista. Sateenvarjo –vertauksella hän tarkoittaa maailmanmusiikkia, 

joka kattaa kaikkien kulttuurien musiikkityylit ja käytänteet. (Burton 2002, 163–164.) 

Fung (2002, 187–188.) kiteyttää maailmanmusiikin määritelmän seuraavasti: 

”Maailmanmusiikki kattaa äänen rakenteiden ja käyttäytymisen kirjon länsimaisesta ei-

länsimaiseen, kansantajuisesta taiteeseen, vokaalisesta soitinmusiikkiin ja ikivanhasta 

moderniin.” Hänen mukaansa maailmanmusiikkiin liittyy tietyt uskomukset, käytänteet, 

arvot, normit ja odotukset (Fung 2002, 188). Mielestäni ero maailmanmusiikin ja 

musiikkikulttuurin välillä on se, että maailmanmusiikki sisältää musiikkikulttuurit, joista 

kerron seuraavaksi.  

2.1.3 Musiikkikulttuuri 

Kulttuuri voidaan ajatella ihmisten elämäntapana, joka on opittu ja siirtynyt sukupolvelta 

toiselle. Kulttuuri opitaan perheiden, yhteisöjen, koulukavereiden ja muiden sosiaalisten 
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instituutioiden kautta, ja kulttuuriperintö kertoo ihmisille kuinka heidän pitäisi kussakin 

tilanteessa käyttäytyä. Musiikkikulttuuri voi olla yksittäisen ihmisen kulttuuri, tai jonkun 

uskonnon tai kansan kulttuuri. Termiä voidaan käyttää myös musiikin tyylilajeista tai 

musiikkikulttuureiden alalajeista puhuttaessa. (Bakan 2007, 16., Titon 2009a, 3.) 

Musiikkikulttuureista puhuttaessa voidaan puhua esimerkiksi afrikkalaisesta musiikista, joka 

kattaa kokonaisen maanosan tai vaikka intiaanien musiikista, jossa musiikki kuuluu vain 

tietylle pienelle ihmisryhmälle.  

Sekä Bakan (2007, 10), että Herndon & McLeod (1981, 24) ajattelevat musiikin kulttuurien 

ilmenemismuotona. Musiikki kertoo eri kulttuurien tekemisistä ja siitä, miten ihmiset 

sopeutuvat kulttuurien väliseen mukautumiseen, uudistuksiin ja muutokseen (Bakan 2007, 

10).  Musiikki on ääntä, jota biologia ja kulttuuri rajoittavat (Herndon & McLeod 1981, 24). 

Olen samaa mieltä Bakanin, Herndonin ja McLeodin kanssa. Ilman kulttuuria ei olisi 

musiikkiakaan.   

Ihmiset saattavat hämmentyä kuullessaan omasta musiikkikulttuuristaan poikkeavaa 

musiikkia. Vaikka musiikki miellettäisiinkin musiikiksi, ei siitä välttämättä pysty nauttimaan. 

(Titon 2009, 3.) Mieleeni tuli musiikinlaitoksella järjestetty kansanmusiikki –kurssi, jossa piti 

tunnistaa sekatahtilajisia kappaleita ja löytää musiikista ”ykkönen”. Tehtävä oli lähestulkoon 

mahdoton, sillä länsimainen ajatteluni ei pysty paikallistamaan sekatahtilajiajattelun mukaista 

rytmitystä. ”Ykkönen” ei siis koskaan tuntunut olevan oikeassa paikassa, vaikka joku olisi 

sitä oikeaan kohtaan taputtanut.  

Tämä esimerkki kuvaa hyvin sitä hämmennystä, joka oppilailla saattaa olla erilaisiin 

musiikkikulttuureihin tutustuttaessa. Kieli, soittimisto, tahtilajit ja äänimaisemat saattavat olla 

hyvinkin totutusta poikkeavia, jolloin on vaikea päästä käsiksi vieraiden 

musiikkikulttuureiden syvimpään olemukseen. 

2.2 Ulkoeurooppalaiset musiikkikulttuurit kandidaatintutkielmassani 

Otsikkoni ulkoeurooppalaisella perinnemusiikilla tarkoitan eri perinnemusiikin lajeja 

poissulkien länsimaisen musiikkikulttuurin ja amerikkalainen perinnemusiikin, joka kuvastaa 

myös länsimaista musiikkikulttuuria. Pyrin myös välttämään Euroopan sisällä esiintyviä 

musiikkikulttuureita. Tutkimuksen kohteena olevia musiikkikulttuureja ovat muun muassa 
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afrikkalainen–, intialainen–, latinalais-amerikkalainen– ja afroamerikkalainen musiikki sekä 

Amerikan alkuperäiskansojen musiikki. 

2.2.1 Afrikkalainen musiikki 

On vaikea saada kokonaisvaltaista käsitystä afrikkalaisesta musiikista, sillä kyseessä on 

maanosa, jossa on viitisenkymmentä itsenäistä valtiota. Musiikkikulttuurit eroavat 

naapurimaidenkin välillä, joten erot eteläisten- ja pohjoisten valtioiden musiikkikulttuurien 

välillä voivat olla valtavia. Siksi afrikkalaiseen musiikkiin liittyvät määritelmät ovatkin 

yleistyksiä, jotka maakohtaisesti voivat vaihdella. Bakan (2007, 188) antaisi kunnian kaikista 

viimeisen vuosisadan kansainvälisistä populaarimusiikin ilmiöistä Afrikalle. Mambon, hip-

hopin, rockin ja reggaen juuret löytyvät afrikkalaisesta maaperästä. Afrikkalaiset muusikot 

muokkaavat ja uudelleenmäärittelevät nykyistä maailmanmusiikkia päivittäen sen aina 

moderniksi musiikiksi. (Bakan 2007, 188.)  

Afrikkalaista musiikkia kuulee ja näkee kaikkialla. Musiikin tarkoitus ei ole esiintyminen, 

vaan yhdessä tekeminen. Siksi musiikki on osa kaikenlaisia seremonioita. Musiikkiin liittyy 

myös paljon estetiikkaa draaman, tanssin ja asujen muodossa. Sille on ominaista harmoniat ja 

duuriasteikot, vaikka perkussioilla soitettuna musiikki voi olla myös polyrytmistä, itseään 

toistavaa ja improvisoivaa. (Locke 2009, 85.) 

Itse olen tutustunut vain eteläisen Afrikan musiikkikulttuuriin ja minulle afrikkalaisesta 

musiikista tulee ensimmäisenä mieleen yhteisöllisyys, rummut, moniääninen laulu ja tanssit. 

Soittimille ominaista on paikallisten materiaalien (puut, hedelmät, purkit jne.) käyttäminen 

sekä ei-länsimainen viritys.  Afrikkalaisessa musiikkikulttuurissa kaikki saavat osallistua ja 

esimerkiksi laulaa ja tanssia esitysten mukana. 

2.2.2 Intialainen musiikki 

Intialaisen musiikin historiassa on eroteltavissa kaksi tyylisuuntaa: Intialainen klassinen 

musiikki ja hartaat hindinkieliset hymnit ja laulut. Nykyisin musiikki on monimuotoisempaa. 

Kansanmusiikki, hengellinen musiikki, populaari- ja elokuvamusiikki ovat esimerkkejä 

tuhansista musiikin tyylilajeista, joita Intiassa tavataan. Tunnetuimpia intialaisen 

musiikkikulttuurin tyyleistä ovat elokuvamusiikki, hengellinen musiikki ja klassinen musiikki 

improvisaatioineen. (Bakan 2007, 121–123.) 
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Intiassa populaarimusiikki voitaisiin määritellä elokuvamusiikkina. Melkein kaikki 

populaarimusiikki on alun perin elokuvamusiikkia. Bollywood –tyyliksikin kutsuttu 

elokuvamusiikki on sekoitus kaikkea; Hyperaktiiviset melodiat, nasaaliääniset laulajat, 

itämaiset asteikot, kansanmusiikin sovitukset ja klassiset instrumentit ovat osa intialaista 

elokuvamusiikin kulttuuria. Reck (2009, 273) pitääkin intialaista elokuvamusiikkia ”kaikki 

käy” –tyylisenä lähestymistapana. (Reck 2009, 273). 

Hengellistä musiikkia esitetään lähinnä jumalien kunnioittamiseksi. Kappaleita voidaan laulaa 

sooloina, mutta myös säestyksen kanssa. Säestyksestä vastaa viulut, huilut, harmoni ja 

erilaiset rummut sekä vaihtoehtoisesti rytmisektio. Uskonnollisissa tilaisuuksissa, kuten 

häissä ja muissa otollisissa tilanteissa, instrumenttina voi olla myös käyttötarkoitukseltaan 

meidän urkuihimme verrattavissa olevat urkupillit. (Reck 2009, 276.) 

Intialainen klassinen musiikki poikkeaa paljon eurooppalaisesta klassisesta musiikista. Se on 

yksilöllistä jokaisella esityskerralla, sillä klassinen musiikki koostuu erilaisista 

rytmikaavoista, joiden mukaan solisti improvisoi. (Bakan 2007, 127., Reck 2009, 277.) Yleisö 

on asiantuntevaa ja pystyy eläytymään sooloihin ja jännittämään solistin onnistumisia. 

Klassisen musiikin kokoonpanona toimii yleensä trio, jossa on yleensä kaksi kielisoitinta ja 

rumpu. (Bakan 2007, 124.) 

2.2.4 Latinalais-amerikkalainen musiikki 

Latinalais-amerikkalainen musiikki –otsikko kattaa yhtä laajat maa-alueet, kuin afrikkalainen 

ja intialainenkin musiikki. Pelkästä Brasiliasta ja sen musiikkikulttuurin monimuotoisuudesta 

saisi aikaan kandidaatintutkielman, mutta tarkoituksenani on antaa yleiskäsitys latinalais-

amerikkalaisesta musiikkikulttuurista.  

Latinalais-amerikkalaiset kulttuurit ovat syntyneet kolonialismin ja amerikkalaisen ja 

eurooppalaisen kulttuurin sekoituksesta. Latinalaisesta Amerikasta löytyy myös useiden 

afrikkalaisten musiikkikulttuurien perinteitä, kuten rituaaleja ja muita musiikin muotoja. 

Myös monet latinalais-amerikkalaisessa musiikissa käytetyt soittimet ovat afrikkalaista 

alkuperää. (Schechter 2009, 415.) Rytmimusiikin lisäksi latinalais-amerikkalainen 

musiikkikulttuuri tunnetaan myös tanssimusiikista. Sillä tarkoitetaan latinalaisesta Amerikasta 

lähtöisin olevaa musiikkia, jonka tarkoitus on säestää tanssia. (Bakan 2007, 220.) 
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Tunnetuimpina latinalaisen Amerikan tanssimusiikin lajeina pidetään tangoa, sambaa ja 

salsaa (Broughton, Ellingham, Muddyman & Trillo 1994, 539). 

Latinalais-amerikkalainen musiikki on siis sekoitus kaikkea (Schechter 2009, 415, Bakan 

2007, 221). Laulukielen lisäksi musiikissa vaihtelevat afrikkalaiset rummut ja rytmit, 

intialaiset melodiat sekä intiaanien huilut ja helistimet. Musiikki on rytmistä ja latinalais-

amerikkalaisessa kansanmusiikissa kitaran tapaisilla soittimilla on iso rooli. Muutamia 

tunnetuimpia latinalais-amerikkalaisen musiikin tyylejä ovat bossa nova, calypso ja tango. 

(Schechter 2009, 415–417.) 

2.2.5 Afroamerikkalainen musiikki ja Amerikan alkuperäiskansojen musiikki 

Afroamerikkalaisella musiikilla tarkoitetaan Amerikkaan vietyjen afrikkalaisten ja heidän 

jälkeläistensä tekemää musiikkia. Vaikka Euroopassa bluesia, negrospirituaaleja ja jazzia 

pidetään amerikkalaisina saavutuksina, ovat ne afrikkalaisilta muusikoilta peräisin. 

Afroamerikkalaiselle musiikille ominaista on puheenomainen rytmi ja melodia. 

Afroamerikkalaisen musiikin tuoreempina virtauksina voidaan pitää bluesia, gospelia, jazzia, 

swingiä, boppia, R&B:a, rock and rollia, funkkia, soulia, motownia, discoa, rappia ja hip-

hoppia. (Titon 2009b, 145.)  Näiden musiikkityylien taustalla ovat jo 1600-luvulla syntyneet 

työlaulut, kutsuhuudot ja erilaiset sosiaalisissa tilanteissa käytetyt laulut (Stephens 2002, 93). 

Intiaanien musiikkia voisi kutsua myös Amerikan alkuperäiskansojen musiikiksi. Siinä 

käytetään instrumentteina lähinnä erilaisia helistimiä, rumpuja ja huiluja. Soittimet säestävät 

lauluja, joita lauletaan pääsääntöisesti rituaaleissa. (McAllester 2009, 35.) Amerikan 

alkuperäiskansojen musiikki on kärsinyt intiaaneja vastaan käytyjen sotien ja reservaatteihin 

sijoittamisen myötä. Alkuperäiskansat ja heidän riittinsä haluttiin poistaa, mikä oli sääli myös 

musiikkikulttuuria kohtaan.  

Amerikan alkuperäiskansojen musiikki on osa kulttuurin rituaaleja ja seremonioita. Musiikki 

on osana ihmisten parantamista, sitä on esitetty erilaisten taistelujen päättyessä tai esimerkiksi 

metsästäessä. (Means 2000, 596.) Nykyään intiaaneihin yhdistetään lähinnä huilumusiikki, 

joka kuuluu vain tietyn alkuperäiskansan musiikkikulttuuriin (McAllester 2009, 80).  
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3 PERUSKOULU 

Olen keskittynyt kandidaatintutkielmassani vain peruskoulun aikaisiin opetussuunnitelmiin, 

mutta selventääkseni peruskoulun lähtötilannetta on hyvä tutustua myös koulutukseen ennen 

peruskoulua. Kaikille yhteisen perusopetuksen suunnittelemisella on pitkä historia ja 

seuraavaksi esittelen lyhyesti peruskoulua edeltänyttä koulutusta, kokonaisuudistusta sekä 

peruskouluaikaan siirtymistä. 

3.1 Koulutus ennen peruskoulua 

Uno Cygnaeuksen ehdotuksen jälkeen vuonna 1866 tehtiin kansakouluasetus, jonka 

kantavana ajatuksena oli kansakoulun toimiminen yleissivistävänä pohjakouluna kaikille.  

1872 kansakoulu sai rinnakkaisen koulumuodon; oppikoulujärjestelmän. Oppikoulu oli 

tarkoitettu porvaristolle ja kansakoulu alemmille sosiaalikerroksille. Koko olemassaolonsa 

ajan rinnakkaiskoulujärjestelmä oli sekä sosiaalisesti että alueellisesti lajitteleva. (Brunell 

1993, 32–33.)  

Suomen itsenäistymisen jälkeen suomalaisilla oli mahdollisuus kehittää ja rakentaa oma 

koululaitos. Kansanopetusta pidettiin tärkeänä, ja tämän takia eduskunta sääti 

oppivelvollisuuslain 1921. Laki asetti 7–15-vuotiaat oppivelvollisiksi ja näin ollen päättyi 

vapaaehtoisen koulutien periaate. Kansankoulun opetus tähtäsi edelleen hyvään 

yleissivistykseen, mutta opetuksessa pyrittiin ottamaan huomioon myös paikkakuntien 

elinkeinorakenteet. Kaupunkien kouluissa opetettiin kaupallisia aineita ja maaseudulla 

maataloutta ja puutarhanhoitoa. (Kuikka 1992, 86–89.) 

Kansakouluissakin oli  valtakunnallisia opetussuunnitelmia, mutta usein käytännössä koulujen 

opetussuunnitelmat oli tehty oppikirjojen pohjalta. Kansakouluissa opetus oli pääsääntöisesti 

opettajajohtoista, kun taas oppikouluissa opettamista tärkeämpänä tehtävänä pidettiin 

kasvattamista, sekä kykyjen, tunteiden ja luonteen kehittämistä. (Kangasniemi 1993, 57–59.) 

Kansakoulu kärsi pitkään ”alemman asteen koulu” –tittelistä. 1940-luvulla tästä asemoinnista 

haluttiin päästä eroon. Kouluneuvos Alfred Salmelan komitea ehdotti ratkaisuna kunnallisten 

keskikoulujen perustamista. Kunnallisessa keskikoulussa oppimateriaali olisi ilmaista eikä 
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siellä perittäisi lukukausimaksuja. Tämä oli suunnitelma saada kansakoulusta oppikoulun 

perusta. (Kuikka 1992, 89–101.) 

Toisenlaista linjaa ajoi kouluhallituksen pääjohtajana toiminut Yrjö Ruutu, joka pyrki 

kokonaisuudistukseen siirtymällä yhtenäiskoulujärjestelmään. Siinä pohjakoulutuksena 

toimisi nelivuotinen alkeiskoulu, jonka jälkeen oppilaat jatkaisivat kolme- tai neljävuotiseen 

keskikouluun. Keskikoulun jälkeen valittavana olisi lukio, opisto tai ammattikoulu. 

Eduskunnassa kokonaisuudistusta ei kuitenkaan hyväksytty. Syynä tähän oli aikaisemmin 

hyväksytty Salmelan komitean ehdotus. Kunnallisia keskikouluja oli jo alettu perustaa, ja 

eduskunta pelkäsi valtion varojen riittävyyttä kokonaisuudistukseen. (Kuikka 1992, 101–103.) 

Kunnalliset keskikoulut saivat 1900 –luvun puolivälissä melkoisen suosion. Pikkuhiljaa 

siirryttiin myös opetustyyleissä kohti oppilaskeskeistä opettamista. Uusi kansakoululaki 

hyväksyttiin 1957. Alakoulu liitettiin yhteen yläkoulun kanssa niiden muodostaessa 

varsinaisen kansakoulun. Edelleenkin koulukasvatuksen tavoitteet olivat hyvin avoimet; 

koulun tulisi kasvattaa siveellisyyteen ja hyviin tapoihin. (Kuikka 1992, 105–106.) Jossain 

määrin painotettiin myös oppilaiden oppimista. Perusasiat tuli oppia kertaamalla ja toistoa 

käyttäen. Tuohon aikaan oli olemassa myös joitakin kynnyskysymyksiä jotka täytyisi osata, 

esimerkiksi maantiedossa Suomen pääkaupungin ja kotiläänin pääkaupungin nimen 

tietäminen ja niiden kartalta löytäminen. (Kangasniemi 1993, 58.) 

3.2 Kokonaisuudistuksen aika 

Jo 1940-luvulla Yrjö Ruutu oli ehdottanut koulujen kokonaisuudistusta. Tuolloin ajatus 

teilattiin, mutta 1960-luvulla suomalaisen yhteiskunnan muuttuessa myös koulutukseen 

kaivattiin uusia tuulia. Maaseutu alkoi tyhjentyä maatalouden koneellistuttua, ja teollisuuden 

ja palveluelinkeinojen osuus kasvoi kasvamistaan. Kulttuurin puolella keskusteluissa ruvettiin 

puhumaan uusista arvoista. (Kuikka 1992, 107.) Luokkaeroista haluttiin edelleen päästä 

eroon, kuten myös alueellisista ja sosioekonomisista olosuhteista johtuvat oppilaiden 

tietotasoerot tuli poistaa (Brunell 1993, 33). 

Eduskunnan tavoitteena oli yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen ja keskusjohtoisen 

hyvinvointivaltion luominen. Elinkeinorakenteen muutokset edellyttivät 

uudelleenkouluttautumisen mahdollisuuksia, jotka oli helpompi toteuttaa mikäli työntekijöillä 
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oli takanaan hyvä yleissivistävä koulutus. Vuonna 1963 eduskunta hyväksyi toivomusponnen 

oppivelvollisuuskoulun uudistamisesta yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti. Tämän jälkeen 

eduskunta asetti peruskoulukomitean suunnittelemaan tulevaa muutosta. Komitean 

ehdottamat suuntaviivat, mm. yhdeksän vuoden mittainen kaikille sama koulutus, aiheuttivat 

paljon keskustelua. Peruskoulukomitea ehdottikin toimikunnan perustamista peruskoulun 

pedagogisten suuntaviivojen hahmottelemiseksi. (Johnson 2007, 17–18., Kuikka 1992, 111.)  

Toimikunta asetettiin 1965 ja jo vuotta myöhemmin se esitteli ehdotuksensa. Peruskoulun 

päämääränä oli kulttuuri-ihmisen kasvattaminen ja itse peruskoulu tulisi rakentaa 

yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti. Toimikunta joutui tarkentamaan ja korjailemaan 

ehdotuksiaan, mutta vuonna 1968 eduskunta hyväksyi peruskoulun puitelain, eli lain 

koulujärjestelmän perusteista. Lain lähtökohtana oli tasa-arvoisen koulutuksen toteuttaminen. 

Kaikilla tuli olla samanlaiset mahdollisuudet edetä peruskoulusta yliopistoon asti eikä 

oppilaan varallisuus tai asuinpaikka saisi vaikuttaa peruskoulun jälkeiseen opintiehen. 

(Johnson 2007, 18., Kuikka 1992, 112.) 

3.3 Peruskoulun toteuttaminen 

Yhtenäiskoulu-uudistus oli osa pohjoismaista uudistusliikettä ja sitä on pidetty itsenäisen 

Suomen tärkeimpänä sivistyspoliittisena ratkaisuna. Peruskoulun puitelain hyväksymisen 

jälkeen eduskunta asetti opetussuunnitelmakomitean miettimään käytännön opetusta. Komitea 

teki kaksi mietintöä vuonna 1970 ja näistä kahdesta mietinnöstä hyväksyttiin peruskoulun 

opetussuunnitelma vuonna 1972. Peruskoulun toimeenpanosuunnitelmat alkoivat heti. 

(Johnson 2007, 18–19.)  

Peruskoulujärjestelmään siirtyminen aloitettiin Lapin läänistä 1972 ja se päätettiin kuusi 

vuotta myöhemmin Uudenmaan läänissä. Muutos aloitettiin Pohjois-Suomesta, sillä siellä 

peruskoulua vastustettiin vähiten. (Kuikka 1992, 117.) Vasta vuosina 1981–1982 uudistus 

kattoi koko maan ja peruskoulussa opiskeltiin uuden opetussuunnitelman mukaisesti (Johnson 

2007, 19). 

Vaikka peruskoulu oli saatu käyntiin ja uutta opetussuunnitelmaa toteutettiin, oli 

koulutuspoliittisia kiistakysymyksiä edelleen paljon ja niiden ratkaisemiseksi oli tehtävä 

kompromisseja ja myönnytyksiä. Peruskoulun jakaminen kuusivuotiseen ala-asteeseen ja 
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kolmivuotiseen ylä-asteeseen oli yksi koulutuspoliittisista kompromisseista. Haastavaa 

muutoksesta teki aikaisempien kolmen eri koulun opettajien siirtäminen uusiin 

koulumuotoihin. Oppikoulujen opettajat eivät pitäneet ajatuksesta toimia yhtenäiskoulujen 

opettajina, eikä tilannetta helpottanut se, että samassa koulussa voisi opettaa myös 

kansakouluopettajia. Jako ala- ja yläasteeseen tapahtui siis myös opettajien toiveita 

kuunnellen. (Johnson 2007, 20–22.) 
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4 PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 

Eduskunnan hyväksyessä opetussuunnitelmakomitean 1970 tekemät 1. ja 2. mietintö 

peruskoulun opetussuunnitelman perusteiksi 1972, oli peruskoululle saatu myös opettamisen 

käytäntöön liittyvää materiaalia. Vuoteen 2011 mennessä koulu- tai opetushallitukselta on 

tullut 4 peruskoulun opetussuunnitelman perustetta. Ensimmäinen 1972, seuraava 1985 ja 

viimeiset 1994 ja 2004. Mutta mikä on opetussuunnitelma ja mikä on sen tarkoitus? Miksi sitä 

on muokattu vuosien saatossa kolmeen kertaan? Näihin kysymyksiin etsin vastauksia ja 

samalla avaan opetussuunnitelma –käsitettä. 

4.1 Opetussuunnitelmatyö 

Opetussuunnitelmatyö ei ole vain tietyn ryhmittymän tehtävä, vaan sitä tehdään aina 

keskushallinnosta peruskoulun luokkahuoneeseen asti (Pyhältö & Soini 2007, 143). 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet on aikaisemmin määritellyt kouluhallitus ja 

myöhemmin opetushallitus, mutta suunnitteluun ovat osallistuneet useammat tahot. 

Mielenkiintoista oli huomata, että opetussuunnitelma-sanaa ei löytynyt sivistyssanakirjoista. 

Periaatteessa sen merkitys on itsestäänselvyys, mutta olisi ollut mielenkiintoista tietää miten 

sanakirjat sitä määrittelevät. 

Perinteisesti opetussuunnitelma on ollut suomalaisten koulun kehittämisen keskeisin asia. 

Yhtenäisen perusopetuksen yksi tärkeimpiä rakennuspalikoita on opetussuunnitelman 

perusteet. (Pyhältö & Soini 2007, 146.) Opetussuunnitelmassa esitellyt tavoitteet ovat osuvia; 

esi- ja perusopetuksen jatkumo, mielekkäiden ja toimivien elämänstrategioiden oppiminen, 

yhteisöllisyyden lisääminen ja tasa-arvon tukeminen (POPS 2004, 6). Samankaltaisia 

tavoitteita löytyy aikaisemmistakin opetussuunnitelmista (vrt. POPS 1994, 12), joten miksi 

edelleenkin yritämme kehittää opetussuunnitelmia paremmiksi? 

Vastauksena kehittämiskysymykseen voitaisiin yksinkertaisesti sanoa, että maailman ja 

yhteiskunnan muuttuessa koulun on muututtava niiden mukana. Kansainvälistyminen, 

koulujärjestelmän joustavuus, arvoperustan muutokset ja tiedon määrän kasvaminen ovat 

osasyitä opetussuunnitelmauudistuksille. (POPS 1994, 8–9.) Myös lisääntyvä tietous ihmisen 

oppimisen reunaehdoista antaa aihetta opetuksen kehittämiseen ja mahdollisuuden 
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epämieluisien toimintamallien poistamiseen. Tavoitteena tulisi aina olla paitsi tehokas, myös 

jaksamista tukeva ja kannustava oppimisympäristö. (Pyhältö & Soini 2007, 147.)  

Koulun kasvuyhteisönä tulisi tukea tiettyjä arvoja, joiksi suomalaisessa kulttuurissa voitaisiin 

listata esimerkiksi kulttuuriperinnön siirtäminen, lapsilähtöisyys, yhteiskunnan uudistaminen 

ja talous-tekninen kehitys. Viime vuosina yhteiskuntamme kehitykselle ominaista on ollut 

kansainvälistyminen ja monikulttuurisuuden lisääntyminen ja tämän kehityksen on näyttävä 

myös opetussuunnitelmissa. (Launonen & Pulkkinen 2004, 28.) 

Tarve opetussuunnitelmauudistukseen voitaisiin tiivistää koulutuksen laadun parantamiseksi. 

Tämä merkitsee ennen kaikkea koulutuksen tason nostamista, koulutussisältöjen uudistamista 

ja opetuksen yksilöllistämistä ja valinnaisuuden lisäämistä. (POPS 1994, 10.) 

Opetussuunnitelmat sisältävät koulun opetus-oppimisprosessin keskeiset tekijät, mutta se on 

myös ohjeistus, jonka tehtävänä on tukea kouluyhteisön kehittymistä (Pyhältö & Soini 2007, 

154). 

4.2 Opetussuunnitelma käytännössä 

Vuoden 2004 POPS:a pidettiin kansallisena kehyksenä, jonka pohjalta paikalliset 

opetussuunnitelmat laadittiin (POPS 2004, 4). Opetussuunnitelmaa pidetään opettajan työn 

ytimenä ja opettajayhteisöjen jaettuna asiantuntijuuden välineenä (Pyhältö & Soini 2007, 

154). Sama tehtävä oli aikaisemmillakin POPS:illa. Opetussuunnitelman perusteissa tulisi olla 

tietoa, joka edistää oppilaiden jatko- ja ammattiopintoja. Opetussuunnitelman sisältämällä 

informaatiolla pitäisi olla merkitystä paitsi tiedollisessa mielessä, myös oppilaiden 

persoonallisen kehityksen kannalta ja opetussuunnitelmassa on otettava huomioon tiedot, 

joiden avulla oppilas pystyy selviämään tärkeistä arkielämän tehtävistä ja ongelmista. Nämä 

asiat huomioon ottaen opetussuunnitelmaan tulisi valita kunkin tiedonalan keskeistä ja koko 

tiedonalueen kannalta merkittävää oppiainesta. (POPS 1970; 1., 36.) 

Ennen ensimmäistä peruskoulun opetussuunnitelman perustetta opetussuunnitelmaa oli jo 

ehditty testata käytännössä. Kokeilusta saadut tulokset osoittivat, että esimerkiksi 

ainekohtaiseen kurssi- ja ainevalintaan rakentuva eriytymisratkaisu mahdollisti, 

yhtenäiskoulutyyppisen peruskoulun yläasteella, oppilaiden yksilöllisyyden huomioon 

ottamisen paremmin kuin vanha linjajakoinen ratkaisu. Myös kodin ja koulun välistä 
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yhteistyötä oppilaan opinto-ohjelman valinnassa pidettiin tärkeänä. Haasteina nähtiin 

oppikirjamateriaalin puuttuminen. Kokeilun tulosten saamisen jälkeen pidettiinkin tärkeänä 

opetus-, oppimis- ja tukimateriaalin kehittämistä. (POPS1970; 1., 19.) 

Ensimmäisissä opetussuunnitelmissa peruskoulun päämääräksi asetettiin virikkeiden 

tarjoaminen oppilaan omaleimaisen kokonaispersoonallisuuden kehittymiselle. Oppiminen oli 

opetuksen kokonaisuudessa painotettu asia. (Kangasniemi 1993, 61.) Vuoden 1994 

opetussuunnitelmassa ajat olivat jo muuttuneet ja painotettiin enemmän yleissivistäviä 

opintomahdollisuuksia. Sivistystä korostettiin laaja-alaisuuden, monipuolisuuden, rakentavan 

yhteistyön ja vastuunkannon tukipilarina. (POPS 1994, 11.)  

Viimeisimmässä opetussuunnitelman perusteissa perusopetuksella on sekä kasvatus- että 

opetustehtävä. ”Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, 

oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä 

tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena 

kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan 

kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää 

halu elinikäiseen oppimiseen.” (POPS 2004, 6.) 

Kautta aikain opetussuunnitelmien perusteet ovat sisältäneet tietoa koulun tehtävistä ja 

tavoitteista. Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kunnat ja koulut kuitenkin tekevät vielä 

omat opetussuunnitelmansa ja opetus järjestetään niiden pohjalta. Esimerkiksi vuoden 2004 

opetussuunnitelmaa tutkiessaan huomaa sen, miten ympäripyöreästi erilaiset tavoitteet on 

opetussuunnitelmaan kirjattu ja tavoitteiden täyttymistä ei käytännössä valvo kukaan. 

4.3 Musiikki –oppiaine peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa 

Musiikin määrä eri opetussuunnitelmissa on vaihdellut ja tälläkin hetkellä taito- ja 

taideaineiden asema koulussa puhuttaa päättäjiä. Kerron seuraavaksi musiikin oppiaineen 

tuntijaosta, läpäisevistä teemoista ja ainekohtaisista ohjeistuksista eri opetussuunnitelmissa. 

4.3.1 Tuntijako 

Musiikinopetuksen asema on vaihdellut paljon aikojen kuluessa (Piha 1958, 106). Nykyisin 

musiikki on saanut enemmän huomiota osakseen oppilaiden hyvinvointia parantavana 
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oppiaineena, vaikka tuntikehystä tutkiessa tuntimäärät eivät olekaan kasvaneet. Kuvassa 1. 

näemme musiikin tuntijaon alakoulun ja yläkoulun osalta. Vuosien 1970 ja 1985 

opetussuunnitelman perusteissa yläkoulun kahdeksannen luokan pakollinen musiikki on 

jäänyt pois ja tilalle on tullut valinnaisuus. Seitsemännen luokan pakollinen musiikki ja sen 

jälkeen valinnaisuus on edelleenkin voimassaoleva tuntikehys. 

I - II III - VI VII VIII IX

POPS 1970 3 4 1 1

mu + liik. mu + kuvis

POPS 1985 1-2 1 - 4 1 1 1

mu + ku mu+ ku+kä+liikmu+ ku+kä+liik mu tai ku

POPS 1994 väh. 6 viikkotuntia yhteensäväh. 6 viikkotuntia yhteensä 1 valinn. valinn.

I I I III

LOPS 1985 2 2 1-2

valinn.

LOPS 1994 1 - 2 pakollista kurssia, 3- syventävää kurssia1 - 2 pakollista kurssia, 3- syventävää kurssia1 - 2 pakollista kurssia, 3- syventävää kurssia

 

KUVA 1. Tuntijako peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (Kosonen, E. 2012) 

4.3.2 Läpäisevät teemat 

Musiikki –oppiaineen voidaan myös ajatella toteuttavan monin eri keinoin peruskoulun 

kasvatus- ja opetustyön päämääriä. Vuoden 1970 opetussuunnitelman mukaan vuorovaikutus, 

yhteistoimintaan kykeneväisyys ja ystävällisyys ovat peruskoulun tavoitteita (POPS 1970; 1., 

37). Nämä läpäisevät teemat toistuvat muissakin opetussuunnitelmien perusteissa.  

Yleissivistys on vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteiden teema. Sivistystä rakennetaan 

monipuolisuudella, rakentavalla yhteistyöllä, vastuunkannolla ja myönteisellä 

ihmiskäsityksellä. Koulun arvoperustassa on otettu huomioon ihmisen suhde itseensä, toisiin 

ihmisiin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. (POPS 1994, 12–13.)  Ulkoeurooppalaisia kulttuureita 

käsitellään muissakin oppiaineissa kuin musiikissa, mutta siinä ulkoeurooppalaisten 

musiikkikulttuurien opettaminen kattaa myös näitä sivistykseen johtavia teemoja.  

Uusimmassa opetussuunnitelmassa läpäisevät teemat on nimetty aihekokonaisuuksiksi. 

”Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden 

tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin” (POPS 2004, 38). 

Kandidaatintutkielmaan ajatellen tärkeimmät aihekokonaisuudet ovat kulttuuri-identiteetti ja 

kansainvälisyys, ihmisenä kasvaminen sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
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tulevaisuudesta. (POPS 2004, 38–41.) Erityisesti kulttuuri-identiteetin ja kansainvälisyyden 

huomioiminen on nykypäivän monikulttuurisuutta ajatellen tärkeää, sillä oppilaat tulevat 

kohtaamaan eri kulttuureita ja kansainvälisiä vieraita elämässään. Heillä täytyy olla 

valmiuksia näihin kohtaamisiin ja ennen kaikkea avoin, kiinnostunut ja kunnioittava asenne 

vieraita kulttuureita kohtaan. 

4.3.3 Ainekohtainen katsaus 

Jotta saamme edes jonkinlaisen käsityksen siitä, millaisen merkityksen musiikki oppiaineena 

saa opetussuunnitelmien perusteissa, on syytä tehdä yleiskatsaus koko oppiaineeseen 

opetussuunnitelmissa. Sivumäärien mukaan vuonna 1970 musiikilla oli opetussuunnitelmassa 

15 sivua, vuonna 1985 6 sivua, vuonna 1994 kaksi sivua ja viimeisimmässä vuoden 2004 

opetussuunnitelman perusteissa kolme sivua. Pelkästään sivumääriä katsomalla voi huomata 

opetussuunnitelmamuutoksen tuloksen. Aikaisemmissa opetussuunnitelman perusteissa oli jo 

valtakunnallisella tasolla kerrottu tarkasti mitä piti opettaa ja paikoitellen jopa miten, kun taas 

nykyään musiikin opettamista määritellään laajempien tavoitteiden ja sisältöjen puitteissa. 

(POPS 1970; 2., POPS 1985., POPS 1994., POPS 2004.) 

Kahdessa ensimmäisessä opetussuunnitelman perusteissa löytyy oppiaineen tavoitteet ja itse 

oppiaines vuosiluokkapareittain listattuna. Vuoden 1994 opetussuunnitelmassa ei eri luokka-

asteita edes mainita, mutta vuoden 2004 opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteet ja sisällöt 

on jaettu luokille 1–4 ja 5–9. Kahdessa uusimmassa opetussuunnitelmassa ei näiden tietojen 

lisäksi paljon muuta ole.  

Opetussuunnitelman perusteet 2004 määrittelee vielä päättöarvioinnin kriteereitä, mutta 

muuta ei opetussuunnitelmasta irti saa (POPS 2004, 234). Vuonna 1994 sentään määriteltiin 

opiskelun luonnetta ja opetuksen lähtökohtia. Toisaalta 1994 opetussuunnitelmassa yläkoulun 

osuudessa mainitaan vain se, että yläasteella pitäisi vahvistaa ala-asteella saavutettuja tietoja 

ja taitoja. (POPS 1994, 97–98.) 

Kaksi vanhempaa opetussuunnitelmaa sisältävät siis kaiken saman informaation, kuin 

nykyinenkin opetussuunnitelma (toki päivitetyillä tiedoilla), mutta myös paljon muuta. 

Näiden tietojen lisäksi vuoden 1985 opetussuunnitelmassa on myös opetusjärjestelyitä ja 

oppimäärän kuntakohtaista soveltamista koskevat luvut (POPS 1985, 198–199). Vuoden 1970 

opetussuunnitelmassa työtavat on eritelty laulun, soiton, äänenmuodostuksen, sävelkorvan 
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koulutuksen, luovan ilmaisun ja kuuntelun mukaan. Opetussuunnitelmassa mainitaan myös 

musiikkikerhoista ja annetaan ohjeita arvosteluun. (POPS 1970; 2., 276–287.) 

Huomionarvoista on myös se, että vaikka vuoden 1970 opetussuunnitelmassa musiikin 

oppiaines on määritelty näin tarkkaan, on olemassa myös erillinen opetussuunnitelman opas 

musiikille. Tässä oppaassa on määritelty opetussuunnitelmaa tarkemmin musiikin opetuksen 

työtavat, oppiaineksen ryhmittäminen, opetusjaksot ja musiikin opetustilat ja välineistö. 

(POPS 1970 opas; 11, 1.) 
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5 ULKOEUROOPPALAISET MUSIIKKIKULTTUURIT POPS:ISSA 

Selventääkseni ulkoeurooppalaisten musiikkikulttuurien ilmenemistä opetussuunnitelmissa, 

kokosin opetussuunnitelmien perusteiden perusteella taulukon (taulukko 1.).  

TAULUKKO 1. Ulkoeurooppalaiset musiikkikulttuurit peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa. 

Opetussuunnitelma Tavoitteet Sisällöt 

OPS 1970 Tutustuttaa oppilaat 
mahdollisuuksien mukaan… 
…kansanmusiikin ja 
viihdemusiikin 
ilmenemismuotoihin. 

Kansanlauluja kotimaasta ja 
muista maista.  

Vanhojen sivistyskansojen 
musiikkia ja 
luonnonkansojen musiikkia.  

OPS 1985 Valmiuksia musiikin 
kulttuuriperinnön 
omaksumiseen.  

Myönteisten asenteiden 
luominen. 

Etelä- ja Väli-Amerikka: 
latinalais-amerikkalaisia 
tanssirytmejä.  

Pohjois-Amerikka: intiaanien 
musiikki.  

Afroamerikkalainen 
musiikki: blues.  

Afrikkalainen 
kansanmusiikki: afrikkalaisia 
rytmejä ja soittimia.  

Aasialainen kansanmusiikki: 
aasialaisia soittimia ja 
melodiikkaa. 

OPS 1994 Ymmärtää musiikin 
merkityksen yksilölle ja 
yhteisölle, kansalliselle sekä 
kansainväliselle kulttuurille.  

Kasvattaa arviointikykyisiä 
kulttuurikansalaisia. 

Oppisisällöksi valittavan 
musiikillisen aineksen tulee 
kattaa mahdollisimman 
monipuolisesti 
musiikkikulttuurin eri 
alueita. 

OPS 2004 Oppii kriittisesti 
tarkastelemaan ja arvioimaan 
erilaisia ääniympäristöjä sekä 
laajentaa ja syventää 
musiikin eri lajien ja tyylien 
tuntemustaan. 

Monipuolisesti eri 
musiikintyylejä ja kulttuureja 
edustavaa soitto-ohjelmistoa. 
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Tavoitteisiin olen listannut mainintoja, joiden voidaan ajatella liittyvän musiikkikulttuureihin 

ja sisällön puolella on konkreettisempia esimerkkejä ulkoeurooppalaisista 

musiikkikulttuureista ja siitä, mitä näistä kulttuureista pitäisi opetuksessa käydä läpi. 

Tarkempaa analyysia eri opetussuunnitelmista esitellään seuraavissa kappaleissa. 

5.1 POPS 1970 

Ulkoeurooppalaisten musiikkikulttuurien näkyvyys vuoden 1970 opetussuunnitelmassa on 

vähäinen. Yläasteella oppiaineksena on mainittu kansanlauluja kotimaasta ja muista maista, 

mutta muita maita ei ole tarkennettu. Mikäli oppilas valitsi valinnaisen musiikin, oli siinäkin 

tarkoitus opetella samaisen fraasin alla olevia asioita. Työtavoissa  oli mainittu esimerkkinä 

yhteistoiminta maantiedon kanssa. Laulu, kuuntelu ja soitto loisivat paremmat edellytykset 

ymmärtää vieraita kansoja ja niiden elinympäristöjä. (POPS 1970; 2., 275–277.) 

Sävelkorvan koulutus –otsikon alla puhutaan musiikkitietoon perehtymisestä kuuntelun 

keinoin. Kuunneltavan musiikin listasta löytyy vanhojen sivistys- ja luonnonkansojen 

musiikkia, mutta edelleenkään ei näitä termejä ole tarkemmin avattu. (POPS 1970; 2., 282.) 

Opetussuunnitelmaan tehty lisäopas vielä tarkentaa, että musiikin opetus ei saa perustua 

ahtaaseen tyylikäsitykseen, vaan musiikin opetuksessa on otettava huomioon kaikki tyylit 

vanhimmista tunnetuista lauluista aina popsävelmiin asti (POPS 1970 opas, 1). 

Lisäoppaassa on annettu aihepiirejä 7–9 vuosiluokille. Yksi näistä aihepiireistä on Afrikka. 

Opas esittelee Afrikka –teemaa käsiteltäväksi yhdessä maantieteen ja historian kanssa. 

Oppaan mukaan on helposti todettavissa että eurooppalainen ja afrikkalainen kansanmusiikki 

muistuttavat toisiaan ja molempien maanosien kansanmusiikin sävelmät ovat rakentuneet 

samoin keinoin. (POPS 1970 opas, 59–60.) 

Afrikkalaisesta musiikista on kerrottu, että siinä laulu ja tanssi kuuluvat kiinteästi yhteen, ja 

että afrikkalaiseen musiikkiin kuuluu paljon rytmisoittimia. Historiasta on kerrottu lähinnä 

mitä tiedetään Amerikkaan vietyjen orjien mukanaan tuomista musiikkikulttuureista. (POPS 

1970 opas, 62–63.) Oletettavasti opas käsittelee juuri tätä aihepiiriä siksi, että Amerikan 

puolelta on ollut saatavissa kirjallista materiaalia aiheesta toisin kuin Afrikasta.  Oppaassa on 

jopa neljä kappale-esimerkkiä afrikkalaisesta musiikista.  
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Kattavasti ei siis musiikkikulttuureja vuoden 1970 opetussuunnitelmassa käsitellä, mutta 

lisäoppaan informaatio on huimaa verrattuna itse opetussuunnitelmaan. Tuohon aikaa ei 

varmasti ole ollut saatavilla niin paljoa tietoa eri musiikkikulttuureista kuin nyt, mutta ainakin 

ajatuksen tasolla on kehotettu tutustumaan muuhunkin kuin vain suomalaiseen musiikkiin.  

5.2 POPS 1985 

Peruskoulun perusopetussuunnitelman perusteet vuodelta 1985 ovat erittäin yksityiskohtaiset. 

Jokaisella vuosiluokalla seitsemänneltä luokalta yhdeksännelle on suunnitelmaan merkitty 

kansanmusiikki-termin alle ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureita. Seitsemännellä luokalla 

kansanmusiikista tulisi opetella Etelä- ja Väli-Amerikan latinalais-amerikkalaiset tanssirytmit 

sekä Pohjois-Amerikan intiaanien musiikki. Afroamerikkalainen musiikki (blues, pop- ja 

rock-musiikin kehitys) on liitetty Aikamme musiikki –yläotsikon alle. (POPS 1985, 195.) 

Kahdeksannen vuosiluokan kansanmusiikissa opetellaan afrikkalaiset rytmit ja soittimet sekä 

aasialaisia soittimia ja melodiikkaa. Tarkennuksena mainitaan, että kahdeksannella 

vuosiluokalla tutustutaan afrikkalaisen ja aasialaisen kulttuuripiirin jonkin alueen tai rituaalin 

musiikkiin ja soittimiin. Yhdeksännellä luokalla ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureita ei 

esitellä eikä opeteta, vaan tuolloin keskitytään suomalaiseen musiikkiin. (POPS 1985, 196–

198.) 

Vuoden 1985 opetussuunnitelman perusteissa annetaan erikseen ohjeita opetusjärjestelyitä 

koskien, mutta ulkoeurooppalaisten musiikkikulttuurein opettamiseen nämä ohjeet eivät liity. 

Työtavoista suositellaan laulamista, jonka tulisi olla keskeinen työtapa musiikin 

opettamisessa ja jokaiselle oppilaalle olisi löydyttävä mieluisa soitin, jonka soittamiseen 

keskityttäisiin.  Kuuntelutaidon opettamista perustellaan musiikin tuottamisen ja 

vastaanottamisen näkökulmasta ja ohjelmiston valinnalla pitäisi pyrkiä tukemaan oppilaiden 

esteettistä ja eettistä kasvatusta. (POPS 1985, 199). 

5.3 POPS 1994 ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat 

Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa ei ole eritelty mitään musiikkikulttuureita, . 

Niihin viitataan ainoastaan sanomalla; ”Oppisisällöksi valittavan musiikillisen aineksen tulee 

kattaa mahdollisimman monipuolisesti musiikkikulttuurin eri alueita” (POPS 1994, 97). Jotta 
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tietämys tuon ajan opetussuunnitelmista musiikkikulttuureita ajatellen edes vähän selkiytyisi, 

olen ottanut tutkittavaksi myös kaksi koulukohtaista opetussuunnitelmaa, joiden sisältöä 

esittelen seuraavaksi. 

Valitettavasti Jyväskylän Normaalikoululta en tämän opetussuunnitelman perusteiden aikaista 

koulukohtaista opetussuunnitelmaa saanut käsiini, mutta Ikaalisten yläasteen 

opetussuunnitelmaa pääsin tutkimaan. 1.8.1995 voimaan astuneen Ikaalisten yläasteen 

opetussuunnitelman sisällöissä seitsemännellä luokalla sisältönä oli eritelty musiikkia muualta 

maailmasta. Esimerkkeinä opetussuunnitelmaan oli kirjoitettu ”lattarimusiikki” ja 

”rock’n’roll”, joten ulkoeurooppalaisista musiikkikulttuureista, minun kriteerieni mukaan, ei 

suoranaisesti ollut kyse. (IOPS 1995, 35)  

Ulkoeurooppalaista musiikkia opetussuunnitelma sisälsi enemmän kahdeksannen luokan 

valinnainen musiikki –osiossa, jossa sisältönä oli Ulkoeurooppalaista musiikkia –otsikon alla 

Afrikan monimuotoinen musiikki puheilmaisusta populaarimusiikkiin sekä aasialainen 

musiikki. Aasialaisessa musiikissa oli vielä lisäksi huomautettu siitä, että kohdemaan tulisi 

olla oppilaiden kiinnostuksen mukainen. Ikaalisten yläasteen opetussuunnitelmassa oli lisäksi 

annettu konkreettisia ehdotuksia opetuksen toteuttamiseksi: Aiheita voidaan käsitellä 

projektityöskentelynä (esitys yms.), kuunnellaan paljon, laulujen säestyksessä pyritään 

autenttisuuteen ja ”oikeisiin” soittimiin ja mikäli kehitys on tarpeeksi hyvä, voidaan 

kokonaisuuteen liittää kiinalaisen musiikin sävellystyö. (IOPS 1995, 61). 

5.4 POPS 2004 ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat 

Vuoden 1994 perusopetussuunnitelman perusteissa alkanut vähäsanainen linja jatkuu myös 

2000-luvulla. Opetussuunnitelmassa mainitaan tavoitteeksi laajentaa ja syventää musiikin eri 

lajien ja tyylien tuntemusta. Tämän lisäksi opetuksessa tulisi jäsentää musiikillista maailmaa. 

(POPS 2004, 233). Mielestäni nuo ohjeistukset ovat ainoat, joissa viitataan millään lailla 

siihen, että aiheina pitäisi käsitellä eri musiikkikulttuureita. 

Jotta saisin tutkimukseeni jotain vertailukohtaa uudemmistakin opetussuunnitelmista, päätin 

tutkia myös kahden eri koulun, Ikaalisten Yhteiskoulun ja Jyväskylän normaalikoulun 

uudempia koulukohtaisia opetussuunnitelmia. Ikaalisten Yhteiskoululta sain käsiini kaksi eri 
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koulukohtaista opetussuunnitelmaa; Ensimmäinen vuodelta 2005 ja toinen nykyisin käytössä 

oleva vuodelta 2011.  

Tällä hetkellä käytössä olevassa opetussuunnitelmassa seitsemännen luokan sisällöissä on 

musiikkia muualta maailmasta, ei mitään sen tarkempaa (IOPS 2011, 93). Vanhemmassa 

saman opetussuunnitelman perusteiden pohjalta tehdyssä vuoden 2005 opetussuunnitelmassa, 

on hyvinkin tarkkaan eritelty musiikkikulttuureita. 

Seitsemännen luokan sisällöissä Musiikkia muualta maailmasta –otsakkeen alla on 

esimerkkeinä ”lattarimusiikki” ja ”rock’n roll”. Tähän opetussuunnitelmaan oli kuitenkin 

eritelty myös valinnainen musiikki ja kahdeksannen luokan kohdalla yksi laajoista sisällöistä 

on ulkoeurooppalainen musiikki. Otsikko pitää sisällään Afrikan monimuotoisen musiikin, 

aasialaisen musiikin ja vieläpä ohjeistuksia siitä, miten aiheisiin voitaisiin tutustua. (IOPS 

2005, 72) 

Jyväskylän Normaalikoulussa tuoreimmassa opetussuunnitelmassa jo musiikin oppiaineen 

tavoitteissa mainitaan kokemukset eri musiikkikulttuureista. Seitsemännen luokan kohdalla, 

kuten Ikaalistenkin Yhteiskoulun opetussuunnitelmassa kehotetaan tutustumaan maailman 

erilaisiin musiikkikulttuureihin (vrt. IOPS 2011, 93). Normaalikoulun opetussuunnitelmassa 

on lisäksi Aihekokonaisuudet musiikissa –otsikon alla kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. 

Siellä mainitaan myös ulkoeurooppalaiset musiikkikulttuurit, esimerkiksi afrikkalainen, 

arabialainen ja intialainen jne. (JNOPS 2011, 126–128.) Arabialaisen musiikkikulttuurin 

mukanaolo on poikkeus, sillä muissa koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa sitä ei ollut 

mainittu. 
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6 TUTKIMUSTULOKSIA JA MAHDOLLISIA SYITÄ MUUTOKSILLE 

Kuten ensimmäisistä opetussuunnitelmista käy ilmi, ei ulkoeurooppalaisia 

musiikkikulttuureita käsitellä paljon. Uskon tämän johtuvan pelkästään siitä, että 1970 –

luvulla on koettu laulu- ja teoriapainotteinen musiikinopetus niin tärkeäksi, ettei monille 

musiikkikulttuureille ole ollut tilaa opetussuunnitelmassa. Toisena syynä on varmasti myös 

se, että maailma ei ollut tuolloin niin kansainvälistynyt kuin se on nykyään ja tietoutta eri 

kulttuureista oli vähemmän. 

Afrikkalaisen musiikin mainitseminen musiikin lisäoppaassa johtui ehkä siitä, että Suomeen 

suuri osa informaatiosta on tullut Amerikasta ja Amerikkaan tieto afrikkalaisesta 

musiikkikulttuurista tuli orjien mukana. Voisi olettaa, että jo tuolloin ollaan oltu 

kansainvälisiä, mutta vähän suppeammin kuin nykyään. Suomesta oli kontakteja Atlantin 

toiselle puolelle, mutta Aasia ja Intia ovat olleet vielä sen verran vieraampia, ainakin 

musiikkikulttuureidensa puolesta, ettei näitä musiikkikulttuureita ole opetussuunnitelmiin 

otettu. Amerikka-painotteinen lähestymistapa on huomattavissa myös lisäoppaan 

tekstiosuuksissa, joissa kerrotaan useiden kappaleiden verran nimenomaan niistä afrikkalaisen 

musiikin tyyleistä, jotka ovat tulleet tunnetuiksi afrikkalaisten orjien kautta. 

Olisi mielenkiintoista nähdä 1970-luvun musiikin oppikirjoja, sillä opetussuunnitelmaan tehty 

lisäopas musiikista tuntuu aivan kuin pienehköltä opettajan oppaalta tai vaihtoehtoisesti 

oppikirjan sivuilta. Oppaassa ollut esimerkki afrikkalaisesta musiikista sisältää huomattavan 

määrän tietoa ollakseen vain osa opetussuunnitelman opasta. 

1980 –luvulla ruvettiin jo elämään tietoyhteiskunnassa. Teollistumisen myötä ihmiset 

matkustelivat enemmän ja tietämys eri kulttuureista kasvoi. Afrikkalaisen musiikkikulttuurin 

lisäksi opetussuunnitelmassa oli mainittuina latinalais-amerikkalainen musiikkikulttuuri, 

intiaanien musiikki, afroamerikkalainen musiikki ja vieläpä intialainen musiikki. 

Mielenkiintoista on huomata, että verrattuna aikaisempaan opetussuunnitelmaan, oli nyt 

afroamerikkalainen musiikkikulttuuri mainittu omana musiikkikulttuurinaan, ei osana 

afrikkalaista musiikkia. 

Mielenkiintoista on myös se, että vuoden 1985 opetussuunnitelmassa eriteltyjen 

ulkoeurooppalaisten musiikkikulttuurien alle oli lisäksi eritelty mitä tyylisuuntia nämä 
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musiikkikulttuurit pitävät sisällään. Esimerkiksi afroamerikkalaisen musiikin alle oli eritelty 

blues, pop- ja rockmusiikki. Toisaalta ensimmäisessä peruskoulun opetussuunnitelman 

perusteissa oli kerrottu paljon tarkemmin itse musiikkikulttuurista ja siihen liittyvistä 

opetettavista asioista, vaikka itse musiikkikulttuureita siinä oli vähemmän. Vuoden 1985 

opetussuunnitelmassa luotetaan paljon enemmän opettajan tietämykseen ja musiikin 

oppikirjojen sisältämään informaatioon.  

Kuten jo aikaisemminkin todettiin, kaksi uusinta peruskoulun opetussuunnitelman perusteista 

ovat erittäin vähäsanaisia. Vastuuta on siirretty enemmän kunnille ja kouluille ja siksi 

tutustuinkin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin mahdollisuuksien mukaan. Sekä Jyväskylän 

Normaalikoulun että Ikaalisten Yhteiskoulun opetussuunnitelmat ovat ihailtavan 

yksityiskohtaisia. Uudemmat opetussuunnitelmat eivät sisällä tietoa yksittäisistä aiheista niin 

paljoa kuin vuoden 1970 opetussuunnitelma, mutta nykyään keskitytään enemmän oppiaineen 

sisällön määrittelyyn eikä siihen miten sisältöjä pitäisi opettaa. 

Ikaalisten yläasteen tai Yhteiskoulun opetussuunnitelmissa oli vuosien varrella paljon yhteisiä 

asioita. Uskonkin, että aikanaan tehtyä opetussuunnitelmaa on vain täydennetty tai korjattu 

aikakautta vastaavaksi, sillä yhtäläisyyksiä löytyi niin kappalejaosta kuin itse aiheistakin. 

Käsityksekseni muodostui se,  että vuosien 1994 ja 2004 opetussuunnitelmat eivät eroa 

toisistaan juurikaan ainakaan musiikin osalta. Kurssimäärät ovat hieman muuttuneet, mutta 

oppiaineen sisällöt ovat pysyneet muuttumattomina. Suurimpana erona on se, että 

uusimmassa, vuoden 2004 opetussuunnitelmassa ei enää eritellä valinnaista musiikkia ja sen 

sisältöä, vaan tavoitteet asetetaan luokkien 5–9 välille. Ulkoeurooppalainen musiikki 

Ikaalisten yläasteen vuoden 2005 opetussuunnitelmassa on itse asiassa sanamuodoiltaan 

täysin samanlainen kuin vuonna 1995 käyttöön otetussa opetussuunnitelmassa. Oletettavasti 

vuonna 2004 tulleen valtakunnallisen opetussuunnitelman muutokset eivät ole ehtineet vielä 

Ikaalisten vuoden 2005 opetussuunnitelmaan. 

Näyttää siltä, että vuoden 1985 jälkeen tulleissa opetussuunnitelmissa ei enää uusia 

ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureita esitellä, vaan ollaan pitäydytty jo tutuiksi tulleissa 

musiikkikulttuureissa hieman sanamuotoja muutellen.  

Käytäntöön liittyen huomioitavaa on, että ainoastaan vanhimmassa opetussuunnitelman 

perusteissa oli konkreettisia ohjeita käytännön työhön. Tästä voimme päätellä, että nykyään 

käytäntöä ohjaavat hieman koulukohtaiset opetussuunnitelmat, mutta ennen kaikkea opettaja. 
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Sen perusteella voisi esittää jatkokysymyksen, miten esimerkiksi Ikaalisten yläasteen 

opetussuunnitelmassa mainittu autenttisilla soittimilla soittaminen on toteutettavissa, mikäli 

opettajalla ei ole omakohtaisia kokemuksia tai tietämystä opetettavasta aiheesta. Edelleen, 

mikäli opettajalla on omakohtaisia kokemuksia jostain opetussuunnitelmissa 

mainitsemattomasta musiikkikulttuurista, voiko hän käsitellä sitä tunnillaan. 
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7 LOPUKSI 

Kandidaatintutkielmassani tutustuin peruskoulun opetussuunnitelmien perusteisiin ja 

ulkoeurooppalaisiin musiikkikulttuureihin niissä. Aihetta pohjustaakseni kerroin lyhyesti 

peruskoulun syntymisestä ja opetussuunnitelmista. Tutkimukseni perusteella voidaan 

selkeästi sanoa, että ulkoeurooppalaisten musiikkikulttuurien määrä 

perusopetussuunnitelmien perusteissa on jonkin verran lisääntynyt vuosikymmenien aikana. 

Yleinen linja opetussuunnitelmien muutoksessa on kansainvälistyminen ja tämä osittain 

selittää myös musiikkikulttuurien muutosta. Toisaalta opetussuunnitelmien perusteissa ei 

suurempia muutoksia enää yhdeksänkymmentäluvun jälkeen ole tehty, ainakaan 

ulkoeurooppalaisten musiikkikulttuurien osalta, joten vastuu opetettavien kulttuurien 

valinnasta on siirtynyt enemmän kunnille ja kouluille. 

Tutkimuksessa haastavinta oli vertailla kahta uudempaa opetussuunnitelman perustetta 

vanhempiin perusteisiin, sillä uudemmissa opetussuunnitelman perusteissa on kunnille ja 

kouluille jätetty todella paljon tulkinnanvaraa ja mahdollisuus itse päättää mitä 

kokonaisuuksia ja asioita opetetaan ja miten. Opetussuunnitelmatyö on siis kaventanut 

valtakunnallisia perusteita eikä niissä enää ole mainintaa esimerkki kulttuureista, joita 

tunneilla pitäisi käsitellä. 

Tämä epäkohta sai mielenkiintoni heräämään yhä enemmän aihetta kohtaan. Mitä jos 

vertailisi esimerkiksi kymmenen eri koulun opetussuunnitelmia. Kuinka erilaisia ne olisivat ja 

mitä erilaisuudesta seuraisi? Toisaalta tutkimukseni tarkoitus olikin pysyä 

perusopetussuunnitelmien perusteissa ja ehkä myöhemmin jatkaessani aiheesta pro graduani, 

voin syventyä myös koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin enemmän. 

Tarkoituksenani onkin jatkaa aiheesta pro gradu, ja tähän asti tehty tutkimus on tuonut 

mieleeni monia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkimukseen voisi ottaa laajemman 

katsauksen koulukohtaisista opetussuunnitelmista kuten jo aikaisemminkin mainitsin. 

Vaihtoehtoisesti voisi myös haastatella jo pitkään opetusalalla olleita musiikinopettajia ja 

selvittää, miten musiikkikulttuurit ja niiden määrä on opettajien mielestä muuttuneet ja mitä 

syitä näille muutoksille on. Yhtenä mahdollisuutena olisi myös vertailla ulkoeurooppalaisten 
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musiikkikulttuurien määrää suhteessa muihin musiikkikulttuureihin, mutta tämä ei aiheena 

ehkä herätä niin paljon mielenkiintoa kuin muut vaihtoehdot. 

Neljäntenä jatkotutkimusvaihtoehtona olisi tehdä kirjakatsaus aiheesta. Mielenkiintoista olisi 

käsitellä esimerkiksi yhden kustantajan musiikin oppikirjasarjat eri vuosikymmeniltä ja 

tarkastella kuinka ne vastaavat valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. 

Tutkimuskysymyksenä voisi olla esimerkiksi, ovatko musiikinkirjat muotoutuneet 

opetussuunnitelmien mukaan vai päinvastoin. 
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