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Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan musiikin merkityksiä. Musiikillisista 

merkityksistä avautuu monia musiikkikasvatuksen käytäntöihin vaikuttavia 

näkökulmia lähtien musiikkikasvatuksen ja musiikin oppiaineen oikeutuksesta 

olla osa yleissivistävä koulutusta. Tutkielman alkuosa on musiikkifilosofinen 

pohdinta musiikista ja sen monista merkityksistä. Tutkielman empiirisessä 

osassa tutkitaan lasten kokemuksista nousevia musiikillisia merkityksiä. 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tutkimuksen tieteenfilosofinen 

näkökulma kiinnittyy fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen.  

 Musiikki ei ole vain soivaa ääntä, vaan se on myös kulttuurinen ja 

sosiaalinen ilmiö. Meistä jokainen kasvaa ymmärtämään musiikkia niiden 

kokemusten kautta, joita saamme omassa kulttuurissamme ja yhteisöissä, joissa 

toimimme. Näin myös musiikilliset merkitykset voivat nousta sekä soivasta 

musiikista, että erilaisista kulttuurin muovaamista musiikin funktioista. Tämän 

tutkielman keskiössä on yksilöllinen kokemus ja siitä aukeavat merkitykset.  

Tutkielmassa on haastateltu seitsemää 10-13 -vuotiasta lasta. Haastatteluissa 

lapset ovat kuvailleet niin koulussa kuin harrastusten piirissä saatuja 

musiikillisia kokemuksia. Haastateltaville musiikki on tunteiden ilmaisua ja 

konkreetista toimintaa, soittamista, laulamista sekä oman musiikin tekemistä. Se 

on myös taitojen kehittämistä ja tärkeä yhdessä tekemisen muoto. Musiikin ja 

musiikkikasvatuksen merkitys nousee näistä yksilöllisistä merkityksistä – siitä 

kuinka musiikki parantaa yksilön elämänlaatua. 

 

Avainsanat: musiikilliset merkitykset, kokemus, musiikkikasvatuksen filosofia, 

praksiaalinen musiikkikasvatus 
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1. JOHDANTO 

 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Musiikkikasvatuksella on pitkät perinteet ja sillä on ollut vakiintunut asema 

koulujen oppiaineena. Musiikkikasvatustyön hedelmiä nähdään niin koulun 

arjessa kuin juhlassakin. Musiikin arvoa ja oikeutusta koulun oppiaineena 

joudutaan kuitenkin aika ajoin perustelemaan. Kulloisessakin ajassa vaikuttavat 

arvot ja asenteet vaikuttavat myös musiikista ja sen asemasta käytävään 

keskusteluun. Musiikin merkityksiä voidaan pohtia monesta näkökulmasta. 

Millaisia yleisiä, esimerkiksi yhteiskunnallisia, merkityksiä musiikilla tässä 

ajassa on, ja millaisia ovat toisaalta musiikista nousevat yksilölliset merkitykset? 

Opetussuunnitelma on konkreettinen ilmaus siitä, mitä opetukselta kulloinkin 

vaaditaan ja millaisia arvoja ajassa on pinnalla. On mielenkiintoista pohtia, 

millaisessa arvojen ja asenteiden maailmassa musiikkikasvattaja työtään tänä 

päivänä tekee. Arvot ja asenneilmapiiri vaikuttavat myös käytännön opetukseen. 

Sitä kautta niillä on merkittävä vaikutus lasten kokemuksiin musiikista ja 

musiikkikasvatuksesta  

 Viime aikoina musiikkikasvatuksen merkitystä on sen itseisarvoisen 

aseman sijasta etsitty hyödyn näkökulmasta. Musiikin merkitystä ei etsitä 

musiikista itsestään tai siitä kokemuksesta, jonka se voi tarjota, vaan sen merkitys 

nähdään siinä, kuinka se palvelee esimerkiksi muita oppiaineita tai vaikkapa 

luovuuden kehittymistä. Tämänkaltaisen ajattelun taustalla ovat ajassamme 

keskeisesti vaikuttavat tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset, jotka ovat 

hiipineet osaksi kaikkea koulutusta (Bowman 2005, 29-30). Argumenteille 

musiikin vaikuttavuudesta oppimiseen tai luovuuden kehittymiseen ei 

kuitenkaan ole kovin vahvoja perusteita. Tutkimusnäyttöä näitä väitteitä 

tukemaan tarvittaisiin lisää. (Koopman 2005, 119-120; Westerlund 2005, 250.)    

Muun muassa Constantijn Koopman on vahvasti sitä mieltä, että 
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musiikkikasvattajien ei tulisi ollenkaan lähestyä musiikkikasvatuksen 

merkitysten etsimistä tästä tehokkuuden retoriikasta käsin, vaan keskustelu 

tulisi kääntää siihen, millaista sisältöä musiikki ja taideaineet antavat 

inhimilliselle elämälle. (2005, 119-120.)  Heidi Westerlund vie ajatusta vielä 

pidemmälle. Hän kääntää fokuksen oppilaaseen ja siihen, kuinka musiikki voi 

parantaa yksittäisen oppilaan elämänlaatua hänen henkilökohtaisista 

lähtökohdistaan käsin. Musiikin ja samalla musiikkikasvatuksen merkitys 

nousee yksilöllisistä kokemuksista. Musiikki on väline, jonka avulla yksilö voi 

päästä kohti hänelle hyvää elämää. (2005, 262-263.)  

 Mikä merkitys musiikkikasvatuksella voi olla yksilön kasvussa, 

yksilöllisten kokemusten ja sitä kautta yksilöllisten merkitysten syntymisessä? 

Musiikilla ei akateemisena oppiaineena ole merkitystä oppilaille (Regelski, 

2005,14). Musiikki on yleissivistävä perusoppiaine muiden oppiaineiden 

joukossa.  Musiikki on kuitenkin myös jotain spesiaalia ja siksi myös 

musiikkikasvatuksen tulisi olla jotain erityistä. Tästä polaarisesta näkökulmasta 

käsin tulisi kriittisesti pohtia, mistä musiikin ja musiikkikasvatuksen merkitys 

syntyy. (2005, 7-9.) Musiikkia voi tarkastella myös tasa-arvon näkökulmasta. 

Koulun yleinen arvopohja edellyttää tasa-arvoa ilmaisullisessa kasvatuksessa, 

myös siis musiikin opetuksessa. Nykyisissä käytännöissä ja yhteiskunnallisessa 

ajattelussa on kuitenkin paljon sellaista, mikä ohjaa ajattelemaan, että taiteeseen 

ja musiikkiin ja niiden parissa toimimiseen liittyy erityinen lahjakkuus ja 

erikoistuminen. (Nikkanen & Westerlund 2009, 31.)  

 Jos lähdetään siitä näkökulmasta, että musiikki on erityistä, herää 

kysymys, millä tavoin musiikkia tulisi sitten opettaa? Jäin pohtimaan tätä 

kysymystä lukiessani Patricia Leavyn kirjaa Method meets Art (2009), jossa 

esitellään taiteen tutkimuksen taideperustaisia tutkimusmenetelmiä, sitä kuinka 

tutkia eri taiteenlajeja niin, että niiden erityinen luonne ja kokemus taiteesta tulee 

näkyväksi? Samalla tavalla voi mielestäni pohtia musiikin opetusta koulussa. 

Kuinka opetuksessa ja sitä kautta lasten yksilöllisissä kokemuksissa nousee esiin 

musiikin erityinen luonne ja kokemus musiikista jonakin erityisenä? 

Opetetaanko musiikkia taiteen keinoin? Onko musiikin tunti elämys, 
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tutkimusprosessi, hienoimmillaan flown kaltainen tila sekä opettajalle että 

oppilaalle? Ajatus vaikuttaa idealistiselta, kun ajattelee koulun musiikin 

opetuksen arkea, mutta nämä kysymykset on musiikista nousevien merkitysten 

kannalta olennaisia.  

 Musiikkikasvatukseen, kuten kasvatukseen yleensäkin, liittyvät 

arvot. Opetuksessa välittyvät niin tiedostetusti kuin monin tiedostamattominkin 

tavoin arvot ja asenteet. Musiikkikasvattaja voi yhdellä napin painalluksella 

avata koko maailman musiikin luokkaan, meillä on resursseja, mahdollisuuksia, 

osaamista, tietoa ja välineitä taloudellisista haasteista huolimatta enemmän kuin 

koskaan. Opettaja tekee koko ajan monenlaisia valintoja niin suunnitellessaan 

kuin toteuttaessaan suunnitelmaansa käytännössä. Millaista on se musiikki tai 

praktisessa mielessä musiikillinen toiminta, jonka kautta merkitykselliset 

kokemukset voisivat syntyä? Valinnat ovat aina arvovalintoja. Arvot ovat 

muuntuvia ja elävät ajassa. Musiikkiin liittyy paljon kulttuurisia ja sosiaalisia 

sisältöjä ja arvoja. Kasvatuksen kautta seuraaville sukupolville siirretään tietyssä 

kulttuurissa arvokkaina pidettyjä traditioita. Tänä päivänä 

musiikkikasvatukselle on kuitenkin annettu tehtäväksi ja tavoitteeksi myös 

aktivoida jokainen oppilas luomaan uutta. Ajassamme arvostetaan luovuutta, ja 

erityisesti taideaineilla oletetaan olevan merkitystä luovuuden ja luovan 

ajattelun kehittymisessä. 

 Musiikin merkityksiä voi tarkastella monista näkökulmista. Tämän 

tutkielman keskiössä on yksilöllinen kokemus. Merkitysten kokija on aina yksilö, 

mutta kulttuuri, koulutusjärjestelmä tai vaikkapa opetussuunnitelma 

vaikuttavat yksilön kokemuksiin ohjauksella, asettamalla tietynlaisia raameja 

sekä jakamalla resursseja koulutukselle. Näitä päätöksiä ohjaavat arvot ja 

asenteet. Nämä yksilöllisiä musiikkikokemuksia ohjaavat tai joskus jopa 

rajoittavat seikat voivat olla tiedotettuja tai tiedostamattomia, usein seikkoja, 

joita pidetään itsestään selvinä, eikä pohdintaa tai harkintaa pidetä tarpeellisena.  

 Heidi Westerlund (2005) kirjoittaa osuvasti, että musiikki itsessään 

ei näytä tarvitsevan oikeutusta, sen asema kulttuurisessa kentässä vahva. 

Musiikkikasvatuksen filosofinen keskustelu kuitenkin osoittaa, että 
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musiikkikasvatuksen asema vaatii perusteluja. Hän ei perää 

musiikkikasvatuksen arvojen tai päämäärien kirkastamista, vaan näkee, että 

musiikkikasvatuksen tehtävä on toteuttaa taiteen päämäärää, eli parantaa 

elämänlaatua. Millaisten kokemusten ja musiikista nousevien merkitysten kautta 

tämä tapahtuu? 

   

1.2 Aikaisempi tutkimus 

 

 Olen tutkielmaani liittyen tutustunut erityisesti musiikkikasvatuksen filosofiaan 

liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Filosofinen pohdinta voi laajeta hyvin 

moniin suuntiin. Tässä tutkimuksessa keskityn musiikkikasvatukseen viime 

vuosikymmeninä liittyneeseen filosofiseen keskusteluun, jossa on vastakkain 

ollut kaksi näkökulmaa, eli esteettinen ja praksiaalinen musiikkikasvatuksen 

filosofia. Esteettisen musiikkikasvatuksen filosofian kehittäjänä nähdään 

erityisesti Bennett Reimer. Myös muun muassa Keith Swanwickin 

musiikkifilosofisessa ajattelussa on paljon esteettisen näkökulman piirteitä, 

vaikka hän ei musiikkia teos- ja kuuntelukeskeisesti lähestykään. (Heimonen & 

Westerlund 2008, 177-181.)  Praksiaalisen musiikkikasvatuksen filosofian 

näkökulmaa edustavat erityisesti David J. Elliott, Wayne Bowman ja Thomas A. 

Regelski. (2008, 184- 188.) Klassikkona voidaan tässä yhteydessä pitää myös John 

Deweyä, jonka praktinen näkökulma oppimiseen ja opettamiseen on lähellä 

praksiaalista musiikkikasvatuksen filosofiaa, kuitenkin sillä erotuksella, että 

Deweyn lähtökohta on kasvatuksen praksiksessa, kun taas musiikkikasvattajat 

pääsääntöisesti ottavat lähtökohdakseen musiikilliset praksikset.  (2008, 188-193.) 

Musiikkikasvatuksen filosofisia perusteita pohtiessa ei voi edellisiä ohittaa. 

 Suomessa tehdään monipuolista musiikin tutkimusta. Myös 

musiikin filosofiaan ja estetiikkaan liittyvää tutkimusta tehdään.  

Musiikkikasvatukseen liittyvistä filosofisista näkökulmista ovat kirjoittaneet 

erityisesti Sibelius-Akatemian professorit Lauri Väkevä ja Heidi Westerlund. 

Musiikin oppimisen yhteisöllisiä ja sosiaalisia aspekteja on tutkinut muun 
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muassa Sibelius-Akatemian professori Heidi Partti. Edellä mainittujen 

tutkimukset ja tekstit ovat keskeisiä lähteitä tässä tutkielmassa.  

 Oman tutkielmani kannalta erityisen mielenkiintoinen on myös 

Serja Turusen (2016) väitöskirja. Hän on tutkinut lasten taidemusiikin 

kuuntelukokemuksia koulun musiikkikasvatuksen kontekstissa.  Tutkimus on 

eksistentiaalis-fenomenologinen. Tutkimuksen kohteena on siis nimenomaan 

lasten kokemukset, mutta kuten tutkija itse toteaa, tutkimuksen kohteena on 

samalla myös musiikkikasvatus (Turunen 2016, 30). Kuuntelukasvatuksen 

tutkijana hän on pyrkinyt luoman holistista näkemystä, joka yhdistää 

praksiaalisen ja esteettisen musiikkikasvatuksen näkökulmia. Turunen näkee, 

että molemmista voi löytyä tärkeitä rakennuspalikoita niin musiikinopetuksen 

filosofiseen taustaan kuin myös opetuksen käytännön toteutukseen esimerkiksi 

työtapojen muodossa. (2016, 20.)  

 Myös Taina Huttusen (2017) Jyväskylän yliopistoon tekemä 

väitöskirja on mielenkiintoinen.  Tutkimuksessa testataan tutkijan itsensä 

kehittämää sävellyttämisen menetelmää. Taustana tutkimukselle on 

perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet sekä musiikin että laaja-alaisten 

tavoitteiden osalta. Säveltäminen on paitsi luovaa toimintaa, myös osallistamista 

ja tutkivaa oppimista, tiedonhankintaa. Huttunen nojautuu tutkimuksessaan ja 

luomassaan sävellyttämisen menetelmässä praksiaaliseen musiikkikasvatuksen 

filosofiaan, käytännön musisointi on tapa omaksua kulttuurista tietoa ja 

osaamista. (2017, 168.)  

 Musiikin merkityksiä pohdittaessa nousee esiin myös musiikin 

vaikutus tunteisiin. Melko tuoretta tutkimusta musiikkiin liittyvistä 

tunnemerkityksistä löytyy Henna-Riikka Peltolan (2017) Jyväskylän yliopistoon 

tekemästä väitöskirjasta. Väitöskirjassa on tutkittu sitä, miten ihmisten 

surulliseksi luokittelema musiikki koetaan, ja miten sitä sanallisesti kuvataan. 

Tutkimuksessa kävi ilmi musiikin sosiokulttuurinen luonne. Ihmisillä on 

moninaisia tapoja kokea, käsitteellistää ja jakaa musiikin herättämiä tunteita.  
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2. FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA 
MUSIIKKIKASVATUKSEEN 
 

 

Opetussuunnitelma käytännön opetusta ohjaavana asiakirjana perustuu 

tietynlaiseen kasvatusfilosofiseen ajatteluun. Opetussuunnitelmaan kiteytyvät 

arvot ja ajatusmallit, jotka nousevat tästä ajasta. Taustalla on myös tutkimusta 

esimerkiksi oppiaineeseen liittyvistä oppimisen erityispiirteistä tai vaikkapa 

teknologian tuomista uusista näkökulmista oppiaineen opetukseen.  Opettaja on 

opetussuunnitelman käytännön toteuttaja. Opetussuunnitelman lisäksi hänen 

toimintaansa ohjaavat tiedostetut, mutta myös osittain tiedostamattomat arvot, 

asenteet ja ajatusmallit. Hektisessä opettajan arjessa on harvoin aikaa tai 

voimavaroja pohtia esimerkiksi musiikin opettamisen filosofisia ulottuvuuksia, 

eivätkä ne välttämättä edes tunnu tärkeiltä käytännön työn kannalta. 

Merkitykselliset oppimiskokemukset ja oppilaan aktiivinen osallisuus omassa 

oppimisessaan on kuitenkin nykyisessä opetussuunnitelmassa nostettu 

keskiöön. Opetussuunnitelma velvoittaa opettajan siis rakentamaan mielekkäitä 

oppimiskokonaisuuksia, joiden kautta oppilas voi kokea opiskelemansa asian 

itselleen merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Opettaja joutuu siis miettimään sitä, 

mikä musiikissa voisi olla se oppilaalle merkityksellinen ulottuvuus. Kun 

pohditaan musiikkia ja sen merkityksiä, pohditaan musiikkifilosofian ja 

musiikkikasvatuksen filosofian näkökulmia. Tässä ajassa on nyt tilausta 

filosofiselle pohdinnalle.  

 

2.1 Esteettinen ja praksiaalinen musiikkikasvatuksen filosofia 
 
Musiikkifilosofia musiikintutkimuksen yhtenä osa-alueena pohtii muun muassa 

musiikin olemusta ja musiikin merkityksiä. Esimerkiksi musiikkikasvatuksen 

näkökulmasta tarkastellaan siis sitä, mikä tekee musiikista merkityksellisen 

oppiaineen. Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteena ovat musiikillisista 

kokemuksista nousevat musiikilliset merkitykset. Musiikilliset merkitykset 

voivat nousta yksilön kokemuksista, mutta myös yhteisöllisistä kokemuksista, 
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yhteisesti jaetuista kokemuksista ja merkityksistä. Musiikkikasvatukseen liittyvä 

musiikkifilosofinen keskustelu on viime vuosikymmeninä kulminoitunut 

kahteen näkökulmaan. Esteettinen musiikkikasvatuksen filosofia on korostanut 

musiikin itseisarvoista merkitystä ja musiikin esteettisestä vaikutuksesta 

kumpuavaa yksilöllistä kokemusta. (Westerlund 2005, 253.) Esteettinen 

musiikkikasvatuksen filosofia on saanut haastajakseen laajempaa näkökulmaa 

korostavan praksiaalisen musiikkikasvatuksen filosofian.  

 Musiikkikasvatusta ja musiikin oppimista on perinteisesti 

tarkasteltu yksilön näkökulmasta, kuten kasvatusta ehkä yleisemminkin. Opetus 

ja kasvatus tarjoaa yksilölle kehittymisen ja edistymisen työkaluja. Tähän 

yksilöllistä näkökulmaan korostavaan perinteeseen liittyy myös esteettinen 

musiikkikasvatuksen filosofia. Musiikin on nähty rikastuttavan yksilön elämää 

tunnekokemusten kautta. Käytännön musisointia ole pidetty kovin tärkeänä, 

vaan musiikkikasvatuksessa on korostettu kuuntelukasvatusta.  Esteettistä 

näkökulmaa korostavat ajattelevat, että on olemassa arvokkaita, itseisarvoisia 

teoksia, joita oikealla tavalla kuuntelemalla saavutetaan esteettinen kokemus.  

Musiikin arvo ja merkitys nousee musiikista itsestään. Funktionaalisia tai 

ulkomusiikillisia tekijöitä ei ole nähty olennaisina tai tärkeinä esteettisen 

kokemuksen kannalta.  (Heimonen & Westerlund 2008, 177-179; Westerlund 

2005, 251-254.)  

 Esteettistä näkökulmaa korostavassa musiikkikasvatuksessa 

musiikin oppiminen liittyy musiikin erityispiirteisiin, siihen mikä musiikissa on 

musiikillista. Tähän liittyy kykyä analysoida ja ymmärtää teoksen sisältämiä 

rakenteita ja musiikillista ilmaisua. Esteettisen musiikkikasvatuksen filosofian 

näkökulmasta musiikki on koulun oppiaine ja osa koulun toimintaa, koska se on 

arvokasta ja sillä on merkitystä itsessään. (Westerlund 2005, 251-252.) Reimer 

(2003, ix-xi) toteaa A Philosophy of Music Education teoksensa kolmannen 

painoksen esipuheessa yhä uskovansa, että musiikin merkitys nousee musiikista 

itsestään, siitä miten musiikilliset äänet vaikuttavat inhimilliseen elämään.  Myös 

Swanwick (1996, 7-22) lähtee musiikin merkityksiä pohtiessaan nimenomaan 

soivasta konkreettisesta materiaalista ja musiikillisista elementeistä.  Esteettisen 
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musiikkikasvatuksen filosofian näkökulmasta katsottuna musiikki siis tarjoaa 

kokemuksen, jota ei voi muutoin kuin musiikin kautta kokea. Musiikin 

opetuksen tehtävä on aukaista tämä kokemusmaailma jokaiselle oppilaalle. 

(Väkevä 2009, 53.) 

 Esteettisen musiikkikasvatuksen filosofian kritiikistä on syntynyt 

praksiaalinen musiikkikasvatusfilosofia. Praksiaalisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna musiikki on toimintaa, tavallaan käsityötaito. Konkreettisen 

musisoinnin kautta saadaan musiikillisia kokemuksia. Musiikkikasvatuksen 

tehtävänä on perehtyminen musiikillisiin käytäntöihin laulamalla, liikkumalla, 

soittamalla tai vaikkapa säveltämällä. Fokuksessa ovat musiikilliset käytännöt 

eivätkä niinkään yksittäiset teokset, eli toiminnan kautta saatu tieto on 

situationaalista. (Heimonen & Westerlund 2013, 185-187; Väkevä 2009, 53-54.) 

Käytännöllinen soittamisen tai laulamisen kokemus kasvattaa ja lisää yksilön 

itsetuntemusta. Yksilölle musiikin merkitys nousee juuri tästä kokemuksesta. 

(Väkevä 2009, 53-54.) 

 Musiikki nähdään praksiaalisessa ajattelussa myös sosiaalisena 

toimintana, jossa musiikin merkitys ja arvo nousevat musiikin sosiaalisista, 

yhteisöllisistä käyttötavoista ja funktioista. (Westerlund 2005, 254.) Arjen 

kokemuksissa musiikkiin liittyy paljon ulkomusiikillisia seikkoja, jotka 

muovaavat käsityksiä musiikista. Musiikilla voi olla erilaisia tilannekohtaisia 

ulottuvuuksia, joiden kautta yksilö voi kokea musiikin merkitykselliseksi. 

Praksiaalisen musiikkikasvatuksen filosofiaa ovat kehittäneet muun muassa 

Thomas A. Regelski ja David J. Elliott, jonka teos Music Matters (1995) on 

praksiaalisen musiikkikasvatuksen filosofian keskeisistä teoksista ja myös yksi 

esteettisen musiikkikasvatuksen kritiikin avanneista kannanotoista. Praksiaalista 

musiikkikasvusta tarkasteltaessa on myös mainittava John Dewey ja hänen 

pragmatisminsa. Deweyn filosofisen ajattelun kautta löytyy paljon näkökulmia 

myös musiikin opettamiseen, vaikka Dewey ei suoranaisesti musiikista paljoa 

kirjoittanut. (Väkevä 2009, 48.) 

 Elliott ja Regelski kritisoivat vahvasti esteettistä näkökulmaa, jolla 

on pitkään ollut vahva jalansija musiikkikasvatuksellisessa ajattelussa ja myös 
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käytännön toiminnassa.  Kritiikin ytimessä on esteettisen kokemuksen käsite, se 

miten se esteettisessä musiikin filosofiassa ymmärretään. Esteettinen kokemus 

syntyy analysoimalla ja ymmärtämällä musiikin rakenteita ja musiikillista 

ilmaisua. Kriitikoiden mielestä esteettinen näkökulma ei vastaa ihmisten 

kokemuksia, vaan erottaa mielen ja kehon, ja tekee musiikista jotain, jota on 

ymmärrettävä ei tunnettava. (Regelski 2005, 12-13). Praksiaalinen teoria ei 

kokonaan hylkää esteettistä näkökulmaa. Praksiaalisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna se ei kuitenkaan ole jotakin arkielämästä erotettua, vaan nousee 

nimenomaan arjen käytännöllisistä kokemuksista. Esimerkiksi Deweylle 

esteettinen ei ollut mikään transendentaalinen kokemus, vaan tekemisen tilanne, 

jossa merkityksellinen kokemus syntyy konkreettisen tekemisen kautta. (Väkevä 

2009, 53-54.) Esteettistä näkökulmaa koulun musiikkikasvatuksessa on 

perusteltu siten, että sillä on merkitystä yksilölle myöhemmässä elämässä. Kun 

hän kasvaa, hän oppii arvostamaan ja näkemään arvokkaan ja merkityksellisen. 

(Regelski 2005,13-14). Lasten näkökulmasta tämänkaltainen viivästynyt merkitys 

on kuitenkin ongelmallinen, eikä todennäköisesti motivoi opiskelemaan 

musiikkia.  

 Esteettistä lähestymistapaa on kritisoitu myös siitä, että 

musiikkikasvatuksen näkökulmasta se ei kehitä oppilaiden kokonaisvaltaista 

muusikkoutta, vaan opiskelun tavoitteena on kehittää kykyä kuunnella 

musiikkia esteettisellä tavalla. Opetuksen keskiössä on musiikin 

vastaanottaminen ja tätä kautta kuluttaminen.  (Elliott 1995, 32.) Musiikin 

kuunteleminen on perinteisesti nähty passiivisena prosessina. Musiikki on 

signaali tai ärsyke, joka tuottaa yksilössä reaktioita, jotka voivat olla mielikuvia, 

emootioita tai tulkintoja kuullusta. Kuuntelu on kuitenkin alettu yhä enemmän 

nähdä aktiivisena toimintana, jossa yksilö rakentaa omaa kokemustaan. 

Musiikkia kuunnellessa yksilö kokoaa tietoa sosiaalisesta todellisuudesta, mutta 

myös peilaa itseään ja identiteettiään kuulemaansa. Musiikin kuunteleminen on 

kehollinen ja aistillinen kokemus. Se voi myös olla kokemus, joka on sosiaalisesti 

jaettu.  (Tuuri & Peltola 2018, 155-151.) Kriitikoiden mielestä äärimmäisyyksiin 

vietynä esteettisen näkökulman seuraus on se, että musiikkikasvatus ei ”tuota” 
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tulevaisuuden muusikkoja tai edes amatöörejä.  Esteettinen näkökulma on 

erottanut kuuntelemisen ja esimerkiksi soittamisen, vaikka kuuntelemisen taito 

edistää soittamista ja toisaalta konkreettinen musisointi avaa musiikin 

kuunteluun aivan uusia tasoja. (Elliott 1995, 32.) 

 Praksiaalinen musiikkikasvatuksen filosofia korostaa musiikin 

moninaisia merkityksiä. Pragmaattinen kriteeri on, että musiikin arvo nousee sen 

käytännöstä nousevista merkityksistä. (Regelski 2005, 15-16.) Käytännöllisen 

tekemisen kautta saadaan kokemus, jolla on merkitystä. Musiikkiteos ei ole 

toiminnasta ja kokemuksesta irrallaan. Keinot ja päämäärät integroituvat 

merkityksellisessä musiikillisessa kokemuksessa. Jos käytännön musisoinnilla 

esimerkiksi tähdätään esityksen valmistamiseen, harjoittelu ei ole vain väline 

tyydyttävään lopputulokseen pääsemiseksi, vaan se on itsessään arvokasta ja 

tyydytystä tuottavaa toimintaa. Lopullinen esitys on osa tätä jatkumoa, ja vain 

ajallisesti ei arvon näkökulmasta erotettavissa siihen johtaneesta prosessista. 

(Westerlund 2005, 257-258.)   

  Praktisesta näkökulmasta tarkasteltuna musiikintunnilla tehdään 

musiikkia ja opitaan sitä kautta, ei opetella musiikkia oppilaalle 

merkityksettömillä tavoilla, analysoimalla ja lähestymällä musiikkia pelkästään 

tiedollisena ilmiönä. (Regelski 2005,19-20.) Myös Deweyn oppimiskäsitys 

pohjautuu ajatukseen lapsesta aktiivisena tekijänä ja kokijana, joka hetken 

mielijohteesta tekee hyvinkin monenlaisia asioita. Konkreettinen tekeminen 

herättää lapsissa omaehtoista mielenkiintoa ja tarkkaavaisuutta. Keskeistä on 

kokemus, jonka kautta lapsi huomioi, oivaltaa, löytää merkityksiä ja huomaa 

oppimansa käyttökelpoiseksi. (Dewey 1957, 16-20.) Kasvatuksen tehtävänä on 

antaa suunta sekä päämäärä lapsen toiminnalle siten, että lapsi oppii ja kehittyy.  

Deweylle kasvattaminen onkin sitä, että lapsen ajattelusta ja toiminnasta 

pyritään nostamaan esiin asioita, ei niinkään, että häneen ”kaadetaan sisään” 

opittavia asioita. (Dewey 1957, 42-43.) Toiminnallisuus on tasapainoa 

kokemusten käytännöllisen ja älyllisen puolen välillä, ja se on merkityksellistä 

oppimisen kannalta, kun se on mahdollisimman paljon tiedostettua (Dewey 

1975, 127-128). 
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 On myös tärkeää ymmärtää, että musiikki ei koskaan ole puhtaasti 

musiikkia, vaan sosiaalinen aspekti on aina läsnä, olipa kyse konsertista tai 

bändisoitosta luokassa. Tärkeää on myös huomioida se, mitä oppilaat tuovat 

mukanaan musiikintunnille. Oppilaiden ajatusten ja mieltymysten 

huomioiminen opetuksessa on täysin opettajalähtöistä opetusta 

todennäköisemmin avain merkitykselliseen kokemukseen.  Musiikki, jota 

arvostetaan, on musiikkia, joka tulee myös arjessa käytetyksi. (Regelski 2005, 17-

21.) 

 Sosiaalinen näkökulma on vahvasti osa Deweyn ajattelua. Hänen 

mielestään koulussa ei hyödynnetä tai arvosteta sitä, mitä oppilaat oppivat 

koulun ulkopuolella. Toisaalta on myös niin päin, että koulussa opiskellaan 

paljon sellaista, mitä oppilaat eivät voi soveltaa omaan arkeensa. Kasvatuksen ja 

koulutuksen yhteys arkiseen elämään on yksi Deweyn keskeisimmistä 

vaatimuksista. (Dewey 1957, 71-73.) Koulun tulee elää ja olla keskellä elämää. 

Tällöin kulttuuri, harjaantuminen, tieto tai hyöty eivät enää ole erillisiä, vaan 

tekevät koulusta kiinnostavan ja palkitsevan oppilaalle (Dewey 1957, 86.) Dewey 

korostaa myös itse oppimisen sosiaalista luonnetta.  Hän kritisoi perinteistä 

koulua siitä, että se ei tosiasiassa rohkaise toimimaan tai hankkimaan tietoa 

yhdessä, vaan suosii yksilön passiivista tiedon vastaanottamista.  Koulutyö voisi 

kuitenkin olla yhteisöllistä henkeä luovaa ja tehdä oppimisesta mielekästä 

jaettujen kokemusten kautta merkityksellisellä tavalla.  Ongelmien pohtiminen 

ja ratkaiseminen yhdessä avaa oppimiselle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. 

(Dewey 1957, 21-22.) 

 Musiikin merkityksiä, tai yleensäkään taideaineiden merkityksiä, ei 

ole helppoa ilmaista luonnollisella kielellä. Kuten edellä totesin, praksiaalinen 

näkökulma on kritisoinut musiikkiin liitettyä transsendentaalista, arjesta 

irtaantumisen kokemusta. Sen kautta tavoitellaan korkeampia arvoja ja pyritään 

saamaan yhteys elämää suurempaan todellisuuteen. Tätä kokemusta on vaikea 

määritellä tai sanallistaa, koska se kokemuksena on hyvin subjektiivinen. 

(Määttänen 2005, 243-244.) Inhimillinen tietoisuus ei kuitenkaan ole välttämättä 

vain kielellisesti rakentunut. On myös niin, että musiikin tulkinta ja 
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ymmärtäminen perustuu niihin kokemuksiin, joita meistä kukin on elämänsä 

varrella hankkinut. Sosiaalistumme tiettyyn kulttuuriseen ympäristöön. 

Musiikilliset merkitykset eivät siis siirry paikasta toiseen tallenteiden, nuottien 

tai edes esittäjien kautta, vaan ne voi ymmärtää tiettyyn kulttuuriin kasvamalla. 

(2005, 239.) 

 Sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta nousee kysymys, onko 

musiikkia olemassakaan ilman jotakuta, joka sitä esittää tai kuulee? Ilman 

ihmisiä ei ole kokemuksia eikä sitä myöten merkityksiäkään. (Määttänen 2005, 

241) Praksiaalisesta näkökulmasta katsottuna merkitykset ovat kulttuurisia 

käytäntöjä, joilla on yhteinen perusta ruumiillisessa olemassaolossa. Merkitykset 

ovat kontekstuaalisia, eli ne voivat vaihdella eri aikoina, eri puolilla maailmaa ja 

erilaisissa kulttuureissa. Musiikki saa siis merkityksensä tekemisestä, eletystä 

elämästä ja ruumiillisista kokemuksista. Tästä näkökulmasta katsottuna on niin, 

että esteettisillä arvoilla ei voi olla absoluuttista perustaa. (2005, 241-245.) Se, 

mikä jossakin musiikillisessa kulttuurissa on esteettisessä mielessä tavoiteltavaa, 

vaikkapa kaunista, ei sitä välttämättä jossakin toisessa ole. Kun esimerkiksi 

kuuntelee klassiseen musiikkiin kuuluvan tietynlaisen kompleksisuuden 

ihanteen kautta vaikkapa yksinkertaista melodiaa tai rytmistä teemaa, joka vain 

pienesti ja hienovaraisesti muuntuu edetessään, ei voi tavoittaa sitä, mikä 

tämänkaltaisessa musiikissa on olennaista.  

  Filosofisilla lähtökohdilla on merkitystä myös musiikin 

arvottamisen ja laadun näkökulmasta. Mikä on arvokasta musiikkia, on 

kysymys, johon jokainen musiikkikasvattaja ottaa tavalla tai toisella 

opetuksessaan kantaa. Onko arvokasta vain kompleksinen ammattilaisten 

esittämä musiikkia vai onko sitä myös yksinkertainen sävelmä, joka soi vaikkapa 

perheen yhteisissä hetkissä? Esteettistä näkökulmaa korostavaan 

musiikkikasvatusfilosofiaan on kuulunut musiikkiteosten arvon korostaminen. 

Tämä ajattelu on liittynyt erityisesti taidemusiikkiin, ja teosten kvaliteetteina on 

arvostettu erityisesti kompleksisuutta ja historiallisuutta. Myös tekijyys on 

korostunut. Näitä näkökulmia ei ole syytä hylätä, sillä nämä seikat ovat osa 
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kulttuurista pääomaa, mutta näkökulmaa on pyrittävä laajentamaan. (Mantere 

2005, 200.)  

 Praksiaalinen filosofia on siirtänyt mielenkiinnon musiikkiteoksesta 

yksilön kokemukseen musiikista. Laatu on edelleen jotakin, jota on syytä pohtia, 

mutta kuten Mantere (2005, 186-200.) artikkelissaan tuo esille, sen täytyy 

perustua johonkin muuhun kuin pelkästään musiikilliseen teokseen liittyviin 

kvaliteetteihin. Kuinka taide onnistuu prosessina, joka lisää hyvää elämää, on 

kysymys, joka voisi olla laadun kriteerinä. Musiikki ja musiikilliset kokemukset 

ovat arvokkaita praktisessa mielessä. Musiikki on kokemus, jossa yksilö 

aktiivisena tekijänä tai kuuntelijana oppii itsestään, kasvaa sitä kautta yksilönä ja 

myös nauttii tekemisestään. (Elliott 1995, 124.) 

 

2.2 Musiikki taiteena ja taideaineena 

 

Opetussuunnitelman esitetyt musiikin oppiaineen tehtävät ja tavoitteet voi 

tiivistää seuraaviin näkökulmiin: käytännöllinen toiminta, yhteisöllisyys ja 

yhdessä toimiminen, oppilaan aktiivisuus ja kiinnostuksen kohteiden 

huomioiminen, osallisuus, luovuus sekä ilmaisu. (Opetushallitus 2014, 236.) 

Praksiaalinen musiikkikasvatuksen filosofia näkyy siis vahvasti 

opetussuunnitelmassa. Käytännön musisoinnin korostaminen on toki jossakin 

määrin näkynyt jo aikaisemmin suomalaisessa musiikkikasvatuksessa, joten 

näkökulma ei ole aivan uusi. Jo 1970-luvulla nostettiin lasten oman musiikillisen 

tekemisen ideoita esiin muun muassa Ellen Urhon toimesta. Äänikokeilut ja 

äänillä leikkiminen olivat tapa lähestyä musiikin monimuotoisuutta ja 

musiikillisen keksimisen ajatusta. Orff-pedagogiikan rantautuminen Suomeen 

on myös osaltaan vaikuttanut musiikin opetuksen painotuksiin. Orff-

pedagogiikkaan kuuluu paljon konkreettista soittamista erilaisilla rytmi- ja 

laattasoittimilla ja myös musiikillista keksintää esimerkiksi improvisaation 

muodossa. (Partti & Ahola 2016, 44-45; Ojala &Väkevä 2013, 17.)  

 Laajemmassa kasvatusfilosofisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa on nähtävissä myös paljon heijastumia 
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John Deweyn ajattelusta. Deweyn filosofinen ajattelu ansaitsee tulla 

huomioiduksi, kun pohditaan oppimista ja käsitystä lapsista oppijoina. Deweyn 

ajattelussa nousee esiin niin konkreettinen tekeminen, kokemukset oppimisen 

mahdollistajina ja merkitysten muokkaajina, kuin myös koulun ulkopuolisen 

maailman huomioiminen sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta.  

 Musiikki on yksi koulun taideaineista. Olen paljon pohtinut sitä, 

miten musiikin luonne taiteena, taiteellisena oppimisprosessina, toteutuu 

koulujen musiikkikasvatuksessa. Mikä on olennaista taiteen tekemisessä ja 

kokemisessa? Regelski (2005) on kirjoittanut musiikin taide luonteesta. Musiikki 

on jotain aivan erilaista, taideaine, jota voisi ja pitäisi lähestyä merkityksellisten 

kokemusten ja elämysten kautta. Jos musiikkia ajatellaan vain yhtenä 

oppiaineena, jää todennäköisesti jotakin tärkeää uupumaan. Tärkeä näkökulma 

on myös se, että jos koulujen opetuksen musiikki on jotain aivan muuta kuin 

miten musiikki koetaan ympäröivässä yhteiskunnassa, koulumusiikki 

marginalisoituu, eikä musiikkikasvatusta koulussa pidetä tärkeänä (2005, 10.)  

 Millainen sitten on taiteellinen oppimisen prosessi ja onko sellaisia 

koulussa mahdollista toteuttaa?  Jo aikaisemmin mainittu tehokkuus, 

taloudellisuus ja kaikenlainen mittaaminen ovat vastakkaisia taiteellisille 

prosesseille. Taiteelliselle toiminnalle on ominaista kokeilu, etsiminen, usein jopa 

koko prosessin aloittaminen alusta. Jopa ajan kokeminen silloin, kun 

uppoudutaan vaikkapa musiikin luomisen prosesseihin, on aivan erilaista kuin 

arjen ajankäytössä. Aika ei ole se mitta, jonka puitteissa olisi saavutettava jotain. 

Prosessi ei välttämättä tähtää tulevaisuuteen, vaan olennaista on tekeminen ja 

kokeminen tässä ja nyt. (Koopman 2005, 117-120.) Miten vähäiset käytettävissä 

olevat opetustunnit antavat mahdollisuuksia tämän kaltaiseen työskentelyyn 

kouluissa? Opetussuunnitelmankin mahdollistama useita oppiaineita 

integroiva, laajempien opetuskokonaisuuksien suunnittelu on yksi mahdollinen 

tapa lähestyä asiaa. Se ei toisi vain joustoa ajankäyttöön, vaan mahdollistaisi 

myös näkemään musiikin yhteyksiä muihin ilmiöihin. 

 Taiteelliseen ajatteluun ja prosessiin ajatellaan liittyvän myös 

tietynlaisia laadullisia kriteerejä. Millaisia laadullisia vaatimuksia musiikin 
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tekemiselle voidaan koulussa asettaa? Mikä ylipäätään on hyvää ja arvokasta 

musiikkia, arvokasta siirrettäväksi sukupolvelta toiselle ja kuka arvokkaan tai 

hyvän määrittelee? Millä tavoin tulisi suhtautua päivän hitteihin, jotka joidenkin 

mielestä sisältävät pelkästään musiikillisia kliseitä? Voidaanko niiden arvo 

nähdä siinä, että ne kuitenkin houkuttelevat ylipäätään musisoimaan 

musiikkitunneilla?  

 Yhtenä kasvatuksen ja samalla musiikkikasvatuksen tehtävänä 

voidaan nähdä kriittisen asenteen synnyttäminen. Musiikkikasvatuksen ei tulisi 

vain ohjata lapsia kohti tavoitteita, vaan opettaa heitä itse löytämään ja 

näkemään sen, mitä kannattaa tavoitella. (Koopman 2005, 128.) Tässä ajassa 

vahvana trendinä on eri elämänalueiden estetisoiminen. Elämme hyvin 

visuaalisessa maailmassa, jossa kaikki mitä teemme on myös kokemus, olipa kyse 

autolla ajamisesta tai ruuan laittamisesta. Kokemukset ovat toistettavissa 

uudelleen ja uudelleen, koska kaikki on mahdollista tallentaa. Media luo paitsi 

mahdollisuuksia tallentaa, myös vaihtoehtoisia todellisuuksia. Tutkittua tietoa 

haastetaan monin tavoin. Musiikki voi olla osa manipulaatiota, joten kriittistä 

asennetta tarvitaan myös musiikin suhteen. (Koopman 2005, 125-128.) Myös 

perusopetuksen opetussuunnitelma velvoittaa kriittisen ajattelun kehittämiseen. 

Oppilaita tulee ohjata arvioimaan omaa ja yhteistä toimintaa. Laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteena on kriittiseen ilmiöiden tarkasteluun eväitä antavan 

monilukutaidon kehittäminen. (Opetushallitus 2014, 20-24, 49) Musiikki ja taide 

voi olla yksi tapa nähdä asioita toisin. Niiden kautta voi myös kokea voivansa 

vaikuttaa ja olla osallinen yhteisössään. 

 Yleissivistävässä koulussa oppilaiden kirjo on moninainen ja myös   

musiikillinen tausta oppilailla vaihtelee suuresti. Osalle oppilaista jo pelkkä sana 

taide on luotaantyöntävä, saatikka sitten, että pitäisi itse alkaa työstää taiteellista 

prosessia. Kaikille oppilaille tulisi kuitenkin deweylaisessa hengessä tarjota 

mahdollisuuksia osallistua musiikillisiin prosesseihin. Tämä haastaa 

musiikkikasvattajaa etsimään musiikillisille tai taiteellisille prosesseille uusia 

muotoja. Opettajan mielestä arvokas musiikillinen repertuaari tai 

musiikkikasvatuksen metodi ei takaa oppilaan innostuksen ja sitoutumisen 
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löytymistä. Siksi tulisikin tutkia oppilaan kokemukseen liittyviä 

merkitysnäkökulmia erilaisissa situaatioissa ja konteksteissa.  Vaikka mitään 

täysin varmaa onnistumisen reseptiä ei voi musiikkikasvattajalle antaa, voi 

hedelmällinen lähtökohta olla, että ottaa opetusprosessissa huomioon oppilaan 

lähtökohdat, kiinnostuksen kohteet ja hänen itsensä asettamat tavoitteet ja 

päämäärät. Opettajan ammattitaitoa tarvitaan ohjaamaan oppilasta löytämään 

tavat päästä näihin päämääriin. Musiikkikasvatuksen ja musiikkikasvattajan on 

siis kyettävä kriittiseen ajatteluun suhteessa musiikkikasvatuksen historiaan ja 

etsittävä uusia tapoja toimia – toimia niin, että oppilas saa musiikista sisältöä 

omaan elämäänsä. (Väkevä & Westerlund 2006, 37-38; Westerlund 2005, 262-263.)  
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3. MUSIIKIN MERKITYKSET 

 

Musiikkikasvattajan on tärkeää miettiä musiikkia ja sen luonnetta. Mitä musiikki 

on? Nopeasti mietittynä kysymys tuntuu yksinkertaiselta, jopa triviaalilta. Sehän 

on ääntä, soittamista ja laulamista. Nykyään musiikki voi laajeta kuitenkin hyvin 

moniin suuntiin ja liikkua erilaisilla rajapinnoilla, sillä ei ole mitään tiettyjä 

ominaisuuksia, joiden kautta se aina voitaisiin määritellä. Voidaan vaikkapa 

kysyä, onko hiljaisuus musiikkia, tekeekö viittova, kuuro räppääjä musiikkia tai 

musisoivatko eläimet? Viime kädessä yhteisö, jossa musiikki syntyy, määrittelee 

mikä on musiikkia.  Vaikka opettaja ei musiikintunneilla tätä musiikin 

moninaisuutta pyrkisikään konkreettisesti avaamaan, se, kuinka laveasti tai 

kapeasti opettaja musiikin määrittelee, välittyy oppilaille opetuksen kautta 

monin, niin tiedostetuin kuin tiedostamattominkin, tavoin. Siksi 

musiikkikäsitteen pohtiminen on tärkeää.  

 Myös musikaalisuuden käsite on moniulotteisempi, kuin usein 

tulemme ajatelleeksi. Musikaalisuutta paljon tutkinut ja myös 

musikaalisuustestejä kehittänyt Kai Karma kirjoittaa, että vaikka 

musikaalisuutta on jo pitkään tutkittu, mitään lopullista ja yhteisesti hyväksyttyä 

määritelmää ei vieläkään ole.  Musikaalisuus näyttäytyy erilaisena riippuen siitä 

mistä näkökulmasta sitä tutkitaan. (Karma 2010, 355.) Praksiaalisen 

musiikkifilosofian näkökulmasta musiikki ja samalla musikaalisuus ovat 

kulttuurisidonnaisia, eli kasvamme jokainen hahmottamaan ja ymmärtämään 

oman kulttuurimme musiikkia. Musikaalisuus on musiikin tavoin jotakin, jonka 

jokainen kulttuuri määrittelee omalla tavallaan. Siksi musikaalisuustestin, joka 

toimisi eri kulttuureissa, kehittäminen on vaikeaa.  Testien ongelma on myös 

ollut se, että ne loppujen lopuksi ovat tulosten osalta paljastaneet enemmän 

testissä osaamisesta ja onnistumisesta kuin siitä, millainen potentiaali 

testattavalla on oppia lisää musiikista. (Sloboda 2005, 275-279, 299-300.)  Olisiko 

musikaalisuus siis sitä, että kykenee hahmottamaan tietyn musiikkikulttuurin 

musiikillisia rakenteita ja toimimaan itselle merkityksellisen kulttuurin 

musiikillisessa ympäristössä vuorovaikutuksellisesti ja luovasti?  
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3.1. Musiikki kulttuurisena ilmiönä 

 

Esteettisen musiikkikasvatuksen filosofian näkökulmasta ei ole ollut olennaista 

pohtia musiikin määritelmää, mutta praksiaalinen näkökulma on nostanut esiin 

musiikin moninaisuuden. Elliotille (1995, 128-129) musiikki on käsitteenä avoin.  

Musiikki ja sen merkitykset laajenevat moniin suuntiin. 

 Musiikki ei ole pelkästään soivaa materiaalia. Musiikki on myös 

kulttuurinen ja sosiaalinen ilmiö. Se on yhteistoimintaa ja musiikillisten ajatusten 

jakamista. Kulttuurissa ja kasvatuksessa on aina pyrkimys säilyttää ja siirtää 

seuraavalle sukupolvelle kulttuurin arvoja, asenteita sekä vakiintuneita ajattelu- 

ja toimintatapoja, myös musiikkiin liittyviä.  Tämä tapahtuu esimerkiksi 

erilaisten rituaalien kautta, joissa musiikilla usein on hyvin keskeinen asema.  

Kasvatus on siis sosiaalistamista ja tiettyyn kulttuuriin kasvattamista.  Deweylle 

transmissio, eli kulttuurin siirtäminen seuraavalle sukupolvelle on yksi 

kasvatuksen keskeisistä tehtävistä. Se ei kuitenkaan Deweynkaan mielestä voi 

olla ainoa lähtökohta. Kulttuuriin ja perinteeseen on myös suhtauduttava 

kriittisesti. Yhteiskunta ja kulttuuri myös muuttuvat, ja tähän muutokseen 

kasvatuksen on kyettävä vastaamaan. (Nikkanen & Westerlund 2009, 29-31; 

Ojala & Väkevä 2013, 18-19.) 

 Praksiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna musiikki ei ole 

esteettinen perusluonteeltaan eikä sen arvo siis ole vain esteettisessä 

kvaliteetissa. Musiikin tekemisessä ei tavoitteena ole kokemus kokemuksen 

vuoksi, eikä musiikkiteos toisaalta kanna tai välitä itseisarvoista merkitystä.  

(Elliott 1995, 124.) Musiikilla on erilaisissa kulttuureissa ja konteksteissa erilaisia 

funktioita ja merkityksiä. Musiikki voi esimerkiksi ilmaista moraalisia, 

uskonnollisia tai tietyn yhteisön arvoja, ja tulla merkitykselliseksi sitä kautta. 

Nämä ulkomusiikilliset seikat eivät kuitenkaan tee itse musiikkia ”vähemmän 

musiikiksi” tai vähemmän arvokkaaksi, vaan ovat osa merkityksellistä 

musiikillista kokemusta. Mutta vaikka merkitykset voivat nousta kulttuurisista 

funktioista ja jaetuista merkityksistä, mitään yleistettävää musiikillista 
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kokemusta ei ole olemassakaan, vaan kokemukset ovat aina yksilöllisiä (Elliott 

1995, 125-126).  

 Musiikki on kulttuurisidonnaista niin tekemisen kuin 

vastaanottamisenkin näkökulmasta. Kun yksilö tulkitsee musiikkia tai vaikkapa 

luo uutta musiikkia, hän tekee sen kulttuurisen suodattimen kautta. Musiikki 

kantaa itsessään monenlaisia merkityksiä, ja näitä merkityksiä opitaan ja 

omaksutaan, kun kasvetaan tiettyyn kulttuuriin. (Green 2005, 81-85.) Kulttuuri ei 

vain muovaa musiikkia, vaan yksilöt muovaavat kulttuuria musiikin kautta 

(Davis 2005, 57).  

 Esimerkkinä siitä, kuinka kulttuuriset muutokset vaikuttavat 

musiikkiin ja kuinka musiikki toisaalta muovaa kulttuuria, voi nähdä 

esimerkiksi musiikkiin ja sukupuoleen liittyvät näkemykset ja asenteet. Klassisen 

musiikin suuret säveltäjät ovat perinteisesti olleet miehiä. Tästä ilmiöstä on jopa 

kriittisesti käytetty nimitystä ”Dead White European Males, DWEM. 

Musiikinhistoriaa, myös klassisen tradition historiaa, on alettu tutkia uudelleen 

muun muassa etnomusikologisen tutkimuksen piirissä. (Kurkela 2013) Muun 

muassa Pirkko Moisala (1994) on pyrkinyt nostamaan esiin klassisen musiikin 

unohdettuja naissäveltäjiä. Toisaalta musiikkiin kiinteästi liitetyt tunteet on 

liitetty feminiiniseen ilmaisuun. Musiikki harrastuksena voi pojille olla 

haastavaa, jos kaveripiirissä ajatellaan, että musiikki on ”tyttömäistä tunteilua ”. 

(Sloboda 2005, 310.)  Tänä päivänä naiset valtaavat tilaa erilaisissa 

musiikkikulttuureissa niin muusikoina kuin luovina säveltäjinäkin. Onko niin, 

että he muuttavat kulttuuria toiminnallaan, vai onko kulttuuri nyt muuttunut 

niin, että naisten on mahdollista muusikkoina uudella tavalla toimia? Sen 

selvittäminen ei ehkä ole kovin olennaista. Tärkeää on se, että kun stereotypiat 

häviävät, yksilölliselle ilmaisulle tulee tilaa ja vapautta. Musiikkikasvatuksen 

piirissä on tärkeää huomioida esimerkiksi sukupuoleen liittyviä stereotypioita ja 

pyrkiä toimimaan niin, että ne eivät vahvistu.   

 Kulttuuriin ja myös musiikkiin vaikuttaa vahvasti teknologinen 

kehitys. Teknologia vaikuttaa esimerkiksi musiikin tallentamiseen. Voidaan 

ajatella, että ensimmäinen musiikin tallentamiseen liittyvä tekninen kehitysaskel 
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on ollut nuottien kehittäminen. Tällä on ollut vaikutuksensa muistiin ja 

muistamiseen.  Kulttuuriin ja siihen kasvamiseen liittyy kollektiivinen muisti. 

Muistilla ja muistamisella on sosiaalinen luonne. Muistaminen liittyy läheisesti 

myös muusikkouteen. Musiikilliset tulkinnat ja perinteet siirtyvät ja elävät 

kollektiivisessa muistissa. (Mansfield 2005, 143.) Näin oli varsinkin ennen kuin 

musiikkia alettiin nuotintaa. Nuotintaminen on loppujen lopuksi hyvin karkea ja 

suurpiirteinen tapa tallentaa musiikkia, joten vieläkin tarvitaan muitakin tapoja 

omaksua musiikkia. Voidaan ajatella, että musiikki tarvitsee kuulon ja muistin 

kautta siirtyvää traditiota, jotta tyyli ja tulkinta löytyvät, ja musiikista tulee 

elävää ja merkityksellistä. 

 Nuotintamista ehkä suurempi muutos on tapahtunut teknologian 

kehittymisen myötä. Kuinka nykyteknologia muuttaa musiikkia ja 

muusikkoutta? Tarvitseeko mitään enää muistaa, kun kaikki on napin 

painalluksella toistettavissa samanlaisena kerrasta toiseen? Kuulonvaraisesti 

siirtyneelle musiikille on ollut keskeistä, että musiikki muuntuu ja elää. Jääkö 

improvisaatiolle tai muuntelulle teknologian vahvan aseman myötä enää tilaa? 

Tuleeko teknologian avulla tallennetuista versioista ainoita oikeita, joita 

imitoidaan ilman persoonallista otetta musiikkiin?  

Mielipiteet teknologian hyödyistä ja haitoista vaihtelevat. Mansfieldin 

mielestä teknologian kritiikitön käyttö tuottaa tiettyjä uhkia. Hänen mielestään 

jopa niin, että musikaalisuuden suojeleminen on yksi musiikkikasvatuksen 

tehtävistä. (2005, 143.) Voi esimerkiksi kysyä, vaatiiko teknologian avulla 

sävelletty musiikki musikaalisuutta tekijältä, vai riittääkö tekninen välineen 

hallinta? Muuttuuko musikaalisuus tai muusikkous jollakin tavoin, kun 

esimerkiksi akustisia soittimia ei enää välttämättä tarvita lainkaan? Luovuuden 

tutkija Csikszentmihalyi kirjoittaa ainutkertaisuuden merkityksestä. Vaikka 

meillä teknologian avulla on koko ajan mahdollisuus kuulla huippuesityksiä 

musiikista, se ei loppujen lopuksi syvennä kokemuksiamme. Keskittyminen ja 

todellinen kuunteleminen ympäristössä, joka on yleensä täynnä ääntä ja myös 

taustamusiikkia, ei ole helppoa. Flow tila vaatii uppoutumista ja keskittymistä. 

(2005, 163-169.) 
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Uhkien lisäksi voidaan nähdä myös monia teknologian tuomia uusia 

mahdollisuuksia. Musiikkiteknologian avulla on mahdollista tuoda esiin myös 

paikallista, marginaalistakin musiikkia tavoilla, jotka aiemmin eivät ole olleet 

mahdollisia. Moninaiset musiikkityylit maailmalta ovat kuultavissa yhdellä 

napin painalluksella ja ihan jokainen meistä voi julkaista omaa musiikkia toisten 

kuultavakaksi. Esiin nousee toisaalta kysymys, että löydetäänkö valtavirran 

ulkopuolinen musiikki?  (Green 2005, 75.) Siinä haastetta musiikkikasvatukselle. 

Opetussuunnitelmassa mainittu kulttuurinen osallisuus on 

mielenkiintoinen asia. Mihin tai millaiseen kulttuuriin oppilaita tulisi koulussa 

kasvattaa? Mihin oppilaat kokevat kuuluvansa? Mikä on musiikkikasvatuksen 

kulttuurinen tehtävä maailmassa, jossa   paikallisuus jää yhä voimakkaammin 

maailmaa valtaavan globaalin kulttuurin jalkoihin. Kuinka kyetään säilyttämään 

musiikin moninaisuus globaalistuvassa maailmassa, jossa musiikkiteollisuus 

syytää markkinoille kaupallista musiikkia markkinoille. Kuinka käy paikallisen 

musiikin?  

Olen pohtinut enkulturaatioprosessia ja kulttuurista identiteettiä omassa 

musiikkitieteen pro gradu tutkielmassani (1994), jossa tutkin 

Näppäritoiminnasta ponnistavien nuorten kaustislaisten viulunsoittajien 

suhtautumista ja kasvamista paikalliseen perinteeseen. Oli todella 

mielenkiintoista havaita, kuinka vahva ”pelimanni-identiteetti” heille oli 

kehittynyt, ja kuinka arvostavasti he suhtautuivat paikalliseen kulttuuriin ja 

perinteeseen. Keskeistä oli kuitenkin myös se, että he kokivat, että perinnettä on 

lupa uudistaa ja tulkita uudella tavalla. Kiinnittyminen paikalliseen kulttuuriin 

voisi ajatella olevan perusinhimillistä. Mitä menetämme, vai menetämmekö 

mitään, jos paikallisten kulttuurien kirjo kapenee globaaliksi yleiskulttuuriksi? 

Häviääkö sitä myötä myös kyky sekä halu suvaita ja hyväksyä erilaisuutta? 

Voiko globaali kulttuuri tarjota vahvan kulttuurisen identiteetin?  

Musiikki on kulttuuria kantavan ja säilyttävänkin luonteen lisäksi aivan 

erityisesti jotakin, joka voi syvällisellä, symbolisella tasolla avata uusia 

merkityksiä ja kokemuksia. Erityisen vahvoja nämä kokemukset ovat, kun 

oppilas pääsee itse konkreettisesti soittamaan ja musisoimaan. Parhaimmillaan 
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tämän kaltainen kokemus on, kun se murtaa itsestään selvyyksinä pidettyjä 

näkemyksiä ja paljastaa jotain aivan uutta. Nämä kokemukset ovat usein hyvin 

yksilöllisiä. Täytyy siis olla varovainen tehdessään oletuksia siitä, kuinka toiset 

musiikin kokevat. (Green 2005, 89.) Näissä yksilöllisissä kokemuksissa piilee 

mahdollisuus luovuuteen, mutta myös kriittiseen asenteeseen. Niiden kautta 

musiikki luo uusia näkökulmia ympäröivään todellisuuteen. Ehkä juuri tässä 

piilee myös paikallisen kulttuurin ja musiikin mahdollisuus. Itse kokeilemalla 

löytyy siihen tuttuakin tutumpaan uusi, oma näkökulma.  

 
 
3.2 Osallisuuden ja demokratian näkökulmat osana 
musiikkikasvatusta 
 
Kulttuuriseen ja sosiaaliseen näkökulmaan liittyy myös osallisuuden, 

vaikuttamisen ja yhteisöön kuulumisen kokemus. Deweyn ajattelussa sosiaaliset 

ja yhteiskunnalliset näkökulmat liittyvät keskeisesti kasvatukseen. Kouluakin 

tulee siis tarkastella laajemmin kuin pelkästään yksittäisen oppilaan 

kehittymisen ja oppimisen kautta. Koulu kasvattaa yksilöä yhteiskuntaa ja 

yhteisöä varten, mutta toisaalta ympäröivä yhteiskunta tarjoaa yhteisöllisen 

vuorovaikutuksen kautta yksilölle rakennusaineita kasvamiseen ja oppimiseen. 

Dewey ajattelee, että yhteiskunnan yhteisesti muovaaman yhteisen hyvän on 

koulun kautta tultava jokaisen yksilön käytettäväksi, ja jokaisen tulee sitä kautta 

voida ”kasvaa täyteen mittaansa”. Toisaalta kasvatusmenetelmien tulee myös 

vastata muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. (Dewey 1957, 13-14.)   

 Oppilasyksilö rakentaa koulussa itsestään kuvaa oppijana. 

Kokemustensa kautta hän myös havainnoi sitä, kuinka hän voi osallistua ja 

vaikuttaa omassa kouluyhteisössään. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

puhutaan laaja-alaisen osaamisen yhteydessä, oppimiskäsitystä määriteltäessä ja 

myös musiikin oppiaineen tehtävissä kulttuurisesta osallisuudesta ja oppilaiden 

kiinnostuksen kohteiden huomioimisesta (Opetushallitus 2014, 17, 20-24, 263). 

Oppilaiden koulun ulkopuolella hankkima musiikillinen osaaminen, tiedot ja 

taidot tulee huomioida koulun musiikin opetuksessa.  On tärkeää, että oppilas 
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tulee nähdyksi osaavana yksilönä, ja hän saa osallistua musiikin opetukseen 

aktiivisesti ja voi käyttää tunneilla hyväksi kaikkea osaamansa. Tärkeää on myös, 

että oppilaiden kiinnostuksen kohteet huomioidaan, että oppilaat saavat 

vaikuttaa opetuksen sisältöihin ja työtapoihin, toki niin, että opetuksessa tulee 

oppilaille uusia näkökulmia ja haasteita. Oppilaiden taitojen hyödyntämiseen 

tarvitaan opettajan ammattitaitoa, sillä opettajan tulee kyetä suunnittelemaan 

esimerkiksi yhteissoitot niin, että oppilas voi käyttää taitojaan. Jos opettajan oma 

taito ei riitä, voi yhteistyö vaikkapa soitinopettajien kanssa tuottaa hedelmällisiä 

tuloksia. Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa on mainittu 

opetussuunnitelmassa (Opetushallitus 2014, 264-265). 

 Edellä esitetyistä ajatuksista nousee esiin demokratian näkökulma.  

Deweyn filosofian mukaisesti tulisi demokraattisia arvoja vaalivan 

musiikkikasvatuksen antaa kaikille oppilaille mahdollisuuden osallistua. Siksi 

musiikkikasvatuksen pedagogiikkaan tulisi edelleen hakea uusia 

yhteistoiminnallisuuden muotoja. Pedagogien tulisi laajasti nähdä ja pohtia 

erilaisia merkitysnäkökulmia, jotka liittyvät oppilaiden kokemuksiin ja toisaalta 

erilaisiin oppimistilanteisiin. Oppilaan osallisuus ja kokemus siitä, että jokaisella 

on merkityksellinen osa yhteisessä tekemisessä, on tärkeää. Deweylle 

merkitysnäkökulmat ovat keskeinen oppimisen ehto ja ne mahdollistavat myös 

kriittisen näkökulman muodostumisen kokemukseen. (Väkevä & Westerlund 

2006, 37.) Deweylle demokratia ei ole sidottu ennalta määriteltyihin malleihin tai 

arvoihin, vaan se täytyy määritellä aina uudelleen erilaisissa käytännöllisissä 

tilanteissa. Millä tavoin kaikkien osallistuminen toteutuu juuri tässä tilanteessa?  

Musiikkikasvattajan tulee jatkuvasti olla avoin oppilaista ja ympäristöstä 

nouseville uusille kysymyksille ja tarpeille.  (Väkevä & Westerlund 2006, 38.) 

 Koulujen toimintakulttuuriin kuuluu paljon yhteisiä juhlia ja 

rituaaleja, joiden keskeisenä osana ovat oppilaiden musiikinopettajan johdolla 

harjoittelemat ja esittämät musiikkiesitykset. Näissä musiikkiesityksissä kiteytyy 

monia arvoja, niin koulun kasvatuksellisia arvoja kuin kulttuurin 

musiikillisiakin arvoja. (Nikkanen & Westerlund 2009, 27.) Tätä osaa 

musiikinopettajan työstä on tutkittu todella vähän, eikä ohjelman rakentamista 
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juhlaan esimerkiksi opetussuunnitelmassa huomioida mitenkään. Kuitenkin 

tähän prosessiin liittyy monia pedagogisia ja juuri arvoihin liittyviä kysymyksiä, 

joita opettaja joutuu pohtimaan ja ratkaisemaan. Miten tehdä esitys, johon kaikki 

pääsevät osallistumaan, mutta niin, että tuloksena on kuitenkin musiikillisesti 

mielekäs esitys? Miten pitää yllä traditioita, mutta toisaalta luoda yhdessä 

jotakin, joka sisältää uusia elementtejä ja ajankohtaisuutta? (2009, 27.) 

 Koulun yhteisiä juhlia voidaan pitää tietynlaisina rituaaleina. 

Rituaaleissa kiteytyy se, mikä on yhteisölle tärkeää. Rituaali ylläpitää ja muovaa 

yhteisön toimintaa, mutta antaa myös toiminnalle merkityksen ja arvon. (2009, 

32.) Rituaali voi olla myös leikkiä ja kokeilua, ei pelkkä kopio aikaisemmista 

esityksistä. Koulun esitys voisi tarjota oppilaalle mahdollisuuden kokeilla uutta 

roolia, etsiä uusia ilmaisun muotoja.  Esityksen toteutustavan kautta voidaan 

pyrkiä vaikuttamaan siihen, mitä esiintyjät ja myös yleisö ajattelevat itsestään, 

toisistaan ja koulusta. (2009, 33.) Koulun juhlien esitykset ovat usein pakkopullaa 

niin opettajalle kuin oppilaillekin, eikä niiden merkitystä kasvatuksellisena 

tilanteena juurikaan mietitä. Uusien näkökulmien etsiminen tähän koulun 

yhteiseen rituaaliin on tärkeää. Tuore ote esiintymiskulttuuriin koulussa voi olla 

merkityksellinen osa yhteisöllisyyden luomista kouluyhteisöön. 

 Millaisen kokemuksen ja kuvan koulu musiikista taiteena ja 

ilmaisumuotona oppilaalle välittää?  Poikkeavatko oppilaan musiikilliset 

kokemukset koulussa niistä kokemuksista, joita hän saa koulun ulkopuolella? 

Mikä on koulujen formaalin kasvatuksen suhde ympäröivän yhteisön 

informaaliin kasvatukseen? Jos oppilas koulun ulkopuolella harrastaa ja on 

kiinnostunut aivan erilaisesta musiikista kuin mitä koulussa musiikin tunneilla 

opiskellaan, niin millaiseksi kokemukseksi koulun musiikinopetus silloin 

muodostuu? Tätä kysymystä on syytä pohtia varsinkin, jos oppilas ei saa 

koulussa edes mahdollisuutta tuoda esiin harrastuneisuuttaan, tietämystään ja 

osaamistaan. Tämänkaltainen kokemus voidaan nähdä esimerkkinä koulun 

sisällä tapahtuvasta informaalista oppimisesta, jossa oppilas saa kokemuksen 

siitä, että koulussa ei siis arvosteta taitoja, jotka on hankittu koulun ulkopuolella.   
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 Koulussa opitaan siis paljon myös sellaista, joka ei ole kirjattu 

opetussuunnitelmaan. Koulun yhteisölliset kasvatusihanteet konkretisoituvat 

siinä, millainen oppimisympäristö ja toimintakulttuuri kouluun muotoutuu. 

Oppilaan kokemukset omista vaikuttamisen mahdollisuuksista ja osallisuuden 

kokemukset muovaavat hänen käsitystään itsestään yhteisön jäsenenä. 

Kouluyhteisössä oppilaan osallisuus ei voi olla vain oppilaan oman 

aktiivisuuden varassa, vaan yleissivistävän koulun on huolehdittava jokaisen 

osallisuudesta ja hyvinvoinnista. (Nikkanen & Westerlund 2009.) 

 
 

3.3. Musiikki yksilöllisenä, ainutkertaisena kokemuksena 
 
Edellä esiin tuodut yhteisölliset, kulttuuriset ja sosiaaliset näkökulmat 

musiikkiin ovat osa yksilön kokemusta. Silti on palattava siihen, että jokainen 

kokemus on loppujen lopuksi hyvin yksilöllinen ja sitä kautta myös 

kokemuksesta nousevat merkitykset ovat ainutkertaisia. Ne ovat yksilöllisiä niin 

kehollisina, emotionaalisina kuin vaikkapa identiteettiin liittyvinä kokemuksina. 

 Musiikki on fysikaalinen ilmiö, joka vaikuttaa yksilöön monin 

tavoin. Musiikkiin, soittamiseen ja laulamiseen liittyy vahvasti kehollisuus ja 

aistit. Musiikki voi yksilölle olla hyvinkin kehollinen kokemus. Esimerkiksi 

kehon ja musiikillisen instrumentin dialogi ja vuorovaikutus voi olla 

merkityksellisen kokemuksen ydin. Soitin teknisenä välineenä, soittimen muoto 

ja fyysiset ominaisuudet, myös se miten soitinta kosketetaan soittaessa 

vaikuttavat sillä tehtyyn musiikkiin. Soittimen ilmaisulliset mahdollisuudet siis 

vaikuttavat musiikilliseen ilmaisuun.  Kehon liikkeillä ja tuntemuksilla on yhteys 

myös tunteisiin ja ajatteluun. Musiikki herää eloon tuntoaistin ja liikkeen kautta, 

siitä tulee jotain käsinkosketeltavaa. (Aho 2016, 1-5.) Kehollisuus on erityisen 

voimakkaasti läsnä laulaessa, kun oma keho on musiikin tuottamisen väline. 

Hengitys ja musiikilliset fraasit liittyvät yhteen ja tekevät musiikista hyvin 

kehollisen kokemuksen. Myös rytmi on hyvin kehollinen kokemus. Tanssi ja 

musiikkiliikunta ovat tapoja kokea musiikki kehon kautta. Musiikin fyysistä ja 
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kehollista kokemusta korostetaan yllättävän vähän. Opetussuunnitelmassa 

mainitaan musiikkiliikunta ja kehosoittimet (Opetushallitus 2014, 254). 

 Soittaessa, kuunnellessa tai vaikkapa säveltäessä yksilö prosessoi 

musiikkia monin tavoin. Musiikkia käsitellään myös tunteiden kautta.  Musiikin 

merkitys liittyy vahvasti tunteisiin. Se, miten tunteet musiikissa ilmenevät ja 

erityisesti se, kuinka musiikki tunteisiin vaikuttaa, on kuitenkin vaikea selittää. 

Sama musiikki voi myös eri tilanteissa aiheuttaa erilaisia tunteita. (Eerola & 

Saarikallio 2011, 265-271; Saarikallio 2011, 281.) Tässä palaamme 

musiikkikokemusten kielentämisen vaikeuteen, ja myös siihen, että kokemukset 

ovat aina hyvin yksilöllisiä. Mollisointukaan ei kaikkien mielestä kaikissa 

yhteyksissä tai varsinkaan kaikissa kulttuureissa, kuulosta surulliselta, vaikka 

sitä usein esimerkiksi opetuksessa näin kuvataan. Ihminen on sosiaalinen olento 

ja sosiaalinen vuorovaikutus on emotionaalisesti latautunutta toimintaa. Usein 

emotionaaliset merkitykset musiikissa liittyvät liittyvätkin muuhun toimintaan. 

(Määttänen 2005, 242-243.) Tutkimuksissa on todettu, että sukupuolten välillä on 

eroja siinä, millaisia tunnevaikutuksia musiikista etsitään. Naiset käyttävät 

musiikkia tunteiden säätelyyn ja henkilökohtaisten kokemusten työstämiseen. 

Miehet etsivät musiikista enemmänkin positiivisista energiaa.   (Saarikallio 2010, 

287.) Musiikki voi siis olla tapa käsitellä oman elämän tapahtumia ja niistä 

nousevia emootioita, eli se on tunteiden kognitiivista käsittelyä. Musiikin 

yhteydessä koettu tunne ei siis ole sama kuin oikeassa elämässä koettu tunne, 

vaan se on oikean tunteen ajattelua musiikin kautta. (Määttänen 2005, 242-243.) 

 Opetuksen tulisi tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin 

muotoutumista. (Opetushallitus 2014, 16). Musiikilla voisi ajatella olevan 

merkittävä rooli tämän tavoitteen toteutumisessa. Kasvatus ja koulutus laajenee 

aina yksilöön, siihen kuka hän on. Kyse on identiteetistä. (Bowman 2005, 41) 

Musiikki voi tarjota identiteetin, joka on jopa tärkein määritelmä siitä, kuka 

yksilö kokee olevansa. ”Rummutan, siis olen” – on rumpaleiden identiteettiä 

tutkineen Gareth Dylan Smithin (2013) määritelmä itsestään.  Musiikkitieteen pro 

gradu -tutkielmaani (1994) haastattelemieni nuorten aikuisten identiteettiä 

leimasi vahvasti pelimannius. Rumpalin tai pelimannin identiteetin 
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kehittymiseen liittyy oppiminen ja musiikillisissa taidoissa kehittyminen. Tulee 

olla tunne, että identiteetin kannalta tärkeissä taidoissa edistyy. Oppiminen ja 

identiteetti siis liittyvät vahvasti yhteen. (Smith 2013, 20-21.) Toki ihmisillä on eri 

tilanteissa erilaisia identiteettejä. Yksilön identiteettiä voidaan tarkastella meta-

identiteetin, ikään kuin identiteetin kaikenkattavan ytimen, tai toisaalta 

kontekstuaalisen identiteetin kautta, joka liittyy tiettyihin tilanteisiin. (2013, 21-

23). Musiikki voi olla yksi yksilön identiteetin rakennuspalikka, vaikuttaa 

käsitykseen itsestä, siihen kuka minä olen. Se myös muovaa kulttuurista 

identiteettiä, käsitystä siitä, mihin minä kuulun.  

 Musiikkikasvatuksen perspektiivistä katsottuna identiteetti on 

paitsi mielenkiintoinen myös hieman problemaattinen asia. 

Musiikkikasvatuksen piirissä perinteisesti arvokkaana pidettyjen musiikillisten 

traditioiden joukosta ei välttämättä löydy se, mitä oppilas pitää identiteettinsä 

kannalta merkityksellisenä. Perinteen arvostaminen kääntää huomion 

menneisyyteen, pois oppilaan kokemuksista. Oikein ohjaamalla musiikillisesta 

prosessista voi oppilaalle praksiaalisesta, toiminnan näkökulmasta kuitenkin 

tulla onnistunut kokemus siten, että identiteetti saa rakennusaineita – 

riippumatta siitä, minkä tradition tai musiikillisen käytännön piirissä 

opetuksessa liikutaan. (Westerlund 2005, 256-237.) 
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4. MUSIIKKI JA LUOVUUS 
 

Voisi ajatella, että yksi merkityksellisimpiä kokemuksia musiikin parissa on se, 

kun kykenee luomaa jotain aivan omaa ja jollakin tavalla uutta. Luovuus on 

jotakin, jonka oletetaan kuuluvan musiikkiin, musiikin tekemiseen ja muihin 

taideaineisiin. Tällä luovuuden aspektilla musiikin asemaa 

opetussuunnitelmassa ja koulun oppiainevalikoimassa nykyisin myös vahvasti 

perustellaan. Voidaan kuitenkin kysyä, miten musiikki tukee luovuuden 

kehittymistä tai kuinka luovaa itse musiikinopetus kouluissa ylipäätään on? Mitä 

luovuus oikeastaan on ja kuinka se voi koulussa vaikkapa musiikin tunnilla 

toteutua? Luovuutta voidaan tarkastella ja tutkia luovan persoonan, luovan 

prosessin ja luovan produktin kautta sekä sen kautta, mikä on luovan yksilön 

suhde ympäristöön, jossa hän toimii (Uusikylä 2012, 59-61). 

 

 

4.1 Luova yksilö 

 

Nykyisen opetussuunnitelman oppimiskäsitys perustuu ajatukseen, että oppilas 

on aktiivinen oman oppimisensa omistaja. Opetussuunnitelmassa korostetaan 

luovaa ja kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä. 

(Opetushallitus 2014, 17.) Laaja-alaisen osaamisen ajattelun ja oppimaan 

oppimisen tavoitteissa vuosiluokilla 3-6 mainitaan seuraavasti: ”Oppilaita 

rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa 

olevien rajojen ylittämiseen”. (Opetushallitus 2014, 155.) 

 Suomalainen musiikkikasvatus on perustunut ja perustuu edelleen 

hyvin pitkälle vakiintuneiden kulttuuristen käytäntöjen omaksumiseen ja 

reproduktioon. Niin kouluissa kuin musiikkioppilaitoksissa oppilaat 

harjoittelevat hyvin perinteisen ohjelmiston tulkintaa vakiintuneen 

esitysperinteen kautta. Traditioiden omaksumista ja luovaa musiikin tekemistä 

ei tarvitse nähdä vaihtoehtoina, vaan tradition hallintaa tarvitaan toki luovaan 

ajatteluunkin. Mitään ei synny tyhjästä, vaan pohjalla on aina monenlaista tietoa 
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ja ymmärrystä traditiosta. Sosiaalistamisen näkökulma tarvitsee kuitenkin 

rinnalleen kasvatusintressiä, joka haastaa yksilöä kokeilemaan ja etsimään uutta.  

(Ojala & Väkevä 2013, 19.)  

 Ainakin opetussuunnitelmien tasolle on siis jo hiipinyt ajatus siitä, 

että oppilaat voivat olla osallisia luovassa prosessissa. Oppilaista tulisi ohjata ja 

kannustaa säveltämään, improvisoimaan ja keksimään itse musiikillisia 

elementtejä. Tämä vaatii uudenlaista ajattelua ja luopumista perinteisestä 

ajattelusta, jossa säveltäjään ja säveltäjyyteen liitetään muun muassa sellaisia 

ilmaisuja kuten erityislahjakkuus, nero ja inspiraatio. Säveltämisen on siis 

ajateltu olevan lahjakkaan yksilön yksin inspiraation vallassa tekemää luovaa 

työtä. Lähtökohdaksi tulisi kuitenkin koulukontekstissa ottaa, että kuka tahansa 

voi säveltää. Sitä voi myös tehdä yhdessä muiden kanssa. Säveltäminen on 

seikkailu, joka kehittää monipuolista muusikkoutta. (Partti & Ahola 2016, 10-11)  

 Luovuuteen kuuluu, että luodaan jotakin uutta tai yhdistellään 

tuttuja asioita uudella tavalla. Tähän kykyyn liitetään yksilön kohdalla 

tietynlaista lahjakkuutta ja älykkyyttä. Musiikintutkimuksessa on perinteisesti 

keskitytty tutkimaan luovuutta yksilön ominaisuutena esimerkiksi nostamalla 

esiin ”suuria säveltäjiä”. Mitä siis on musiikillinen lahjakkuus ja musiikillinen 

luovuus? Luovuutta voidaan kuitenkin pohtia ja tutkia myös tuotoksen, 

esimerkiksi musiikin osalta sävellyksen tai improvisaation, kautta. Yksi uusien 

teosten arviointikriteeri onkin juuri se, että tarjoaako musiikki jotain uutta 

näkökulmaa, tuoretta kuultavaa suhteessa siihen traditioon, josta se ponnistaa. 

Koulukontekstissa uuden luominen ei ole olennaista. Se, että musiikillinen 

keksintä tuottaa keksijälle itselleen uusia elementtejä riittää. (Partti & Ahola 2016, 

57.)  

 Kulttuuri ja sosiaalinen ympäristö määrittelee, mitä pidetään 

luovana. Se määrittelee myös, kuka on luova ja millä tavoin. Luovuuteen liittyy 

myös poliittisia, koulutuksellisia tai vaikkapa taloudellisia intressejä. (Frith 2011, 

62, Barrett 2011, 212-214) Ajassamme arvostetaan luovuutta, mutta ei suinkaan 

yksilöllisenä kehittymisen kohteena, vaan ominaisuutena, joka valjastetaan 

tuottamaan luovia ratkaisuja, jotka ovat usein teknisiä ja myös kaupallisia. 
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Musiikkikin nähdään välineenä kehittää luovia kykyjä, mutta ei välttämättä 

taiteellista työskentelyä varten.  

 Perustavaa laatua oleva kysymys on siis, onko yhteisössä tai 

kulttuurissa vallalla käsitys, että kaikki ovat luovia? Saako siis kuka tahansa 

säveltää tai kutsua itseänsä säveltäjäksi? Osaavatko kaikki säveltää, on 

kytköksissä siihen, mitä säveltäminen kulttuurisesti on. (Partti & Ahola 2016, 42.) 

Säveltäminen voidaan toki nähdä eksperttien luovana toimintana, mutta 

koulukontekstissa lähtökohdaksi tulisi ottaa laajempi määritelmä, jossa se 

nähdään äänen tutkimisena. Olennaisempaa on siis äänen tutkimisen prosessi 

kuin, se saadaanko prosessin tuloksena jonkinlainen tulos esimerkiksi 

sävellyksen muodossa. (Ojala & Väkevä 2013, 10-11.) 

 Luovuutta siis peräänkuulutetaan nyt monestakin suunnasta. 

Musiikkia pidetään kehittävänä harrastuksena, ja on ajateltu, että se tukee 

yksilön oppimista laajemminkin. Musiikin vaikutuksia esimerkiksi oppimiseen 

on tutkittu myös aivotutkimuksen keinoin. Aivotutkimuksen avulla on pyritty 

ymmärtämään sensomotorisia, kognitiivisia ja myös luovia toimintoja, jotka 

liittyvät musiikkiin. On todettu, että sekä aivojen toiminta että aivojen rakenne 

voi muotoutua ja muuttua musiikillisen toiminnan kautta. Vielä ei tiedetä, miksi 

näin tapahtuu, eli onko syynä esimerkiksi muusikkojen jo lapsena alkanut 

säännöllinen harjoittelu vai liittyvätkö nämä seikat perinnöllisiin taipumuksiin. 

Musiikki on aivotutkimuksen kannalta mielenkiintoinen, koska se aktivoi useita 

aivojen osia samanaikaisesti. Näin siksi, että esimerkiksi soittaminen on samalla 

motorinen, auditiivinen, tunteita ja myös analyyttista ajattelua vaativa prosessi. 

(Tervaniemi 2011, 285-289.)  Mielenkiintoista on, että jopa pelkkä musiikin 

kuuntelu näyttää aktivoivan enemmän aivoja kuin mikään muu (ei-

musiikillinen) aktiviteetti (Molnar-Szakacs & Green Assuied & Overy 2011, 313). 

Onko aivotutkimuksella käytännöllisiä vaikutuksia esimerkiksi musiikin 

opettamiseen, jää nähtäväksi. 

 Millä tavoin musiikki ja erityisesti luova musiikillinen toiminta voi 

olla yksilölle merkityksellistä ja parantaa yksilön elämänlaatua. Ahola ja Partti 

(2016, 26) näkevät, että säveltäminen vahvistaa toimijuutta. Sen kautta voi saada 
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vahvan kokemuksen autenttisuudesta ja itsemääräämisestä. Meistä jokainen voi 

määritellä musiikin omalla tavallaan. Musiikillisen leikin kautta voi huomata, 

että maailma ei ole valmis, vaan siihen voi yksilönä vaikuttaa. Säveltäminen ja 

musiikillinen keksiminen ovat paitsi musiikillisten rakenteiden järjestelyä, myös 

sisäisen maailman rakenteiden järjestelyä. Sävellän, siis olen olemassa. 

 

 

4.2. Luova ympäristö 

 

Kuinka koulu oppimisympäristönä tukee luovuutta? Miten luoda luokkaan 

ilmapiiri ja toimintaympäristö, joka innostaa oppilaita esimerkiksi keksimään ja 

luomaan omaa musiikkia? Partti ja Ahola (2016, 9.) kirjoittavat mielestäni 

aiheellisesti ristiriidasta opetussuunnitelman ja koulujen arjen välillä. Onko 

musiikin tunneilla tilaa musiikilliselle keksinnälle? Entäpä jos kuvataiteen 

opetus olisi vain kuvien katselemista tai niiden mekaanista kopiointia? 

Musiikinopetuksessa luovaa toimintaa ei nähdä ollenkaan niin itsestään selvänä 

kuin vaikkapa kuvataiteessa.    

 Musiikillisten taitojen kehittymiselle tulee luoda kannustavat 

olosuhteet ja ilmapiiri. Keskeistä on, että jokainen oppilas luokassa voi kokea, 

että hän on jollakin tavalla musikaalinen ja hänellä on taitoja myös musiikilliseen 

luovaan toimintaan. Itse ajattelen, että opetuksessa on hedelmällisintä lähteä siitä 

ajatuksesta, että kaikki ovat jollain tavoin musikaalisia ja voivat musiikin saralla 

kehittyä. Tälle ajatukselle löytyy myös tutkimuksellista tukea 

musiikkipsykologian alueelta. Musikaalisuus on ehkä vain pieneltä osin peritty 

ominaisuus ja erityislahjakkuuden muoto. Musiikkiin ja musiikillisiin taitoihin 

kasvetaan enkulturaatioprosessin kautta. (Sloboda 2005, 247-248.) 

 Musikaalisuuteen ja erityisesti sen kehittymiseen ja kehittämiseen 

vaikuttavat vahvasti asenteet. Varhaisen lapsuuden kokemuksilla on vahva 

vaikutus musiikkiin kohdistuviin asenteisiin. Tutkimuksissa on todettu, että jo 

suurella osalla kahdeksan vuotiaista on ajatus, että musiikilliset taidot ovat 

jotakin, jota ei voi esimerkiksi harjoittelun kautta kehittää. Näin ajattelee myös 
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suuri osa musiikinopetuksen parissa työskentelevistä ammattilaisista. (2005, 

299.) Musiikkipsykologi Sloboda on sitä mieltä, että nyky-yhteiskunta ja 

erityisesti formaali musiikkikasvatus tuottaa enemmän ahdistusta ja epäilyä 

omista taidoista kuin musiikkia rakastavia yksilöitä. (2005, 309.) Musiikillisia 

taitoja voi siis ihan jokainen harjoitella ja niissä on myös mahdollista edistyä. 

Tämän ajatuksen tulee kirkkaana näkyä opetustyössä, jotta oppilaat 

uskaltautuvat kokeilemaan ja oppimaan. Koulun musiikinopetus on historiansa 

aikana tuominnut aika monta oppilasta musiikillisesti lahjattomiksi, ja tämä 

ajatus on seurannut heitä koko elämän. Musiikki voi kuitenkin moninaisissa 

merkityksissään tarjota jokaiselle kehittymisen, kokeilemisen ja ennen kaikkea 

ilon kokemuksia. 

 Opetussuunnitelmassa puhutaan luovasta rajojen rikkomisesta. 

Onko koulussa oikeasti tähän mahdollisuuksia? Onko lapsilla esimerkiksi 

mahdollisuus käyttäytyä epätyypillisesti, pelleillä, leikkiä? Eivätkö nämä ole 

luovuuden tuntomerkkejä – tai jopa edellytyksiä? Custadero (2011, 374-377.) on 

tutkimuksessaan tehnyt mielenkiintoisia havaintoja lasten käyttäytymisestä 

ohjatussa musiikinopetuksessa. Musiikkitunnit sisältävät hyvin paljon 

opettajalähtöistä, tiukasti ohjattua toimintaa, jossa toistaminen ja imitaatio on 

keskeistä. Jos tarkastellaan ikään kuin mikrotasolla, mitä oppilaat vaikkapa 

ohjatussa soittohetkessä tekevät, niin voidaan nähdä, että joku saattaa 

esimerkiksi alkaa tehdä aivan omia rytmejä tai keksiä soittimella erilaisia 

soittotapoja kesken yhteisen musisoinnin, jolle on siis annettu selkeät ohjeet ja 

raamit. Ohjeista poikkeavan käytös tulkitaan usein häiriöksi ja pelleilyksi. 

Kuitenkin juuri ne hetket, jolloin hän keksii jotain omaa ja erilaista, saavat ilon 

oppilaan kasvoille. Custadero kuvaa tätä jopa flow tilaksi. Myös Partti ja Ahola 

(2016, 33.) kirjoittavat säveltämisen yhteydessä luovasta häiriköinnistä. On 

luovuuden ajatuksen kannalta ristiriitaista, että koulussa tavoitteena on, että 

kaikki oppivat samat asiat samassa ajassa ja ajattelevat opiskeltavista asioita 

samalla tavoin, hyvin yhdenmukaisesti.  Luovuuteen ja luovaan prosessiin liittyy 

tietynlaista irrationaalisuuttakin, äärimmäistä luovuuden paloa, joka ei kuuntele 

järkipuhetta (Frith 2011, 63). Ehkä juuri luovuuden tietynlainen 
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hallitsemattomuus ja yllätyksellisyys, se että se ei taivu ennalta suunniteltuihin 

raameihin, tekee siitä niin vaikean kouluopetuksessa – ajatellaanpa vaikka 

oppilasta, joka lähtee soittamaan ohjeista piittaamatta omia juttujaan. Eikö tämä 

tilanne ole se, mitä pyritään viimeiseen asti välttämään? 

 Tutkimuksissa on havaittu, että lasten suhtautumisessa musiikkiin 

tapahtuu muutos, kun he tulevat kouluikään. Innokkuus musiikillisen 

mielikuvituksen käyttöön, vaikkapa omien laulujen keksimiseen vähenee, kun 

lapset siirtyvät formaalin opetuksen piiriin. Johtuuko tämä muutos edellä 

esitetystä yhdenmukaisuuden vaatimuksesta, siitä, että kouluopetus esimerkiksi 

laulamisen osalta suuntautuu perinteiseen ohjelmistoon ja tulkintaan, jossa 

korostuu se, että lauletaan ja tehdään ”oikein”. Luovalle rallattelulle, omien 

pienten laulujen spontaanille keksimiselle, ”väärin laulamiselle”, sille 

opetussuunnitelmassa mainitulle rajojen ylittämiselle ei jää koulussa tilaa eikä 

myöskään aikaa. (Cohen 2011, 177.) Seitsemän, kahdeksan vuoden iässä 

motivaation, mielikuvituksen, muistin ja oppimisen osalta tapahtuu paljon 

muutoksia. Luontainen, sisäinen tahto musisoida ei ehkä enää ole ensisijaisen 

vaikuttava tekijä, vaan lapsi suuntautuu ulkoiseen ympäristöön, ja siksi 

ympäristön tuki ja sieltä tuleva musiikin tekemisen malli nousee tärkeää 

asemaan. (Trevarthen 2011, 274). Luovuudelle on siis pyrittävä luomaan suotuisa 

ilmapiiri, mutta tärkeää olisi myös nostaa esiin luovuuteen kannustavia 

esimerkkejä. Tässä yhteydessä olisi varmasti myös hedelmällistä lähestyä 

säveltämistä kollaboratiivisena prosessina, jossa yhdessä keksitään ja kokeillaan. 

Tutkimuksissa on todettu, että yhteinen sävellysprosessi voi auttaa löytämään 

uusia puolia itsestä ja toisaalta myös toisten arvostaminen lisääntyy. (Partti & 

Ahola 2016, 33-34.) 
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4.3. Luova prosessi ja tuotos 

 

Säveltäminen, improvisointi, musiikillinen keksintä ja äänillä leikkiminen ovat 

noussut hyvinkin keskeiseen asemaan peruskoulun opetussuunnitelman 

musiikin sisällöissä ja tavoitteissa. Pragmatistisessa musiikkikäsityksessä 

musiikki on keino vaikuttaa itseen tai muihin. Jokainen uusi musiikillinen 

kokemus muuttaa tai vahvistaa aikaisempia käsityksiä musiikista ja sen 

merkityksistä. Myös säveltäminen voi olla  tutkimusta, jossa musiikin merkitys 

nousee musiikillisen toiminnan käytännöllisistä seuraamuksista. Säveltäminen 

on ongelmanratkaisuprosessi, jossa yksilö tutkii ääntä ja sen merkityksiä. (Ojala 

& Väkevä 2013, 13-15.) Käytännöllinen tutkiminen ja kokeileminen ja siitä 

nousevat kokemukset ovat keskeisiä musiikilliselle keksinnälle ja säveltämiselle. 

Musiikki ja säveltäminen tutkimusprosessina voidaan nähdä välineenä oppilaan 

kehittymiseen ja kasvuun. Keskeinen kysymys on luonnollisesti se, saako oppilas 

innostavan kokemuksen itsestään luovana muusikkona ja kuinka opettaja voi 

tätä myönteistä kokemusta mahdollistaa ja tukea? 

 Säveltäminen voidaan siis nähdä yksilöllisenä, mutta myös 

kollaboratiivisena tutkimusprosessina. Se on myös toimintaa, jossa viestitään 

toisille tietyn kulttuurin sisällä. Pragmatistinen semiotiikka tarkastelee ääntä, siis 

myös säveltämistä, toimintana, jossa viestitään tietyssä kulttuurisessa 

ympäristössä. Musiikin piirteet ja ilmaisu viittaavat tiettyyn musiikkityyliin, 

jonka sisällä musiikin tekijä yksilöllisiä piirteitä lisäten liikkuu. Toisaalta näitä 

tyylillisiä rajoja voidaan tietoisesti rikkoa. Säveltäminen voidaan nähdä uusien 

kulttuuristen käytäntöjen ideoimisena ja uusien musiikkikulttuurien luomisena 

(Ojala & Väkevä 2013, 15). Säveltämisellä on siis vahvasti yksilöllisiä piirteitä, 

mutta myös uutta luova kulttuurinen ulottuvuus. 

 Luovuuteen ja myös musiikilliseen keksintään liittyy tänä päivänä 

teknologia ja tekninen lukutaito. Teknologia aiheuttaa kuitenkin taiteisiin 

liitettynä ristiriitaisiakin ajatuksia. Oppilaille on kehitettävä tekniikan osaamista, 

myös musiikilliseen ”lukutaitoon” liitetään nykyään taito käyttää 

musiikkiteknologiaa. Kuinka teknologia palvelee musiikkikasvatuksen 
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päämääriä ja taiteellista prosessia? Pohtimatta tätä kysymystä tässä yhteydessä 

kovin syvällisesti, voi kuitenkin todeta, että käytännöllinen seuraamus 

teknologiaan satsaamisesta on muun muassa se, että todennäköisesti luokissa 

yhä vähemmän käytetään soittimia tai musisoidaan akustisesti. (Mansfield 2005, 

131-140.) Kyse on niin ”ideologiasta” kuin myös siitä raadollisesta seikasta, että 

kun rahat sijoitetaan teknologiaan, soittimia ei voida hankkia. Toisaalta 

teknologia on muuttanut musiikin kuuntelemista ja tarjonnut myös uudenlaisia 

oppimisen mahdollisuuksia. Teknologia tuo musiikin kaikkien kuultaville 

tavalla, joka on aivan mullistavaa.  

 Miten teknologian kehittyminen on vaikuttanut musiikillisiin 

kokemuksiin tai esimerkiksi säveltämiseen? Yksi merkittävimmistä muutoksista 

on varmasti se, että informaalin oppimisen mahdollisuudet ovat kasvaneet, eli 

musiikillinen oppiminen ei enää ole pelkästään muodollisen koulutuksen 

piirissä tapahtuvaa. Internet on mahdollistanut erilaisten verkkoyhteisöjen 

syntymisen. Näissä yhteisöissä kommunikoidaan yli kulttuuristen ja 

maantieteellisten rajojen. Tyylilajien väliset hierarkiat on pitkälti purettu ja 

ammattilaiset sekä harrastelijat toimivat yhteistyössä. (Partti & Westerlund 2013, 

23-30.) Tämän kaltainen osallisuuden ja yhdessä toimimisen tapa tulisi 

huomioida ja ymmärtää voimavaraksi myös formaalin musiikkikasvatuksen 

piirissä.  

Teknologian kehitys myös mahdollistaa osallistumisen passiivisen 

kuluttamisen sijaan. Tästä ovat esimerkkinä monet digitaaliset sovellukset, joissa 

sellaisetkin, jotka eivät ole musiikkia opiskelleet pääsevät esimerkiksi 

säveltämään, tallentamaan ja julkaisemaan omaa musiikkia kaikkien 

kuultavaksi. (Mantere 2005, 191-196.) Nämä sovellukset ovat löytäneet tiensä 

myös kouluihin. Opetussuunnitelman velvoittama oppilaan aktivoiminen 

musiikilliseen keksimiseen ja kokeilemiseen toteutuukin usein juuri 

GarageBandin kaltaisten digitaalisten sovellusten kautta.  

Olipa metodi tai foorumi, jossa musiikkia tehdään mikä tahansa, keskeistä 

on kokemus ja elämyksellisyys. Musiikin ja sen tekemisen tulee tuottaa iloa. Kun 

oppii tuottamaan soivaa musiikkia, se, kuten muutkin kompleksiset taidot, 



40 
 

vahvistaa tekijäänsä.  Luovuuden tutkija Csikszentmihalyi kannustaa 

panostamaan musiikkiin ja musiikkikasvatukseen.  (2005, 163-174.) 
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5. TUTKIMUSTEHTÄVÄT 
 
 
Tämän tutkielman tutkimuskohteena ovat musiikilliset merkitykset.  Tutkielman 

tutkimustehtävät ovat tutkimusprosessin edetessä vähitellen saaneet muotonsa. 

Tässä tutkimuksessa teoria ja empiria kietoutuvat yhteen myös 

tutkimustehtävien muodossa. 

 Edellä olen hahmotellut ja kuvannut musiikin monia merkityksiä 

teoreettis-filosofisesta näkökulmasta. Itselle tämä näkökulma on tärkeä. 

Ajattelen, että yksi tämän tutkielman tutkimustehtävistä, on musiikin ja 

musiikillisten merkitysten moninaisuuden filosofinen tutkiminen ja tarkastelu. 

Tästä kirjallisuuteen pohjautuavasta filosofisesta pohdinnasta avautuu erilaisia, 

kriittisiäkin, näkökulmia musiikin opetuksen käytäntöihin. Musiikki itsessään 

avautuu monitulkintaisena ja monia ulottuvuuksia sisältävänä ilmiönä. 

Ensimmäinen tutkimustehtävä muotoutuu näistä ajatuksista ja sitä tarkastelen 

seuraavan kysymyksen kautta: 

 

 1. Millaisia näkökulmia musiikkifilosofia avaa musiikkiin, 

 musiikillisiin merkityksiin ja musiikkikasvatukseen? 

  

Kaksi muuta tutkimustehtävää empiiriseen tutkimusaineistoon. Empiirisessä 

osuudessa annan lasten kertoa omista musiikkikokemuksistaan. 

Haastattelemillani lapsilla on monipuolisia kokemuksia musiikin opetuksesta 

sekä koulussa että erilaisissa muissa organisaatioissa. Osa haastatelluista tekee 

musiikkia myös omatoimisesti ilman ohjausta ja opetusta. Millaisia merkityksiä 

näistä kokemuksista nouse esiin? Mikä haastateltavien musiikillisia 

kokemuksiaan muovaa? Minkälaiset kokemukset tekevät musiikista 

haastateltaville merkityksellisen asian? 

  

 2. Millaisia merkittäviä musiikkikokemuksia ja sitä kautta 

 musiikillisia merkityksiä lasten kokemuksista  nousee esiin?  
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Tämän tutkielman tavoitteena on siis kuvata ja ymmärtää musiikkiin liittyviä 

merkityksiä teoreettis-filosofisesta näkökulmasta ja toisaalta tarkastella ja tutkia 

lasten käytännöllisistä kokemuksista nousevia merkityksiä. Nämä kaksi 

näkökulmaa ovat mielestäni mielenkiintoisia sinänsä, mutta erityisen 

mielenkiintoista on tarkastella millaisia yhtymäkohtia teorian ja empirian välille 

tässä tapauksessa syntyy. Filosofiset näkökulmat musiikkiin ja 

musiikkikasvatukseen ovat tutkijoiden, aikuisten näkökulma musiikkiin ja 

musiikin opettamiseen. Tässä pro gradu -tutkielmassa pyrin nostamaan esiin 

lasten kokemuksia musiikkikasvatuksesta. Kohtaako lasten kokemus teoriasta 

nousevat näkökulmat? Mitä yhteistä tai erottavaa näiden kahden näkökulman 

väliltä löytyy?  Lasten ajatusten kuuleminen, se millaiset asiat ovat 

merkityksellisiä lapsille, antaa tärkeää tietoa opettajalle. Toki niin, että lasten 

kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä, eli tutkielman haastatteluista nousevia 

ajatuksia ei voi yleistää. Kuten myöhemmin tässä raportissa totean, esiin nousee 

laadullisen tutkimuksen luonteen mukaisesti tiettyjä heijastumia ja näkökulmia 

laajaan aiheeseen. Kolmanneksi tarkastelen siis sitä, miten kaksi edellistä 

tutkielman tutkimusnäkökulmaa kohtaavat.  

  

 3. Millaisia yhtymäkohtia lasten kokemuksista nousevien 

 merkitysten ja filosofis-teoreettisen näkökulman välille syntyy? 
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6. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen empiirisen osan rakentumista. Kuvaan 

tutkimukselle asettamiani tutkimusongelmia, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja 

tutkimusmenetelmiä ja -strategiaa. Esittelen tutkimuksen aineiston ja sen 

analysoinnissa käytetyn menetelmän.  

 

 

 6.1 Fenomenologiset lähtökohdat 

 

Tämä pro gradu tutkielma sijoittuu laadullisen tutkimuksen alueelle. 

Laadullinen tutkimus valikoitui tutkielman tutkimusstrategiaksi siksi, että 

laadullinen tutkimus soveltuu ihmisten kokemusten ja erilaisille ilmiöille 

antamien merkitysten kuvaamiseen ja tutkimiseen. Tutkimukseni empiirisessä 

osuudessa olen haastatellut lapsia heidän kokemuksistaan musiikin opiskelun ja 

harrastamisen parissa. Tutkielmani tutkimustehtävänä on tutkia näistä 

käytännöllisistä kokemuksista nousevia musiikillisia merkityksiä.  

 Laadullinen tutkimus on prosessi, jossa tutkimuksen eri vaiheet 

limittyvät ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tutkimus ei siis 

välttämättä etene tietyssä järjestyksessä, vaan teoria, aineistonkeruu, analyysi ja 

jopa tutkimustehtävä muotoutuvat keskinäisessä vuorovaikutuksessa 

tutkimuksen edetessä. Tutkija siis joutuu pohtimaan tutkimuksensa linjauksia 

koko tutkimusprosessin ajan. (Kiviniemi 2015, 74-75.) Itselle tämä 

prosessinomaisuus on kiinnostava ja innostava asia. Tutkija voi liikkua 

joustavasti teorian ja empirian välillä, ja nostaa niiden vuorovaikutuksesta 

tutkimuksen keskeiset näkökulmat esiin. Se, että kaikkea ei tarvitse etukäteen 

lyödä lukkoon, on itselle vapauttava näkökulma. Ajattelen, että joustavuuden 

kautta voin esimerkiksi paremmin saada empiirisestä osuudesta esiin tärkeät 

näkökulmat, kun niitä ei tarvitse ikään kuin väkisin liittää etukäteen lukitusta 

teoriasta nouseviin näkökulmiin.  
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Laadullisen tutkimuksen prosessiin liittyy keskeisesti rajaaminen. Rajaamista 

tapahtuu jo siinä vaiheessa, kun tutkija valitsee jonkin tieteenfilosofisen tai 

metodologisen näkökulman työnsä pohjaksi. Jokaisella tutkimusperinteellä on 

omat menetelmänsä, joiden mahdollisuuksien rajoissa toimitaan. Todellisuutta 

siis tulkitaan tietystä rajatusta näkökulmasta. (Niskanen 2008, 106-110) 

Tutkimusta tehdessään tutkijan on tehtävä rajausta niin aiheen, teorian kuin 

aineistonkin suhteen. Rajaamisen kautta tiivistyy tutkimuksen ydin. Rajaaminen 

on keskeinen osa myös tutkimustulosten tulkintaa. Laadullisen tutkimuksen 

perusluonteeseen kuuluu, että tutkimuksella ei kyetä, eikä edes pyritä, 

tavoittamaan todellisuutta laajalla perspektiivillä, vaan tuloksena on rajallinen 

näkökulma tutkimuskohteeseen. Tutkimuksen tarkoituksena ei siis ole löytää 

yleistettävää totuutta tutkittavasta ilmiöstä. Tutkija vastaa esittämiinsä 

tutkimuskysymyksiin keräämänsä aineiston pohjalta nostaen esiin joitakin, ehkä 

hyvinkin kapeita, näkökulmia ja välähdyksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Kiviniemi 

2015, 77-80.)  

 Tieteenfilosofinen näkökulma tässä pro gradu -tutkielmassa 

kiinnittyy fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen.  Tutkielmassa 

pohditaan ihmiskäsitykseen, kokemuksiin ja merkityksiin liittyviä näkökulmia, 

jotka ovat myös fenomenologian keskeisiä tutkimuskohteita. Tulkinta, jota 

tässäkin tutkielmassa näiden peruskäsitteiden pohjalta teen, liittää tutkielman 

myös hermeneuttiseen perinteeseen. Fenomenologia ei ole selkeä, yksiselitteinen 

oppijärjestelmä tai tutkimuksen tekniikka, vaan enemmänkin filosofisia 

kysymyksiä pohtiva näkökulma (Torvinen 2008, 3). Juurikin tämän filosofisen 

otteen vuoksi fenomenologia tuntuu luontevalta tieteenfilosofiselta 

lähtökohdalta tähän työhön. Fenomenologiseen tutkimusotteeseen ja filosofiaan 

kuuluu todellisuuden monimuotoisuuden havainnointi, kriittinen 

suhtautuminen itsestään selvinä pidettyihin seikkoihin ja uusien näkökulmien 

esiin nostaminen (Torvinen 2008, 12). Fenomenologinen tutkimus pyrkii 

tarjoamaan arjen tutkimukseen ja tarkasteluun siis kriittisen näkökulman 

(Miettinen, Pulkkinen & Taipale 2010, 9-11).  
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 Kriittiseen näkökulmaan kannustaa myös yksi nykyhermeneutiikan  

keskeisistä kehittäjistä, eli Hans-Georg Gadamer. Hän kirjoitti, että kiinnitymme 

vahvasti perinteeseen, se muovaa meidät sellaiseksi kuin olemme. Perinnettä, 

traditiota ei tule kuitenkaan pelkästään säilyttää, vaan siihen tulee myös 

suhtautua kriittisesti, eli tutkimuksen kohteeksi tulee ottaa nimenomaan 

ristiriitaisia ja uusia näkökulmia avaavia asioita.  Tämä avaa myös 

hermeneuttiseen tutkimukseen kriittisen näkökulman.  

 

”Pohjimmiltaan olemme sitä, mitä me historiallisesti tiedämme. 
…Koska ei ole syytä panostaa harmittomaan tutkimukseen, täytyy 
ryhtyä lähes mahdottomaan tehtävään: on tunnistettava uusia ja 
hedelmällisiä asioita, joita emme itse näe, koska katseemme 
suuntautuu omaan tiehemme. Tehtävää ei voi suorittaa vain 
säilyttämällä perinnettä, tehtiinpä tämä kuinka suvaitsevaisesti 
tahansa.” (Gadamer 2004, 7-8.) 

 

Tämän päivän fenomenologia kritisoi muun muassa sitä, että todellisuuden 

tarjoama maailmankuva ei vastaa ihmisen kokemusta. Musiikkikasvatukselle 

asetetut tehtävät ja tavoitteet ovat aikuisten määrittelemät. Vastaako lasten 

kokemuksista nouseva todellisuus musiikkikasvatukselle asetettuja tavoitteita ja 

päämääriä?  Millaisia merkityksiä lasten kokemuksista nousee? Kuinka käytäntö 

kohtaa musiikkikasvatuksen filosofiset näkökulmat? Musiikin moninaisuuden 

esiintuominen ja myös kriittisen näkökulman tarjoaminen musiikkikasvatuksen 

perinteeseen, on osa tätä tutkielmaa. Toivon, että juuri teorian ja lasten 

kokemusten yhdistämisestä löytyy jotakin, joka saa ainakin minut itseni 

pohtimaan asioita hieman erilaisesta vinkkelistä myös arkisen opetustyön 

keskellä. 

 Hermeneutiikka tuo fenomenologiseen kokemuksen tutkimukseen 

tulkinnan ja ymmärtämisen aspektit. Hermeneutiikka tutkii ihmisten välistä 

kommunikaatiota, niin kehollisia kuin kielellisiäkin ilmaisuja. (Laine 2015, 33-

34.) Hermeneutiikassa näitä kokemuksen symbolisia ilmauksia kutsutaan 

teksteiksi, ja niitä tutkija pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan. Tekstistä 

nousevien merkitysten tulkinta ei ole aivan helppoa tai ongelmatonta. On syytä 

tarkkaan pohtia, onko tekstistä nouseva merkitys tekstin tuottajasta, tutkijasta, 
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sosiaalisesta traditiosta vai tekstistä itsestään. (Latomaa 2009, 28). Tätä on tärkeä 

itsekin pohtia haastattelujen analyysiä tehdessä. Hermeneuttisesta 

näkökulmasta on mielenkiintoista myös tarkastella kuinka haastateltavat 

tutkimuksessani sanallistavat omia kokemuksiaan. Kieli ei ole vain 

kielijärjestelmä tai puhetta, vaan se on universaali taito, kommunikaatiota ja 

ennen kaikkea dialogin väline. Kielen olemassaolon tapa on nimenomaan 

vuoropuhelu.  Kieli on kuitenkin myös jotain, jota yksilö ei puhuessaan tiedosta.  

Puhuminen on aina puhetta jollekulle, ja tarkoituksena on siksi käyttää kieltä 

mahdollisimman osuvasti. (Gadamer 2004, 84-89.) Haastatteluja tehdessäni olen 

dialogisessa ja kommunikatiivisessa suhteessa lapsiin, joita haastattelen. 

Tutkijana myös tulkitsen tätä kommunikaatiota ja siihen liittyviä ilmaisuja. 

 Fenomenologiset tutkimuskysymykset liittyvät ihmiskäsitykseen ja 

sen myötä kokemuksiin, merkityksiin ja yhteisöllisyyteen. Fenomenologit 

ajattelevat, että ihmisyksilö rakentuu suhteessa maailmaan ja toisaalta myös itse 

rakentaa maailmaansa. (Laine 2015, 29-30.) Fenomenologista tutkimusta 

tehtäessä, on tärkeää hahmottaa kokemus tutkimuskohteena. Tähän liittyy 

läheisesti ihmiskuvan ja -käsityksen määritteleminen. Ihmiskuva ja -käsitys on 

jotain, joka käy ilmi tutkimuksesta monin tavoin, koska tutkimuskohteena on 

yksilön kokemusten tutkiminen. Ihmiskuva realisoituu situationaalisuuden, 

kehollisuuden ja tajunnallisuuden kautta, ja nämä ovat kaikki suhteessa toisiinsa. 

(Virtanen 2006, 167.)  Se, että tutkimuskohteena on kokemus, viittaa 

fenomenologiseen lähestymistapaan, mutta fenomenologia tai hermeneutiikka 

eivät ole vain tiettyjen käsitteiden käyttämistä. Kaikki kokemuksen tutkimus ei 

ole fenomenologista, vaan kokemusta voidaan tutki esimerkiksi psykologian 

näkökulmasta. Fenomenologisessa tutkimuksessa kokemusta tulee tarkastella 

elettynä kokemuksena, johon ei liity reflektiota.  (Van Manen, 2017.) 

 Millä tavoin hermeneuttis-fenomenologinen tutkimusote tässä 

tutkielmassa ilmenee? Tutkielman empiirisessä osassa pyrin nostamaan esiin 

lasten kokemuksia musiikista ja musiikin opiskelusta. Ajattelen, että jo 

tutkimusasetelmassa ilmenee tämän tutkimuksen ihmiskäsitys. Myös lapsi, ja 

ehkä aivan erityisesti lapsi, rakentaa kokemustensa kautta kuvaa itsestään ja 
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maailmasta. Lasten kokemuksilla ja ajatuksilla on merkitystä, ne ovat arvokkaita 

ja niitä on tärkeää tutkia. Tarkoituksena ei ole saada haastateltavia 

käsitteellistämään kokemuksiaan, vaan enemmänkin kuvailemaan niitä. En 

myöskään yritä haastattelussa saada heitä arvottamaan tai etsimään merkityksiä. 

Vaikka haastateltavien kokemuksia pyritään fenomenologisessa tutkimuksessa 

saamaan esiin mahdollisimman ”puhtaina”, on fenomenologisen tutkijan 

kuitenkin pyrittävä kirjoittamaan reflektiivistä tekstiä, joka tunnistaa 

inhimillisen kokemuksen merkityksellisyyden (Van Manen 2017).  

 Erilaiset intentiot ja merkitykset muovaavat kokemuksia, eli yksilö 

kokijana ei ole ”tyhjä taulu”, vaan todellisuus hahmottuu pyrkimysten, 

kiinnostuksen, uskomusten ja vuorovaikutuksessa yhteisön muiden jäsenten 

kanssa opittujen yhteisöllisesti jaettujen merkitysten kautta. Yksilö kasvaa 

ymmärtämään ympäröivän yhteisön yhteisöllisiä merkityksiä. Niiden kautta 

rakentuvat yksilölliset merkitykset ja kuva itsestä sekä ympäröivästä 

maailmasta. (Laine 2015, 31-32.) Näin on myös haastattelemieni lasten kohdalla. 

Heidän kokemuksiaan muovaavat monenlaiset opitut ajatusmallit. Keskeistä on 

kuitenkin myös ymmärtää, että jokaisen yksilön kokemus on ainutkertainen. 

Kuten jo aiemmin totesin, ei fenomenologisessa tutkimuksessa ensisijaisesti ole 

tarkoituksena löytää yleisiä säännönmukaisuuksia, vaan kiinnostuksen kohteena 

ovat enemmänkin yksilön ainutkertaiset kokemukset. (Laine 2015, 31-32.)  

 Tutkimuskohteen lisäksi tutkijan tulee pohtia myös omaa 

suhdettaan tutkimukseen. Tutkimusta tekevän tulee tietoisesti pohtia 

asennoitumistaan tutkimuksen aiheeseen, kohteeseen ja metodologiaan. 

(Virtanen 2006, 167-168.) Ajattelen, että näiden seikkojen pohtiminen on erityisen 

tärkeää laadullisessa, fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa, jossa 

tutkija itse on analysoinnin ja tulkinnan tekijä ja väline. Se miten hän 

tutkimukseen ja tutkimuskohteeseen asemoituu, vaikuttaa ratkaisevasti 

tutkimusprosessiin ja sen tuloksiin. Tämän tutkielman tekijänä ja kirjoittajana 

minulla on omien kokemusteni kautta tietty esiymmärrys aiheesta, josta teen 

tutkimusta. Olen tarttunut aiheeseen, joka itselle on tärkeä. Minulle musiikin 

monimuotoisuus ja musiikkiin liittyvä luova aspekti ovat merkityksellisiä. 
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Opettajana minua kuitenkin kiinnostavat nimenomaan lasten kokemukset 

musiikista ja musiikkikasvatuksesta. Fenomenologisen tutkimuksen 

peruslähtökohta, eli aineistolähtöisyys on tärkeää pitää mielessä.  Tutkielmani 

haastatteluaineisto on kiinnostava ja siitä nousee esiin mielenkiintoisia 

näkökulmia. Haastattelujen kautta nousee siis seitsemän yksilöllistä kokemusta 

musiikista. Se, että lapset kertovat kokemuksistaan, antaa arvokasta tietoa 

minulle opettajana. Toteutuuko oppilaiden näkökulmasta asioita, joita me 

opettajat pidämme tärkeinä? Ja toisaalta – millaiset kokemukset oppilaille ovat 

niitä merkityksellisiä musiikkikokemuksia?  

 Musiikintutkimuksen alueella on fenomenologista tutkimusta tehty 

jo pitkään, mutta se on luonteeltaan ollut hajanaista. Tutkimuskohteena on ollut 

muun muassa soivan musiikin synnyttämän kokemuksen tutkimus, musiikin 

ajallinen luonne, kehollisuus ja kinesteettisyys sekä musiikki suhteessa 

ympäröivään maailmaan. Myös musiikintutkimukseen liittyviä 

tutkimusfilosofisia kysymyksiä on tarkasteltu fenomenologian näkökulmasta. 

”Musiikin fenomenologia” tarkastelee musiikin ilmenemisen muotoja, 

havaittavuutta ja koettavuutta, eikä tämä näkökulma edellytä fenomenologista 

taustafilosofiaa. (Torvinen 2008, 10.) Tässä tutkielmassa lähtökohtana on 

kuitenkin ”fenomenologinen musiikintutkimus”. 

 

 

6.2 Tutkimuksen kohde ja aineiston keruu 

Tätä tutkielmaa varten olen haastatellut seitsemää 10-13 -vuotiasta lasta. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty 2018 kevään ja kesän aikana. Litteroitua 

haastatteluaineistoa kertyi rivivälillä 1,0 Book Antiqua fontilla 32 sivua.  Kaikilla 

haastateltavista on kokemusta sekä koulun musiikinopetuksesta että musiikin 

harrastamisesta eri tavoin. Haastateltavat opiskelevat joko Keski-Pohjanmaan 

konservatoriossa tai Perhonjokilaakson kansalaisopistossa. Yhtä lukuun 

ottamatta kaikki haastateltavat musisoivat varsinaisten soitinopintojen lisäksi 

myös erilaissa ryhmissä, eli kansalaisopiston Näppärit-ryhmässä, 

konservatorion Viskureissa ja Vetelin poikakuorossa. Osa oppilaista tekee omaa 
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musiikkia hyvinkin aktiivisesti. Halusin valita tähän tutkimukseen 

haastateltavia, joilla on monipuolisia kokemuksia musiikista. Tällä halusin 

varmistaa, että saan vastauksia esittämiini kysymyksiin. Aktiivisen 

musiikkisuhteen kautta musiikkia tulee kuitenkin enemmän pohdittua, kuin 

silloin, jos sitä ei millään tavoin harrasta. Kokemuksia musiikista kertyy 

luonnollisesti myös enemmän. Toki olisi ollut kiinnostavaa haastatella myös 

oppilaita, joiden kokemukset musiikista rajoittuvat pelkästään koulujen 

musiikinopetukseen. Haastattelukysymykset eivät tässä yhteydessä siis rajoitu 

pelkästään koulun musiikin opetuksen tarkasteluun, vaan haastateltavat ovat 

saaneet kertoa kokemuksistaan laajemmin.  Pyrkimyksenäni on ollut myös 

hahmottaa formaalin ja informaalin oppimisen näkökulmia lasten 

musiikkikokemusten kentässä. 

 Haastateltavat ovat minulle tuttuja aikaisemmalta työuraltani 

konservatorion opettajana. Kahta lukuun ottamatta oppilaat ovat olleet 

oppilainani musiikinteorian ja säveltapailun tunneilla. Kaksi heistä on myös 

lyhyen aikaa ollut minulla piano-oppilaana. Kaksi haastateltavista ei ole ollut 

opetuksessani, mutta olen heidän musiikillista harrastuneisuuttaan esimerkiksi 

konserteissa havainnoinut. Olen siis tavannut lapsia aikaisemminkin eri 

yhteyksissä. Uskon, että haastattelut sujuivat juuri tästä syystä rennossa 

ilmapiirissä, ja lapset kertoivat mielellään kokemuksistaan musiikin parissa.  

 Haastateltavien määrä vaihtelee fenomenologisissa tutkimuksissa 

suuresti. Monipuolinen kokemuksen kirjo on tutkijan tavoitteena, kun hän pohtii 

sitä, millainen tutkittavien joukko esimerkiksi haastateltavaksi tarvitaan. 

(Virtanen 2006, 170-174.) Haastateltavien määrä ei tässä tutkielmassa ole kovin 

suuri, mutta nyt, kun olen haastatteluja lukenut useaan kertaan, olen 

huomannut, että niistä löytyy mielenkiintoisia asioita. Monipuolinen 

kokemusten kirjo toteutuu, koska haastateltavat ovat kokemuksiaan avoimesti ja 

värikkäästi kuvanneet ja avanneet. Etukäteen hieman jännitin sitä, voiko lasten 

haastatteluista nousta esiin mielenkiintoista aineistoa. Ajattelin, että vastaukset, 

joita lapset kysymyksiin antavat ovat lähinnä ”joo” tai ”en tiedä”, mutta jokainen 

haastateltava kertoi omista kokemuksistaan hyvin luontevasti ja innokkaasti. 
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Aineisto on siis melko pienestä haastateltavien joukosta huolimatta 

tutkimuksellisesti laadukas ja mielenkiintoinen.  

 Olen käyttänyt aineiston hankinnassa haastattelua, jota voisi kuvata 

puolistrukturoiduksi teemahaastatteluksi. Haastattelun aihepiiri on siis 

etukäteen määritelty ja kysymykset ovat kaikille samat. Haastattelutilanteessa 

kysymysten järjestys voi kuitenkin vaihdella ja keskustelunomaisessa tilanteessa 

nousee välillä tarve esittää myös tarkentavia kysymyksiä. Haastateltavat saavat 

vastata kysymyksiin omin sanoin. (Eskola & Vastamäki 2015, 29.) 

 Kun tekee fenomenologiseen tutkimusperinteeseen liittyvää 

tutkimusta, on aineiston hankinnassa tärkeää pohtia, miten saadaan esille 

tutkittavan välitön kokemus. Tutkijan tulisi mahdollisimman vähän vaikuttaa 

siihen, miten tutkittava kokemustaan tuo esiin. Toinen tärkeä näkökulma ovat 

haastattelussa (jos kyseessä on haastattelu) esitettävät kysymykset. Niiden tulee 

olla mahdollisimman avoimia ja strukturoimattomia, ja kysymysten tulee sallia 

tutkittavan ilmaista aiheeseen liittyviä mielikuvia ja elämyksiä. 

Haastattelurunko rajaa sen, millaisiin kokemuksiin tutkimus kohdistuu ja tämän 

rajauksen tutkija joutuu myös perustelemaan. (Virtanen 2006, 170-174.) 

Haastatteluissa esittämäni kysymykset ovat liittyneet mahdollisimman paljon 

konkreettiseen tekemiseen, soittamiseen, musiikin kuunteluun, kavereihin ja 

perheeseen.  Kysymykset on pyritty liittämään lasten maailmaan.  Kysymykset 

olen pyrkinyt esittämään niin, että niihin voi vastata hyvin vapaasti ja omia 

kokemuksia esiin tuoden. 

 Haastattelukysymyksiä olisi varmasti voinut vielä pohtia ja jalostaa, 

mutta näidenkin kysymysten pohjalta sain mielenkiintoista aineistoa. 

Kysymykset, joita haastattelemilleni lapsille esitin, olivat osittain hyvin 

yleisluontoisia (koulunkäynti ja harrastukset yleisemmin), kun taas osa 

kysymyksistä pyrki tarkemmin saamaan esiin nimenomaan musiikkiin liittyviä 

erityisiä kokemuksia. Musiikkiin liittyvät erityiset kysymykset käsittelevät 

yksilöllistä kokemusta, (Miksi harrastat musiikkia? Mikä on lempimusiikkiasi? 

Kerro jokin mieleen erityisesti jäänyt ”huippukokemus” musiikin saralta. 

Sävellätkö omaa musiikkia? Mitä musiikki merkitsee sinulle?) sosiaalista 
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kokemusta (Harrastavatko kaverisi musiikkia? Onko sinulla mahdollisuus soittaa 

yhdessä muiden kanssa? Millaista yhdessä musisoiminen on?) ja 

formaali/informaali musiikinopetusta (Millaista koulun musiikinopetus mielestäsi 

on? Millaisia asioita siellä opitaan? Millä tavoin koulun musiikinopetus eroaa 

musiikinopetuksesta harrastuksen piirissä?  Millaista musiikkia kuuntelet?  

Millaista on omatoiminen musiikinopiskelu?). Lopuksi kysyin haastateltavilta, 

mitä heidän mielestään musiikki ja musikaalisuus ovat? Tämä kysymys liittyy 

käsitteisiin ja niiden määrittelemiseen, mutta korostin, että oikeaa vastausta ei 

ole, vaan jokainen voi kertoa omien kokemustensa perusteella, mitä musiikki ja 

musikaalisuus hänelle merkitsee. Edellä esitettyjen kysymysten pohjalta pyrin 

ymmärtämään, millaisia merkityksiä musiikki on haastateltavien elämässä 

saanut.   

 

 

6.3 Aineiston analyysi 

 

Olen analysoinut haastatteluihin perustuvaa aineistoa Amadeo Giorgin 

kehittämän metodin avulla. Seuraavassa esittelen metodin ja pyrin myös 

käytännön esimerkin kautta havainnollistamaan, kuinka olen metodia käyttänyt 

tässä tutkielmassa.  

 Giorgin menetelmässä on viisi vaihetta. Giorgi kuitenkin korostaa, 

että metodia on käytettävä tutkittavan ilmiön ehdoilla, eli sitä on lupa muokata. 

(Virtanen 2006, 175.) Menetelmän ensimmäisessä vaiheessa tutkimusaineistoon 

tutustutaan perusteellisesti ja siitä pyritään muodostamaan kokonaisnäkemys. 

Seuraavaksi aineistosta erotetaan merkitysyksiköt. Merkitysyksiköt ilmaisevat 

tutkittavan ilmiön kannalta olennaisia merkityksiä tutkittavan kielellä. 

Kolmannessa vaiheessa merkitysyksiköiden kieli käännetään tieteen kielelle. 

Tässä tutkija käyttää apuna reflektiota ja mielikuvia. Neljännessä vaiheessa 

näistä merkitysyksiköistä muodostetaan yksilökohtainen merkitysverkko. Tässä 

vaiheessa samansisältöiset merkitysyksiköt sijoitetaan yhteen. Kaikki 

merkitysyksiköt tulee huomioida. Viimeisessä, eli viidennessä vaiheessa 
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yksilökohtaisista merkitysverkoista muodostetaan yleinen merkitysverkko, joka 

sisältää tutkimuksen kannalta keskeiset sisällöt jokaisesta yksilökohtaisesta 

merkitysverkosta. (Virtanen 2006, 175-180.)   

 Olen metodin mukaisesti lukenut aineiston läpi useampaan kertaan 

ja pyrkinyt luomaan kokonaisnäkemyksen tutkimusaineistosta. Kokonaiskuvan 

saatuani, olen alkanut etsiä merkitysyksiköitä, jotka ovat tutkittavan aiheen 

kannalta mielenkiintoisia ja merkityksellisiä. Merkitysyksiköt ovat edelleen 

tutkittavien omalla kielellä ja niistä muodostuu kuvaus, jossa on jokaisen 

haastateltavan kokemuksista aiheen kannalta kiinnostavat seikat nostettu esiin. 

(2006,175-180.) Seuraavassa käytän esimerkkinä 13- vuotiaan ”Jussin” 

haastattelusta tekemääni analyysiä. Haastateltavan kieli on autenttista.  

 
No harrastuksina musiikkia paljon, pianonsoittoa ja sitte Näppäreissä ja koiraa ja sitte mää 
ajan vielä kartingia. 
No… mukavaahan se on. Ja siinä ku soittaa saa ilmaista tunteita, tai kun laulaa. Saa ilmaista 
itseään. 
Äiti aina soitteli kotona pianoa ja mää sitte ajattelin, että haluan soittaa pianoa kans. Se 
kuoro lähti sillai, että ko kuoronjohtaja tuli aina sinne koululle kolmosluokalle, ja sitte jos 
pääsi niin sai mennä kuoroon. 
No tietenki se, että saa soittaa. Ei kai siinä oikein muuta. 
No kyllä mää pyrin harjoittelemaan paljon, mutta välillä jää vähemmälle. 
No, kai ne virheet, ettei huomaa, jos soittaa väärin niin niitä ei huomaa jossain esityksessä. Ja 
kyllä se kun saa yhesä soittaa on niinko mukavampaa ja sitte voi kysyä neuvoja ja voi 
neuvoa toisia.  
No en mää oikeastaan esiintyä tykkää, että se on vähän sellanen vaikea juttu. [Yhdessä 
muiden kanssa] kyllä se menee. 
[Kartingia ajaessa…] Ei kai siinä muuta, että miten lähestyä mutkaa. 
[Täytyykö soittaessa miettiä samanlaisia asioita] Kyllä pitää, miten sillai lähestyä tiettyjä 
paikkoja. 
En mää. En tee omaa musiikkia. 
Kuorolla ku käytiin Euroopassa ja sitte tosiaan Eurooppaa kierrettiin ihan ympäri. Olikohan 
siinä kymmenen maata jopa ja pidettiin konsertteja siellä. Ja sitte [kerran] olin yhden todella 
taitavan pianonsoittajan konsertissa ja se oli tosi miellyttävää kuunneltavaa. 
No klassisesta. Jaa… kyllä sitä rokkiakin tulee kuunneltua. No poppiakin välillä, mutta ei 
niin usein. 
[Näppärimusa], no kyllä ihan hyvää on ja menevää. 
No kyllä rumpuja mää on koulusa soittanu ja ei siinä oikeastaan muuta. 
Onhan se erilaista. Siellä tulee paljon soitettua populaarimusiikkia, kun sitte taas 
pianotunneilla se on enmmän semmosta harjoittelua ja tietenki klassisen soittamista.  
No kyllä ne välillä. [antoisaa] 
No siittä että jos sää oot jossain koulun ulukopuolisessa harrastuksessa niin sää saat 
enemmän tehdä kaikkea. Koulusa se on enemmän sellasta, että istuu ja kuuntelee.  
Kyllä mää jatkan semmosena harrastuksena. En mää usko, että siitä mitään työtä tulee. 
[Musiikki on] tunteita ja kokemuksia…. Siinä kai [se]. 

 



53 
 

Toisessa vaiheessa olen tiivistänyt ”Jussin” ajatuksia merkitysyksiköihin. 

Seuraavassa muutama esimerkki tästä prosessista.   

 

1. Mitä musiikki on? No… mukavaahan se on. Ja siinä ku soittaa saa ilmaista tunteita, tai 
kun laulaa. Saa ilmaista itseään. [Musiikki on] tunteita ja kokemuksia…. Siinä kai [se]. 

2. Millaista on yhdessä soittaminen? No, kai ne virheet, ettei huomaa, jos soittaa väärin niin 
niitä ei huomaa jossain esityksessä. Ja kyllä se kun saa yhesä soittaa on niinko 
mukavampaa ja sitte voi kysyä neuvoja ja voi neuvoa toisia. No en mää oikeastaan 
esiintyä tykkää, että se on vähän sellanen vaikea juttu. [Yhdessä muiden kanssa] kyllä se 
menee. 

3. Miten koulun musiikinopetus eroaa musiikin harrastamisesta koulun ulkopuolella? 
No kyllä rumpuja mää on koulusa soittanu ja ei siinä oikeastaan muuta. 
Onhan se erilaista. Siellä tulee paljon soitettua populaarimusiikkia, kun sitte taas 
pianotunneilla se on enemmän semmosta harjoittelua ja tietenki klassisen soittamista.  
No kyllä ne välillä. [antoisaa]. No siittä että jos sää oot jossain koulun ulukopuolisessa 
harrastuksessa niin sää saat enemmän tehdä kaikkea. Koulusa se on enemmän sellasta, 
että istuu ja kuuntelee. 

4. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia musiikin suhteen? No kyllä mää pyrin 
harjoittelemaan paljon, mutta välillä jää vähemmälle. Kyllä mää jatkan semmosena 
harrastuksena. En mää usko, että siitä mitään työtä tulee. No tietenki [tärkeää]se, että saa 
soittaa. Ei kai siinä oikein muuta. 

5. Teetkö omaa musiikkia? En mää, en tee omaa musiikkia. 

 

Kolmannessa vaiheessa olen muuntanut haastateltavien kielen tieteen kielelle, 

jossa pyritään nostamaan ja tiivistämään tutkittavien monimerkityksellisestä 

kielestä esiin tieteellinen aspekti, eli tutkimuksen kannalta merkitykselliset 

ilmiöt.  

 
1. Musiikki on hänen mielestään mukavaa. Soittamalla ja laulamalla saa ilmaista tunteita, 

ilmaista itseään. Musiikki on tunteita ja kokemuksia. 
2. Yhdessä soittaessa ja esiintyessä virheitä ei huomaa. Yhdessä soittaminen   

ja esiintyminen on mukavaa. Toisilta voi kysyä neuvoa ja toisia voi myös itse neuvoa. Yksin 
esiintyminen on paljon vaikeampaa, eikä haastateltava siitä pidä. Yhdessä muiden soittajien 
kanssa esiintyminen on mukavampaa. 

3. Koulussa hän on soittanut rumpuja, mutta ei paljon muita soittimia. Ohjelmisto on siellä 
enimmäkseen populaarimusiikkia, kun taas pianotunneilla harrastuksen parissa hän soittaa 
enimmäkseen klassista musiikkia ja soittotunneille harjoittelua vaaditaan enemmän. Koulussa 
on kuitenkin välillä ihan antoisaa. Koulun musiikkitunneilla on kuitenkin paljon istumista ja 
kuuntelemista. Koulun ulkopuolisissa harrastuksissa saa enemmän tehdä asioita, soittaa 
enemmän. 

4. Hän pyrkii harjoittelemaan paljon, mutta välillä harjoittelua on kuitenkin vähemmän. Omaa 
musiikkia hän ei sävellä. Hän ajattelee jatkossakin tekevänsä musiikkia harrastuspohjalta. 
Muusikon ammatti ei tunnu todennäköiseltä vaihtoehdolta, mutta soittaminen ja musiikki on 
kuitenkin tärkeää. 

5. Haastateltava ei sävellä omaa musiikkia. 

 

Neljännessä vaiheessa olen yhdistänyt merkitysyksiköt, jotka ovat 

samansisältöisiä ja saanut näin rakennettua yksilökohtaisen merkitysverkon. 
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Näin rakentuu yksilöllinen kokemus kaikkine variaatioineen tutkijan kielelle 

käännettyjen merkitysyksiköiden kautta. (Virtanen 2006, 175-180.) 

Haastatteluista esiin nousseet merkitysyksiköt ovat luontevasti tiivistyneet 

merkitysverkkokokonaisuuksiksi.  

Giorgin metodin viimeisessä eli viidennessä vaiheessa tutkija rakentaa 

yksilökohtaisista merkitysverkoista yleisen merkitysverkon. Yleisessä 

merkitysverkossa on oltava jokaisen yksilön merkitysverkoissa esiin nousseet 

keskeiset ilmiöt. (2006, 175-180.) Yleinen merkitysverkko muodostuu seuraavista 

haastatteluissa esiin nousseista näkökulmista ja sisällöistä:  

 

1. musiikki ilmaisuna (esim. tunteet)  

2. musiikki jaettuna yhteisöllisenä kokemuksena  

3. musiikki käytännöllisenä toimintana   

4. suhde musiikkiin ja muusikkouteen, musiikillinen identiteetti (oma kuvaus)  

5. luovuus ja oman musiikin tekeminen  

6. musiikki, musiikilliset strategiat  

 7. kehollisuus ja aistit 

8. ulkomusiikilliset merkitykset  

 

Analyysissa on siis tärkeää koko ajan pitää sisällytettyinä tutkittavien yksilölliset 

merkitysverkot. Vaikka yleinen merkitysverkko, se ydin, joka haastattelujen 

kokonaisuudesta nousee, on tärkeä hahmottaa, ovat itselle mielenkiintoiseksi 

tasoksi tässä analyysissä noussut yksilölliset merkitykset.   
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7. TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

Tässä luvussa kuvaan sitä, millaisia merkityksellisiä sisältöjä ja näkökulmia 

lasten kokemuksista musiikin parissa löytyi. Lukujen otsikoista muodostuu 

yleisen merkitysverkon sisältö, eli niistä muodostuu kaikkien haastattelujen 

yksilöllisistä merkitysverkoista muodostuvat kokonaisuus. Sisältöjä 

havainnollistamaan käytän yksilöiden kokemuksista löytyviä esimerkkejä ja 

haastateltavien alkuperäistä kieltä. Koen, että tämänkaltainen esitystapa, eli 

yksilöllisten kokemusten ja merkitysten tarkastelu, on tutkielman tulosten 

raportoinnissa mielekäs ja havainnollinen. Se mahdollistaa esimerkiksi paitsi 

yksilöllisiä kokemuksia yhdistävien seikkojen, myös niitä erottavien, esimerkiksi 

sukupuoleen liittyvien, seikkojen tarkastelun. Itselle tutkimuksen 

mielenkiintoisimmat tulokset nousevat nimenomaan yksilöllisistä kokemuksista. 

Toki tutkimusaineisto on sen verran suppea, että mitään kovin lopullisia 

johtopäätöksien en uskalla tehdä, enemmänkin esitän kysymyksiä, joita 

vaikkapa jatkotutkimuksissa voisi tutkia. Merkitysyksiköiden tarkastelu tässä 

luvussa pohjautuu siis seitsemään yksilölliseen kokemukseen. Tämän luvun 

lopuksi pohdin haastatteluista kummunneita merkityksiä suhteessa 

aikaisemmin esitettyihin musiikkifilosofisiin näkökulmiin.  

 

7.1 Musiikki ja tunteet 
 
Mitä musiikki ja musikaalisuus haastateltavien kokemuksen mukaan oikeastaan 

ovat? Musiikki tunteiden ilmaisuna nousi yllättävänkin vahvasti esiin 

tekemissäni haastatteluissa. Vastauksena kysymykseen mitä musiikki on, oli 

lähes kaikilla haastateltavilla, että se on tunteiden ilmaisua. Tähän musiikin 

tunneilmaisuun liittyi myös musiikin määrittely taiteena.  Itseään ja tunteitaan 

voi siis ilmaista musiikin kautta. Musiikki myös vaikuttaa tunteisiin, eli 

surullinen musiikki voi saada mielen haikeaksi. Toisaalta musiikki voi myös 

auttaa erilaisissa suruun liittyvissä elämäntilanteissa. Miten tunteiden 

ilmaiseminen konkreettisesti musiikin kautta tapahtuu tai minkälaisen 

mekanismin kautta musiikki tunteisiin vaikuttaa, jäi kuitenkin useimmissa 
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vastauksissa täsmentämättä. Yhden haastateltavan mukaan tunteiden 

ilmaiseminen liittyy erilaisiin musiikillisiin tyyleihin. Soitto itsessään voi myös 

olla iloa tuottava asia. Olisin voinut tätä tunteiden ilmaisemisen mekanismia ja 

haastateltavien kokemusta siitä vielä selkeämmin kysyäkin, mikä jäi itseä hieman 

harmittamaan. 

 

Musiikki on elämän piristys ja musiikki auttaa erilaisissa tilanteissa (suru, ilo). (”Satu”) 
 
Ja siinä ku soittaa saa ilmaista tunteita, tai kun laulaa. Saa ilmaista itseään. (”Jussi”) 
 
No se [musiikin harrastaminen] on kiinnostavaa, kivaa. Se soitto vaan tuo jotenkin iloa. 
(”Heta”) 
 
En mää oikein osaa sanoa [mitä musiikki on]. Taidetta. Ehkä joo vähän [voi ilmaista jotain]. 
(”Sami”) 
 
Esimerkiks tunteita. No jos mää kuuntelen jotain surullista, niin sitten mullekin tulee vähän 
sellainen haikea olo. (”Kirsi”) 
 
 

Mitä haastateltavat ajattelevat musikaalisuudesta? Heille se on jotakin hyvin 

konkreettista. Musikaalinen henkilö pitää musiikista, hän laulaa tai soittaa 

mielellään ja nauttii siitä. Musikaalisuutta ei siis määritellä sen kautta, onko 

yksilö taitava musiikissa, vaan sen kautta pitääkö hän musiikista. Tämä on 

mielenkiintoista siinä mielessä, että haastateltavista osa on käynyt läpi 

pääsykokeet, joissa hänen musikaalisuuttaan on ja musiikillisia taitojaan on 

tavalla tai toisella tutkittu ja testattu. Näin käytännöllisen määrittelyn kautta on 

kuitenkin helppo pitää myös itseään musikaalisena. Kokemuksen kautta on 

syntynyt positiivinen kuva omasta soittamisesta sekä laulamisesta. Pidän 

soittamisesta ja laulamisesta, olen siis musikaalinen. 

 

Tykkää kovasti musiikista. Tykkää laulaa ja soittaa. (”Heta”) 
 
Noo semmonen, jonka päässä pyörii lauluja. (”Satu”) 
 
Sellanen joka tykkää tosi paljon laulaa [on musikaalinen]. Esimerkiksi Eero. Se laulaa koko 
ajan. (”Sami”) 
 
No varmaan, että osaa soittaa ja tykkää siitä ja sillee. (”Pekka”) 
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7.2 Yhdessä soittaminen on hauskaa 
 

Haastatteluissa vahvasti esiin nousi myös musiikin ja musiikinharrastamisen 

sosiaalinen luonne. Haastateltavien mielestä on tärkeää, että saa harrastaa 

kavereiden tai sukulaisten kanssa yhdessä. Myös se koettiin tärkeäksi, että 

soittoharrastuksen kautta syntyy uusia kaverisuhteita. Myös yhdessä musisointi 

koettiin yksin soittamista palkitsevammaksi. Yhdessä soittaessa ei tarvitse 

jännittää, vaan muilta saa neuvoja ja tukea soittamiseen. Varsinkin 

esiintymistilanteissa ryhmässä soittaminen koetaan vapauttavaksi. Yhdessä 

soittaessa myös oppii eri tavalla kuin yksin soittaessa ja harjoitellessa. 

 

No just se yhdessä soittaminen ja kun saa oppia yhdessä. (”Heta”) 
 
No, kai ne virheet, ettei huomaa, jos soittaa väärin niin niitä ei huomaa jossain esityksessä.  
Ja kyllä se kun saa yhesä soittaa on niinko mukavampaa ja sitte voi kysyä neuvoja ja voi 
neuvoa toisia. (”Jussi”) 
 
No tykkään mä joo [esiintyä]. No mä en oo niin innokas esiintymään yksin, oon mä sitäkin 
pari kertaa tehnyt, mutta kyllä tykkään enemmän soittaa porukassa. (”Anna”)  
 
No se kun mun serkkukin soittaa. Se on yhteinen harrastus. Yhessä soittaminen. Ja sitte, jos 
lähetään johonki reissuun niin… (”Satu”) 

 

Haastatelluille musiikki on tuonut hienoja kokemuksia myös yhteisten 

esiintymismatkojen muodossa. Useimmat haastateltavista ovat esiintyneet myös 

ulkomailla kuoron tai soittoporukan kanssa. Matkalla on tavattu muita soittajia, 

ja saatu kokemuksia soittamisesta muista maista ja kulttuureista tulevien 

soittajien kanssa. Nämä ovat olleet erityisiä huippukokemuksia, joita musiikin 

harrastaminen on tarjonnut. Koulu ei organisaationa juurikaan tämänkaltaisia 

kokemuksia voi tarjota. Esiintymismatkat ovat kuitenkin hyvä esimerkki 

ulkomusiikillisista seikoista, jotka voivat olla osa merkityksellistä 

musiikkikokemusta. Voidaan myös ajatella, että yhteiset matkat hitsaavat 

yhtyettä tai kuoroa yhteen ja näin vahvistavat yksilön kuulumista soitto- tai 

lauluyhtyeeseen, tunnetta, että on Näppäri tai poikakuorolainen ja kuuluu 

vahvasti johonkin yhteisöön. 
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Me oltiin toissa keväänä viuluporukan kanssa Espanjassa esiintymässä, sellasella reissulla. 
Joo, meillä oli yksi semmonen yhteiskonsertti espanjalaisten viulistien kanssa. (”Kirsi”)  
 
Kuorolla ku käytiin Euroopassa ja sitte tosiaan Eurooppaa kierrettiin ihan ympäri. (”Jussi”) 
 
No ensimmäisenä tulee mieleen, kun me oltiin Unkarissa ja me päästiin mun serkun kanssa 
kahdestaan esiintymään torilla unkarilaisten kans. Ei, ne oli ihan outoja. Me vain mentiin 
siihen mukaan. (”Satu”) 
 

Sosiaalinen ja yhteisöllinen näkökulma nousee esiin myös siinä, miten 

soittoharrastus on saanut alkunsa. Soittamiseen on innostuttu äidin tai jonkun 

muun sukulaisen innoittamana. Myös kavereiden esimerkki on saattanut olla 

innoittajana. Jonkinlainen malli, kokemus siitä, että joku toinen soittaa ja se 

kuulostaa ja näyttää mukavalta, on innostanut aloittamaan. 

 
Äiti aina soitteli kotona pianoa ja mää sitte ajattelin, että haluan soittaa pianoa kans. (”Jussi”) 
 
No mä näin kun muut soitti, ja sitten minä aloin, ja sitten minäkin halusin. (”Heta”) 
  
Äiti kysyi, että haluanko mää ruveta soittahan. Se on itekki soittannu.(”Satu”) 
 
 

 
7.3. Musiikki käytännöllisenä toimintana 
 
Haastateltavien kokemuksissa musiikin opiskelu koulussa näyttäytyy varsin 

erilaisena kuin harrastusten parissa. Koulun musiikin opetukselta toivotaan 

enemmän konkreettista soittamista. Koulussa olisi kiva soittaa erilaisia soittimia, 

mutta kovin harvoin siihen tuntuu olevan mahdollisuuksia. Haastateltavat eivät 

koe koulun musiikin tunneilla oppivansa uusia asioita.  Tämä ei toisaalta yllätä, 

koska harrastuksen parissa musiikillisissa taidoissa edetään paljon nopeammin 

ja varmasti myös monipuolisemmin kuin koulun musiikin opetuksessa on 

mahdollista. Mielenkiintoista on, että koulun opetukseen tuntuu liittyvän paljon 

tietopohjaista opiskelua, mutta toisaalta teoreettisuus ei korostu musiikin 

harrastamisessa. Koulun musiikin opetuksessa siis jaetaan paljon tietoa, mutta 

konkreettista musisointia on vähemmän. 

 

Tietysti koulujen tunneille kuuluu ne pakolliset asiat, joita just opiskellaan niinku tunneilla, 
että ei pelkästään musiikkia tai sitä ite soittamista, vaan sitä teoriaosuuttakin harjoitellaan. 
Eli niinku viulunsoitossa mä en sitä teoriaosuutta siinä niin hirveästi mieti sillaa. (”Anna”) 
.  
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No siittä, että jos sää oot jossain koulun ulukopuolisessa harrastuksessa niin sää saat 
enemmän tehdä kaikkea. Koulusa se on enemmän sellasta, että istuu ja kuuntelee. (”Jussi”) 
 
No en mää siellä [koulun musiikin tunneilla] oo kovin paljon oppinnu… Joskus tehään 
jotain… lauletaan ja… [Toivoisin, että] soitettais kaikkea. (”Satu”) 
 
Noo just [tuntien pitäis olla sellaisia], että opettaja saa kaikki laulamaan just semmosia ilosia 
lauluja, joista kaikki tykkää ja just kaikkia rytmejä opetellaan ja kaikkea soitettais. (”Heta”) 
 
No on se kyllä aika paljon erilaista [koulu/musiikin harrastaminen]. Ope vaan sanoo, että 
ottakaa sivu ja laulakaa. Esimerkiksi Näppäreissä harjoitellaan eka sanat ja sitten lähdetään 
harjoittelemaan eri ryhmissä soittimia ja näin… Joo. Näppäreissä oppii paljon enemmän. 
(”Sami”) 
 

Haastateltavat korostavat opettajan merkitystä. Taitava opettaja on innostava 

persoona ja hän osaa tehdä musiikin tunneista monipuolisia.  

 

Sillai välillä, riippuu tietysti opettajasta, mutta nyt viime aikoina, niinku tänä vuonna on ihan 
monipuolisesti opetettu. (”Anna”) 
 
Ja sitten kun meillä on vaihtunut musiikinopettaja, niin meidän musiikin tunnit on tosi 
kivoja.  Joo. Paljon ilosempia juttuja ja kaikki sai se opettaja laulamaan. (”Heta”) 
 
Noo just [tuntien pitäis olla sellaisia], että opettaja saa kaikki laulamaan just semmosia ilosia 
lauluja, joista kaikki tykkää. Just kaikkia rytmejä opetellaan ja kaikkea soitettais. (”Heta”) 
 
 

Haastateltavilla on myös positiivisia kokemuksia koulun musiikin opetuksesta. 

Innostavaa ja mukavaa on se, kun saa itse soittaa ja vaikuttaa opetuksen 

sisältöihin vaikkapa laulettavia kappaleita valitsemalla. Merkityksellinen 

kokemus on myös se, kun voi osoittaa omaa osaamistaan koulun musiikin 

tunnilla esittämällä vaikka itse tekemänsä kappaleen. Se, että voi vaikuttaa 

opetukseen ja tuntien sisältöihin tekee opetuksesta mielekkään oppilaiden 

näkökulmasta. 

 

Me ollaan saatu soittaa kaikkia rumpuja ja sitten yleensä perjantaisin ollaan saatu toivoa 
kappaleita. (”Kirsi”) 
  
No musiikinluokassa, Eelin tunnilla, niin Eeli siinä opetti ja muitten piti laulaa ja mää 
menin äkkiä pianon ääreen ja aloin siinä soittaa. Ja sitten mulle taputettiin. Saa näyttää 
muille ihmisille minkälaista osaa. (Pekka”) 
 
Ja toinen juttu oli se, kun mää pääsin mun ekalle omalle keikalle. Koulun talenttiin. Ei ollu 
omia biisejä, mutta kuitenki niinku, niin… (”Sami”) 
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7.4. Minä ja musiikki 
 
Musiikilla on vakaa asema haastateltavien elämässä. Musiikki on palkitseva 

harrastus ihan jokaiselle haastateltavista. He ajattelevat, että musiikilla on tärkeä 

osa heidän elämässään myös tulevaisuudessa. Tuleeko musiikista jopa ammatti 

tulevaisuudessa, ei vielä ole haastateltaville selvinnyt. 

 

No mää en osaa sitä sanoa, että tuleeko musta mitään ammattimuusikkoa, ei varmaan tuu, 
mutta kyllä mä haluaisin harrastaa viulunsoittoa ihan sitten aikuisenakin myös. (”Anna”) 
 
Kyllä mää jatkan semmosena harrastuksena. En mää usko, että siitä mitään työtä tulee. 
(”Jussi”) 
 
Voisin ajatella tekeväni [työkseni musiikkia].   No voisin vaikka soittaa pianoa tai viuluakin, 
tai sitte esimerkiksi vaikka tanssiakin. (”Heta”) 
 
Kyllä mää oon ajatellut joskus, että tekisin sävelmiä, soitan [tulevaisuudessakin]. Joo on ollut 
jo suunnitelmia [mennä musiikkilukioon]. (”Pekka”) 

 

Onko musiikki osa identiteettiä, sitä e haastatteluissa suoraan kysynyt, eikä se 

haastateltavien ikäisille, joille identiteetti on vasta rakentumassa, ole ehkä kovin 

kiinnostava tai helposti lähestyttävä kysymys. Musiikin merkitys tässä mielessä 

selviää heille varmasti vasta myöhemmin. Vahva musiikin harrastajan 

identiteetti heillä ainakin tuntuu olevan. Se, millaista musiikkia soittaa tai 

kuuntelee, on osa tietynlaiseen musiikkikulttuuriin kuulumista. Kuuluminen 

Näppäreihin, Viskureihin tai poikakuoroon voi olla tärkeää ja siitä voi 

muodostua osa kulttuurista identiteettiä. Ryhmään kuulumisen merkitys ei 

kuitenkaan suoraan haastatteluista käynyt ilmi. 

 Millaista on hyvä musiikki? Millaista musiikkia haastateltavat 

mieluiten soittavat tai kuuntelevat? Päivän hitit vilahtavat haastateltavien 

puheissa, mutta myös monenlaista muuta musiikkia kuuluu heidän elämäänsä. 

Kaiken kaikkiaan heidän musiikkimakunsa tuntuu olevan melko laaja.  

Näppäreissä ja Viskureissa soitetaan monenlaista ohjelmistoa, erityisesti 

kansanmusiikin osuus on hyvin merkittävä. Kaustisella ja lähialueilla soitetaan 

edelleen perinteistä musiikkia ja sitä myös arvostetaan. Paikallinen perinne elää 

myös seudun kuorojen ohjelmistossa. Tilanne on siltä osin varmasti hiukan 

erilainen kuin monella muulla paikkakunnalla. Näissä ryhmissä ja omilla 
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soittotunneilla soitetaan myös klassista ohjelmistoa ja monenlaista kevyttä 

musiikkia.  

No klassisesta. Jaa… kyllä sitä rokkiakin tulee kuunneltua. No poppiakin välillä, mutta ei 
niin usein. [Näppärimusa], no kyllä ihan hyvää on ja menevää. (”Jussi”) 
 
Marcus ja Martinus [on lempibändi]. No välillä [tulee kuunneltua klassistakin]. (”Kirsi”) 
 
Ilosta ja semmosta menevää, ei hidasta. [lempimusiikki] (”Heta”) 
 
Ai tyyliltään [mun lempimusiikki]. Joku EDM, jotain tämmöstä. En osaa sitä kovin hyvin 
selittää… No sellaista elektronista dance musicia. (”Sami”) 
 
Se poikkeaa se pianonsoitto nykyajan musiikista mun mielestä [siksi kiinostavaa]. Se ei oo 
sellasta hiphoppia, että kaikki riehuu, Joo,tykkään] semmosesta klassisemmasta. No mää oon 
nyt [kuunnnellut] semmosia sonatiineja, joita Mozart on säveltänyt. Ne on aika rauhallisia 
[se viehättää]. Kyllä mää semmosta nykyajan musiikkiakin kuuntelen, mutta en yhtä paljon 
kuin klassista. (”Pekka”) 

 

Mielenkiintoista on se, kuinka omaa musiikkia tekevät pojat tutkivat musiikkia 

ja ikään kuin hankkivat tietoa ja asiantuntijuutta musiikkityyleistä, jotka heitä 

kiinnostavat. Musiikki on tutkimusmatka, jossa voi kokeilemalla oppia ja 

ymmärtää tyylistä enemmän. Heillä on aktiivinen asenne ja suhde musiikkiin, 

joka heitä miellyttää ja kiinnostaa. 

 
 
7.5 Omaa musiikkia tekemään 

 

Yhtä lukuun ottamatta kaikilla haastateltavista on jonkinlaista kokemusta 

musiikillisesta keksinnästä ja pienimuotoisesta säveltämisestä. Enimmäkseen 

säveltämisen kokeilu on tapahtunut koulun ulkopuolella, mutta jonkin verran 

omia rytmejä ja muun muassa omia sanoituksia lauluihin on tehty myös 

koulussa.  

 Poikien ja tyttöjen tavassa kertoa säveltämisen kokemuksista nousi 

haastatteluissa esiin mielenkiintoisia eroja. Tytöt kuvailevat oman musiikin 

tekemistä kokeiluksi. Pojista kaksi kertoo tekevänsä omaa musiikkia 

säännöllisesti. Heille oman musiikin tekeminen on tärkeä osa musiikin 

harrastamista. Heidän kertomuksissaan korostuu tekijyys. Onpa toinen heistä jo 

lähestynyt levy-yhtiötäkin ja julkaissut musiikkia omalla kanavalla. Saman 
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ilmiön huomasin jo musiikkitieteen pro gradu tutkielmaa (1994) tehdessäni. 

Haastattelemistani, jo aikuisista kansanmusiikista ponnistavista soittajista, 

nimenomaan miehet suuntautuivat vahvasti oman musiikin tekemiseen. Naiset 

harrastivat aikuisenakin soittamista, mutta eivät tehneet omaa musiikkia. En 

tässä pohdi syitä enempää, mutta ehkä voisi ajatella, että tytöiltä puuttuu 

esikuvia. Esimerkiksi Kaustisella on pitkät perinteet siinä, että miehet paitsi 

soittavat myös tekevät omaa musiikkia. Jos naiset ovat omaa musiikkia tehneet, 

sitä ei ole tuotu julkisuuteen.  

 Tätä tutkielmaa varten haastattelemani tytöt ovat kokeneet 

säveltämisen kokeilut hauskoiksi ja toivoisivat koulussakin enemmän 

mahdollisuuksia keksiä omia juttuja. Tytöt kuitenkin vähättelevät omia 

kokeilujaan, ja kokevat, että eivät vielä osaa tarpeeksi. Pojat tarttuvat toimeen ja 

alkavat tehdä. He myös rohkeasti tuovat tekemiään kappaleita julkisuuteen. 

Oman musiikin tekemistä harrastavat pojat myös mainitsevat digitaaliset 

sovellukset. Toinen heistä onkin rohkeasti lähtenyt käyttämään teknologiaa 

hyödyksi musiikin tekemisessä ja julkaisemisessa.  

 

Ehkä se musiikin tekeminen on hauskinta. (”Sami”) 
 
No saa ite päättää sen kategorian, millaista se musiikki on. Soittaako sen kovaa, hiljaa, 
rauhallisesti, innoisasti… sillai. No luonteeltaan ne [omat kappaleet] on rauhallisia. Alkaa 
menemään matalasta päästä korkeammalle. Ja nopeita siis todella. Ne on vähän sellaista 
background tyyppistä, sellaista taustamusiikkia. Sopis hyvin jonku leffan taustamusiikkiin. 
(”Pekka”) 
 
poika: Sinne kanavalle mä en enää julkaise vaan mulla on toinenkin. Mutta mä tajusin, että 
miksi mää en vaan hanki levytyssopimusta ja tee levyä. Lähetin sitten Sony Musicille 
muutaman demon, mutta ei ole tullut vieläkään mitään vastausta, joten tuskin onnistuu. Se 
oli hyvä, kun mä olin jo julkaissut sen yhden biisin YouTubeen ja lähetin sitten uudelleen, 
”Hei minä taas täällä! Minä olinkin jo julkaissut sen, joten päätin lähettää uuden.” (”Sami”) 
  
No onhan viulunsoitossakin se sama, että kun osaa tarpeeksi, niin voi itsekin keksiä. No en 
mä sillai. Oon mä joskus sillaa vain soitellu ihan vaan  jotain, mutta en mää mitään kappaleita 
ole tehny. No ehkä joskus joo [ois kivaa], mutta ei vielä tässä vaiheessa. (”Anna”) 
 
tyttö: Joo joskus pienenä [tein omaa musiikkia]. Pianolla jotain, ei ne mitään… Joo [se oli 
kivaa]. Se [säveltäminen] on jäänny. (”Satu”) 
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7.6 Miten musiikkia opitaan tai tehdään 
 
Millaista oppimista ja tekemisen strategioita musiikkiin liittyy? Haastateltavat 

puhuvat keskittymisestä, kärsivällisyydestä, kokeilemisesta ja harjoittelusta. 

Löytyipä kartingin ja soittamisenkin strategioihin yhtymäkohta. Merkityksellistä 

on musiikillinen taito ja sen kehittyminen. Oppimisen kokemus motivoi 

jatkamaan. 

Pitää olla kärsivällinen. Ei aina voi soittaa kaikkea mahdollista heti. (”Pekka”) 
 
No just siis kun, kun olen sitä niin pitkään mun ikäiseksi harrastanut, ja tykkää käydä 
keikoilla just Näppäreiden kanssa ja sitten, kun harjoittelee jotain kappaletta ja saa sen 
menemään, niin se on sitte kivaa. (”Anna”) 
 
Ehkä vähän, että pitää keskittyä [molemmissa, eli viulunsoitossa ja yleisurheilussa]. Sillee 
tietyllä lailla. Joo [molempia pitää myös harjoitella]. (”Kirsi”) 
 
Ja sitte se on kiva oppia, tai ei se oo kiva opetella, mutta sitten kun oppii, niin se on kiva 
soittaa sitä. (”Sami”) 
 
([Kartingia ajaessa…] Ei kai siinä muuta, että miten pitää lähestyä mutkaa. [Musiikissa…] 
Kyllä pitää sillai [ajatella], miten lähestyä tiettyjä paikkoja. (”Jussi”) 
 

Kiinnostavaa on myös, miten oman musiikin tekemisen prosessia kuvataan. 

Pojat eivät puhu luovuudesta tai inspiraatiosta. Prosessi alkaa siitä, kun he 

kuulevat tai soittavat jotain kiinnostavaa. Säveltämisen alkuun päästään 

tutkimalla ja kopioimalla tätä mielenkiintoista musiikkia. Vähitellen musiikkia 

sitten muokataan kohti omaa ilmaisua. Säveltäminen voi myös alkaa väärin 

soittamisen tai unohduksen tuottamasta hyvältä kuulostavan elementin 

hyödyntämisestä. Originaalisuus ei ainakaan prosessin alkuvaiheessa tunnu 

olevan kovin tärkeää. Erittäin mielenkiintoinen piirre oman musiikin 

tekemisessä on se, että säveltämisen opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti täysin 

omatoimisesti ilman opettajan ohjausta.  

  
No ei siinä ole mitään kerrottavaa. Kone auki ja siitä tekemään. Garage Bandilla, mutta sitte 
kun mä saan oman koneen nii mä ostan siihen vielä Logickin. Joo Garage Band on siitä niinku 
ilmaisversio. No sellaista elektronista dance musicia. No se, en mää tiiä. No mää alotin siitä, 
että mää van pistin loopeja peräkkäin ja sitte pikku hiljaa rupesin tekemään niinku ite. No 
mää ite itse asiassa opin. Joo [aloin vaan kokeilla] (”Sami”) 

 
En mä tiedä. Mä saan yleensä tosi paljon hyviä ideoita kun kuuntelen musiikkia. Jos mä 
löydän jonkun hyvän niin sitte mä oon ihan, että mää haluan tehdä jonku tämäntyyppisen, 
mutta sitte ei tule mitään. No niin, mutta jos mä yritän niin en osaa yhtään. Mä yleensä yritän 
tehdä just samanlaisen ja sitten rupen muokkaamaan sitä. Ainaki alussa. (”Sami”) 
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No ylipäätänsä se tuli sävelkorvalta, kun mää jotakin kappaletta soitin korvakuulolta, en 
tarvi mitään nuotteja mihinkään, niin aloin sitten siitä vahingossa soittamaan itekki. Joo. Siis 
tulee muitten kappaleitten pohjalta. (”Pekka”) 

 
No mää vaan siinä soittelen, kertaan esimerkiksi jotain kappaletta, jota ope on sanonut. Sitten 
mää soitan esimerkiksi väärin johonkin kohtaan ja se kuulostaakin hyvältä. Se on jokin 
sävelmä ja sitten mä otan sen siihen niinku kappaleen beatin mukaan, vasemman käden 
mukaan. Huomenna mää sitten unohdan siitä puolet ja alan sitten siitä tekemään. (”Pekka”) 
 

 
 

7.7. Kehollisuus ja ulkomusiikilliset merkitykset 
 
Kehollisuus tai musiikin yhteys liikkeeseen haastatteluissa aika vähän esille, kun 

ottaa huomioon kuinka fyysistä toimintaa laulaminen ja soittaminen on. Tytöt 

mainitsivat tanssin parissa haastattelussa. Yhdessä haastattelussa tuli esille 

soittaminen käsillä tekemisenä ja myös soittoasentoa pohdittiin yhtenä 

opittavana asiana. Koulun musiikin opetuksen yhteydessä esimerkiksi 

musiikkiliikuntaa tai soittamiseen ja laulamiseen liittyviä fyysisiä seikkoja ei 

mainittu ollenkaan. Seuraavassa kuitenkin muutama kehollisuuteen liittyvä 

huomio. 

No kyllähän siinä on jotain [yhteistä koripallolla ja musiikilla]. Pitää olla aina jalat maassa 
kunnolla. En kyllä tiedä miten se liittyy koripalloon, mutta jykevä asento. (”Pekka”) 

 
No käsillä tehdään molemmissa [ilmapistooliammunta ja soittaminen]. (”Satu”) 
 
No tanssissa nyt yhdistyy se musiikki siinä samalla, ja siinä saa tavallaan ilmaista itseään, 
niin se. (”Anna”) 

 
 
Musiikilla voi olla ulkomusiikillisia merkityksiä ja funktioita. Haastateltavat 

kuvailivat musiikkiin liittyviksi erityisiksi huippukokemuksiksi 

esiintymismatkoja eri puolille Suomea ja myös ulkomaille. Tämänkaltaisia 

kokemuksia koulu ei voi juurikaan tarjota. Matkat voidaan nähdä yhtenä 

ulkomusiikillisena seikkana, joka innostaa harrastamaan musiikkia. Välillisesti 

matkat tietysti liittyvät soittamiseen ja laulamiseen, sillä edistymällä 

musiikillisissa taidoissa pääsee mukaan erilaisten ryhmien esiintymismatkoille. 

    

Kuorolla ku käytiin Euroopassa ja sitte tosiaan Eurooppaa kierettiin ihan ympäri. Olikohan 
siinä kymmenen maata jopa ja pidettiin konsertteja siellä. (”Jussi”) 
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No ensimmäisenä tulee mieleen, kun me oltiin Unkarissa ja me päästiin mun serkun kanssa 
kahdestaan esiintymään torilla unkarilaisten kans. (”Satu”) 
 
No varmaan kaikki festariesiintymiset ja nää kaikki reissut, joita on tehty Suomessa 
Helsinkiin ja Turkuun näin. Ne on aina tosi kivoja. (”Anna”) 
 
Me oltiin toissakeväänä viuluporukan kanssa Espanjassa esiintymässä, sellasella reissulla. 
Joo, meillä oli yksi semmonen yhteiskonsertti espanjalaisten viulistien kanssa. (”Kirsi”) 

 

 

7.8. Lasten kokemukset ja musiikkikasvatuksen filosofia 

 

Haastatteluissa nousivat esiin monet teoriaosuudessa esittelemäni 

musiikkifilosofiset näkökulmat. Haastattelemani lapset kertoivat värikkäällä ja 

tutkijan kannalta mielenkiintoisella tavalla omista kokemuksistaan musiikin 

parissa niin koulussa kuin vapaa-ajan harrastuksissa. Juuri koulu- ja 

harrastuskokemusten erilaisuus nosti esiin mielenkiintoisia seikkoja. Musiikin 

harrastaminen tarjoaa niitä asioita, joita koulun musiikintunneillekin kaivattiin: 

konkreettista soittamista ja luovaa musiikillista toimintaa. Oppilaat osaavat jo 

paljon, ja tätä osaamista olisi hienoa päästä myös musiikin tunneilla osoittamaan 

ja hyödyntämään.  

 Haastatteluista löytyy niin praksiaalisen kuin esteettisenkin 

musiikkikasvatusfilosofian näkökulmia. Esteettisestä kokemuksesta sen 

transendentaalisessa mielessä lapset eivät toki puhu, mutta musiikki on heille 

kuitenkin tietyllä tavalla ärsyke, vaikuttava itsessään. He ajattelevat, että 

musiikki vaikuttaa tunnekokemusten kautta. Tässä ei ilmennyt eroja 

sukupuolten välillä, vaan osa pojistakin puhui musiikin ja tunteiden yhteydestä. 

Musiikki voi saada mielen haikeaksi, mutta myös auttaa, kun on surullinen.  Toki 

lasten kokemusten kuvauksessa jää aika epäselväksi se mekanismi, jolla musiikki 

tunteisiin vaikuttaa tai tunteita ilmaisee.  

 Oppilaat siis toivovat koulun musiikkitunneille paljon 

käytännöllistä musisointia, erityisesti soittamista. Oppilaat suhtautuvat myös 

oman musiikin tekemiseen ja musiikilliseen keksimiseen innostuneesti. 

Praksiaalisen musiikkikasvatuksen ajatukselle oppilaasta toimivana, tutkivana ja 
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aktiivisena oppijana on siis tilausta. Harmillista on, että näiden oppilaiden 

kokemus on se, että tämänkaltaistakin tekemistä on koulujen musiikkitunneilla 

kovin vähän. Kovin paljon luovaan keksimiseen ei löydy tilaa myöskään 

harrastusten parissa. Itselle on ollut mielenkiintoista havaita, kuinka infomaali 

oppiminen liittyy nimenomaan luovaan tekemiseen. Säveltämistä ja musiikillista 

keksintää tehdään ja harjoitellaan omatoimisesti vapaa-ajalla. Teknologiaa 

käytetään apuna tässä prosessissa. Ne, joilla on omaehtoista kiinnostusta 

luovaan tekemiseen alkavat siis itsenäisesti harjoitella ja kokeilla. Kuinka moni 

muukin säveltämistä innostuisi kokeilemaan, jos koulussa siihen rohkaistaisiin 

ja annettaisiin mahdollisuus? 

 Haastateltavat eivät missään yhteydessä suoraan puhu luovuudesta. 

Se ei tunnu kuuluvan heidän kokemukseensa musiikista. Kuitenkin kaksi 

haastateltavista tekee aktiivisesti omaa musiikkia. Säveltämisen prosessia ei 

kuvata luovuuden kautta. Tämä ei tarkoita, etteikö siihen luovuuttakin sisältyisi. 

Prosessi saattaa alkaa imitoimalla ja kopioimalla mielenkiintoista musiikkia, 

mutta hyvin pian innostavia elementtejä kuitenkin aletaan yhdistellä uusilla 

tavoilla. Tavoitteena saattaa olla tehdä innostavan esimerkin kaltaista musiikkia, 

eikä originaalisuus ehkä ole ensimmäinen tavoite. Tutkimuskohteena on siis tyyli 

tai tunnelma, ja tämän tutkimusprosessin kautta saattaa syntyä myös hienoja 

omia sävellyksiä.   

 Oppilaiden osaamisen huomioiminen musiikin tunneilla nousee 

myös esiin haastatteluissa. Musiikki on myös soittamisen taitoa, jossa 

edistyminen on tärkeää.  Se, että saa hyödyntää ja näyttää omaa musiikillista 

osaamistaan on hyvin kannustavaa ja motivoivaa. Harjoiteltujen 

soitinkappaleiden tai oman musiikin esittäminen luokassa tai koulun talentissa 

on innostavaa ja palkitsevaa. Mielenkiintoista on myös se, mitä haastatteluissa ei 

nouse esiin tai nousee vain vähäisessä määrin. Yksi esimerkki tästä on 

kehollisuus. Soittaminen ja laulaminen ovat hyvin kehollisia toimintoja ja mietin, 

miksi tämä seikka jäi niin vähälle huomiolle haastatteluissa. Toki en siitä mitään 

erikseen kysynyt. Koulun musiikin tuntien kuvauksissa musiikkiliikunta tai 

esimerkiksi kehosoitinten käyttö eivät nousseet millään tavoin esiin. 
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Kehollisuutta musiikissa voisi varmasti myös koulussa enemmän hyödyntää ja 

tuoda esiin.  

 Mitä musiikin oppitunneilla sitten tehdään, jos soittamista, luovaa 

keksimistä tai vaikkapa musiikkiliikuntaa on harvoin? Haastateltavien 

kuvausten perusteella tunneilla lauletaan jonkin verran, istutaan ja kuunnellaan. 

Lasten kokemuksissa painottui myös tiedollinen näkökulma. Musiikin tunnilla 

ei kuitenkaan opita juurikaan uusia asioita. Tässä aukeaa mielenkiintoinen 

ristiriita, jota kannattaa pohtia. Opetellaanko tunneilla siis teoriaa ilman 

käytännöllistä tekemistä? Tämä tuntuu varsinkin musiikin yhteydessä melko ei-

elämykselliseltä lähtökohdalta musiikin opettamiseen ja oppimiseen.  

 Haastatteluissa nousi esiin seitsemän yksilöllistä kokemusta 

musiikista ja musiikin opiskelusta. Musiikilla on merkitystä näiden lasten 

elämässä. Heille musiikista ja esimerkiksi musikaalisuudesta on muotoutunut 

positiivinen näkemys. Se on muotoutunut vuorovaikutuksessa ympäristön 

kanssa. Osa musiikkiin liittyvistä merkityksistä on muotoutunut heidän 

kokemustensa pohjalta, mutta varmasti heidän ajattelussaan on myös 

kulttuurisesti iskostettuja ajattelumalleja, jotka he ovat omaksuneet, vaikka oma 

kokemus ei ajatusta tukisikaan. Esimerkiksi käsitys musiikista tunteiden kielenä 

voi nousta ajatuksesta, että näin minun oletetaan vastaavan, näin minulle on 

opetettu soittotunnilla. En pyri vähättelemään lasten kokemuksia. Musiikki voi 

olla, ja haastattelujen perusteella onkin, heille tärkeä tunteiden tulkki. Musiikkiin 

liittyy kuitenkin paljon merkityksiä, jotka siirtyvät esimerkiksi musiikin 

opetuksen kautta eteenpäin, eikä niiden todellisia ulottuvuuksia juurikaan 

pohdita. Loppujen lopuksi mielenkiintoista on nimenomaan se, että musiikin ja 

tunteiden yhteys yleensä niin vahvasti nousi esiin.  

 Musiikki on siis paitsi soivaa ääntä, myös yhteisöllinen ilmiö. 

Haastatteluissa sosiaalinen aspekti nousi monin tavoin esiin. Soittaminen on 

saanut monella alkunsa lähipiirin esimerkistä ja tuesta. Musiikin harrastamiseen 

motivoi kaveripiiri ja yhteinen tekeminen. Haastateltavien kokemus on se, että 

yhdessä soittaessa opitaan eri tavalla kuin yksin harjoitellessa. Yhdessä 

soittamista ja laulamista tukevan ilmapiirin muodostuminen myös koulujen 
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musiikin tunneille on tärkeää. Näistä yhdessä tekemisen ja kokemisen hetkistä 

voi levitä yhdessä tekemisen kulttuuria myös muuhun koulutyöhön.  

 
 

7.9 Tulokset tiivistetysti  

 

Tutkimustehtävistä ensimmäisessä pohdin musiikkifilosofisen kirjallisuuden 

kautta musiikin luonnetta ja monia merkityksiä. Musiikki on monitulkintainen 

ilmiö, ja sitä voidaan tutkita ja tulkita monesta eri näkökulmasta. Siksi myös 

musiikin merkitykset voivat olla moninaisia. Musiikkiin liittyvät merkitykset 

voivat liittyä niin kulttuurisiin, yhteisöllisiin kuin yksilöllisiin seikkoihin. 

Yhteisön musiikkiin liittämät arvot, asenteet ja myös käytännölliset funktiot 

vaikuttavat yksilön kokemuksiin musiikista. Kasvamme tulkitsemaan 

musiikillista informaatiota oman kulttuurimme kautta. Kuitenkin jokainen kokee 

musiikin omalla tavallaan, ja näistä yksilöllisistä kokemuksista nousevat 

yksilölliset merkitykset. 

 Musiikkifilosofiasta aukeaa monia näkökulmia musiikinopetuksen 

käytäntöön. Musiikinopetus on kulttuuristen traditioiden välittämistä uusille 

sukupolville. Traditioiden kautta opimme toimimaan musiikillisessa 

ympäristössämme ja tulkitsemaan kuulemaamme musiikkia. Rakennamme 

tämän prosessin kautta myös identiteettiämme.  Traditioiden välittäminen on 

yksi musiikkikasvatuksen tehtävistä, mutta on tärkeää, että musiikin voi kokea 

myös sillä tavoin omaksi, että sitä voi muuntaa ja uudistaa. Musiikkikasvatuksen 

tulee tarjota mahdollisuus luoviin prosesseihin, joissa oppilas voi määritellä 

musiikin omalla tavallaan, tehdä jotakin omaa. Musiikkikasvatukseen liittyy 

myös osallisuuden ja demokratian näkökulmia, eli on tärkeää myös miettiä, 

miten jokaisen oppilaan on mahdollista osallistua mielekkäällä tavalla 

musiikillisiin prosesseihin. Sillä kuinka määrittelemme musiikin, 

musikaalisuuden tai vaikkapa luovuuden on vaikutusta esimerkiksi siihen, 

millainen oppimisympäristö musiikintunneille muodostuu.  

 Toisessa tutkimustehtävässä tutkin haastattelututkimuksen kautta 

seitsemän 10-13 -vuotiaan lapsen kokemuksia musiikista. Musiikki tarkoittaa 
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haastateltaville konkreettista toimintaa, soittamista ja laulamista. Musikaalinen 

yksilö soittaa ja laulaa mielellään.  Soittaminen on taito, joka tuottaa iloa ja 

onnistumisen kokemuksia, kun taidossa edistyy. Musiikki on myös tunteiden 

ilmaisua. Soittamisen tai laulamisen kautta voi ilmaista itseään, mutta toisaalta 

musiikki myös auttaa käsittelemään tunteita.  

 Musiikin merkitys voi olla myös sosiaalinen ja yhteisöllinen 

luonteeltaan.  Ympäristöstä tulevat esimerkit ja kannustus on saanut aloittamaan 

musiikin harrastamisen. Yhdessä musisoiminen tuntuu palkitsevalta, eli 

esimerkiksi esiintyminen yhdessä ei ole ollenkaan niin jännittävää kuin yksin 

esiintyminen. Yhteismusisointi opettaa erilaisia asioita kuin yksin soittaminen. 

Kahdelle haastateltavista oman musiikin tekeminen tuntui olevan todella 

tärkeää. Musiikin merkitys nousee mahdollisuudesta ilmaista itseään oman 

musiikin kautta. Oman musiikin tekemisen prosessi on mielenkiintoinen. 

Säveltäminen on tutkimista, kokeilemista, erehtymistä ja uudelleen aloittamista. 

Vähitellen kuitenkin jotakin aivan omaa muotoutuu muidenkin kuultavaksi. 

Oman musiikin esille saaminen on tärkeää ja merkityksellistä. 

 Haastateltaville musiikki on konkreettista musisointia, ja osalle 

tähän liittyy myös oman musiikin tekeminen. Musiikkiin liittyy erilaisia taitoja, 

joita voi kehittää. Palkitsevaa on se, että kehittyy ja oppii uusia asioita. Taidoissa 

edistymiseen tarvitaan harjoittelua ja myös kärsivällisyyttä. Kaikkea ei ehkä osaa 

aivan heti, mutta kun vaikkapa uuden kappaleen onnistuu soittamaan, se on 

hyvin palkitsevaa. Merkityksellistä on siis se, että osaa ja edistyy taidoissa. 

Musiikissa on tärkeää myös se, että sitä voi tehdä yhdessä muiden kanssa.  

 Musiikilla voi olla myös ulkomusiikillisia merkityksiä. 

Haastateltavilla oli paljon hienoja kokemuksia erilaisilta esiintymismatkoilta. 

Varmasti ne omalta osaltaan innostavat ja kannustavat jatkamaan musiikin 

harrastamista. Yhteisiin matkoihin liittyy sosiaalisia aspekteja, eli ne esimerkiksi 

luovat yhteishenkeä. Ne tarjoavat myös mahdollisuuksia tavata soittajia 

vaikkapa muista kulttuureista. Musiikki voi siis rikastuttaa yksilön elämää myös 

sillä tavoin, että maailmankuva laajenee. 
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Kolmas tutkimustehtävä liittyi kahteen ensimmäiseen. Millaisia yhdistäviä tai 

erottavia näkökulmia filosofisen ja empiirisen näkökulman välille muodostuu? 

Praksiaalisen musiikkikasvatuksen filosofian monet näkökulmat löytyvät myös 

lasten haastatteluista. Lapset haluavat tehdä konkreettisia asioita 

musiikintunneilla. He toivovat erityisesti saavansa soittaa paljon. Säveltämisen 

ajatus tuntui myös kiinnostavan haastattelemiani lapsia kovasti. Tärkeää on 

myös saada vaikuttaa edes jollakin tavalla musiikintuntien sisältöihin 

esimerkiksi toivomalla kuunneltavaa musiikkia tai esittämällä itse jotakin 

tunnilla. Passiivista kuuntelemista tuntuu tunneilla kuitenkin olevan enemmän 

kuin konkreettista tekemistä.  

 Esteettisen musiikkikasvatuksen filosofiasta ja lasten ajatuksista 

löytyy myös yhdistävä ajatus. Musiikki on vaikuttava itsessään, soivana ilmiönä. 

Se voi vaikuttaa tunteisiin ja sen kautta voi ilmaista tunteita. Se, kuinka tämä 

tapahtuu, ei lasten kuvauksissa selvinnyt. Esteettiseen musiikkifilosofiaan 

liittyvää musiikin rakenteiden analysointia lapset eivät kuitenkaan tässä 

prosessissa käyttäneet. 

 Kuinka fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen kriittinen 

näkökulma tässä tutkielmassa toteutuu? Kriittinen näkökulma löytyy 

musiikkikasvatuksen käytäntöön sitä kautta, että opetussuunnitelmastakin 

nouseva praksiaalinen näkökulma ei käytännön musiikinopetuksessa toteudu. 

Käytännöllisen toiminnan ja tutkimisen sijasta musiikintunneilla on paljon 

passiivista kuuntelemista ja teoreettisia sisältöjä. Tätä tutkimustulosta en halua 

yleistää, vaan se on jotakin, joka nousee tästä aineistosta.  Haastateltavat 

harrastavat musiikkia aktiivisesti ja heillä on sitä kautta kokemus siitä, että 

musiikki on nimenomaan soittamista ja laulamista. Jos haastateltavina olisi ollut 

oppilaita, jotka ovat vain koulun musiikintunneilla, olisi tulos varmasti ollut 

toinen. Musiikinopetusta on myös monenlaista, enkä halua tuloksia tässäkään 

suhteessa yleistää.  

 Itselle tästä tutkielmasta aukeaa monia mielenkiintoisia näkökulmia 

omaan työhön. Tutkielma antaa välineitä kriittisesti tarkastella omaa työtä, 

mutta toisaalta myös mahdollisuuden tutkia väyliä, joiden kautta tavoittaa 
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koulun musiikintunnilla istuva oppilasyksilö. Lapsille musiikki voi olla 

merkityksellinen tavoilla, jotka itsellekin ovat merkityksellisiä. He kuvailevat 

musiikillisia kokemuksiaan tavoilla, jotka voin itsekin tunnistaa. Uusia sisältöjä 

ja työtapoja kannattaa alkaa juurruttaa musiikinluokkaan vähitellen, kuunnellen 

myös oppilaiden ääntä ja toiveita. Kärsivällisyyttä tarvitaan myös opettajan 

työhön, kaikkea ei voi tehdä heti. Ajattelen kuitenkin, että musiikin 

moninaisuutta ja monipuolista tekemistä korostava musiikkikasvatus voi tarjota 

yksilöille erilaisia tapoja kokea musiikkia ja sitä kautta löytää ne itselle 

merkitykselliset asiat. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA 

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Olen pyrkinyt tässä tutkimusraportissa kuvaamaan tutkimusprosessia 

mahdollisimman selkeästi ja avoimesti. Nimenomaan tutkimuksen 

prosessinomainen luonne on ollut itselle innostavaa. Tutkielmassa teoria ja 

empiria ovat vuorovaikutuksellisessa suhteessa, mutta toisaalta molemmilla on 

tässä tutkielmassa oma selkeä tehtävänsä. Keskeistä on, että empiirisen osuuden 

lähtökohtana on puhtaasti haastattelemalla hankittu tutkimusaineisto. 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa tutkijan oma historia ja 

ennakkokäsitykset tutkittavasta aiheesta. Aikaisemmat musiikkitieteen opinnot 

ovat johdattaneet minut pohtimaan musiikkia, musiikkiin liittyviä kokemuksia 

ja myös musiikin opettamiseen liittyviä kysymyksiä monesta näkökulmasta. 

Olen kokenut, että nämä pohdinnat ovat olleet merkityksellisiä oman aiemman 

opetustyön kannalta. Työssäni olen havainnoinut hyvin monen ikäisten musiikin 

harrastajien opiskelua, ja nähnyt, mikä heitä on musiikissa innostanut. Tämän 

tutkielman yhteydessä on ollut erityisen mielenkiintoista tutkia, kuinka 10-13 -

vuotiaat lapset musiikkiin liittyviä kokemuksia sanoittavat. 

 Myös omista musiikkiin liittyvistä opinnoista lapsena ja nuorena 

avautuu mielenkiintoisia näkökulmia, kun niitä katsoo tämän tutkielman 

näkökulmasta. Voisi sanoa, että omat soitinopinnot ovat olleet hyvin pitkälti 

esteettiseen musiikkifilosofiaan perustuvat. Pianokappaleet tuntuivat usein 

itselle haasteilta, joiden taiteellisiin ja teknisiin vaatimuksiin en kykenisi 

tyydyttävällä tavalla vastaamaan. Omaan tulkintaan ja ilmaisuun oli vaikea 

luottaa. Musiikki ja soittaminen oli itselle tärkeää, mutta myös tietyllä tavalla 

ahdistavaa. Vähitellen olen löytänyt ne itselle musiikissa sekä musiikin 

tekemisessä tärkeät ja antoisat asiat. Musiikkikäsitteen avaaminen laajemmaksi 

ja musiikista nousevien henkilökohtaisten merkitysten pohtiminen, on ollut 

itselle vapauttavaa, ja musiikista on tullut tärkeä, elämää rikastuttava asia.   
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Tutkija ei voi omia kokemuksiaan täysin sulkea pois. Omalla kohdalla 

kokemukset nuorena ja myös musiikin ammattiopiskelijana ovat johtaneet 

pohtimaan tätä aihepiiriä, ja saivat nytkin tarttumaan tietynlaisiin 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen, tässä tapauksessa fenomenologis- 

hermeneuttisen tutkimuksen, kannalta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että 

tutkimus on aineistolähtöistä. Analyysissä nousee esiin asioita vain aineiston 

pohjalta. Kiinnostukseni kohteena on ”Jussin” yksilöllinen kokemus, joka 

todennäköisesti on tyystin erilainen kuin oma kokemukseni, vaikka palaisin 

omiin lapsuuden kokemuksiini. Juuri haastateltavien ainutlaatuiset kokemukset 

ovat äärimmäisen mielenkiintoisia, ja auttavat minua myös opettajana ja 

tutkijana ymmärtämään tämän päivän lasten ja nuorten ajattelua ja toimintaa. 

 Tutkimuksessa haastattelemani lapset harrastavat kaikki musiikkia 

aktiivisesti. Tällä seikalla on ollut varmasti vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. 

Voisi ajatella, että oppilas, joka ei harrasta musiikkia, eikä ole siitä millään tavoin 

kiinnostunut, ei suhtautuisi soittamiseen tai vaikkapa säveltämisen 

kokeilemiseen yhtä innostuneesti kuin haastateltavat. Silti tuloksilla on 

merkitystä. Merkitystä siinäkin suhteessa, että mahdollisesti löytyisi opettajan 

työhön uusia näkökulmia ja myös keinoja houkutella muitakin, kuin 

musiikillisesti aktiivisia oppilaita innostumaan musiikillisista sisällöistä ja myös 

uudenlaisista musiikillisista työtavoista. Itselle tähän avaa uusia horisontteja 

juuri lasten ajatusten kuuleminen ja myös kieli, jota he käyttävät kuvaillessaan 

musiikillisia kokemuksiaan.   

 Lasten haastatteleminen nostaa esiin aivan erityisiä eettisiä 

kysymyksiä. Tutkimuksen aihe ei ole erityisen arkaluontoinen, eikä 

haastatteluissa ei noussut esiin mitään erityistä, mikä olisi lapsista tuntunut 

kiusalliselta. Toki musiikki voi olla hyvinkin tärkeä ja henkilökohtainen asia. 

Vaikka esiin ei noussut mitään erityistä, on lasten identiteetin suojeleminen 

tärkeää. Lapsen ajatukset ovat lapsen ajatuksia, ja ne voivat haastateltavista 

myöhemmin tuntua naiiveilta tai sellaisilta, että ne eivät enää vastaa omia 

ajatuksia lainkaan. Tutkimusraportissa en ole käyttänyt lasten oikeita nimiä ja 
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olen pyrkinyt kirjoittamaan niin, että muitakaan seikkoja, joista haastateltavan 

voisi helposti tunnistaa, ei raportissa ole.  

 Olen kysynyt lasten vanhemmilta luvat haastatteluille. Kaikki 

suhtautuivat haastatteluun myönteisesti. Tosin yksi lapsista jäi haastattelematta, 

koska äiti ei luvastaan muistanut ilmoittaa.  Osa vanhemmista arveli, että lapselle 

on oikein mieluista päästä kertomaan harrastuksestaan. Kerroin myös lapsille 

ennen haastattelua, mistä haastattelussa on kyse ja kuinka se tehdään. Painotin, 

että haastattelun kysymyksiin ei ole oikeaa tai väärää vastusta, vaan niihin voi 

vapaasti vastata, mitä haastatteluhetkellä mieleen tulee. 

 Haastattelukysymykset pyrin miettimään lasten kielelle ja 

mahdollisimman yksinkertaisiksi ja selkeiksi. Pohjana haastattelukysymyksille 

on luonnollisesti ollut tutkielmani teoreettis-filosofinen pohdinta. Aina 

filosofisten näkökulmien ja ajatusten kääntäminen lasten maailmaa ja 

kokemuksia vastaaviksi ei ollut helppoa. Lasten oman äänen esiin saaminen on 

kuitenkin ollut tärkeintä. Haastattelukysymyksien ajattelin olevan melko vapaita 

keskustelun avauksia. Parhaimmillaan ne toimivatkin juuri näin. Toki 

jälkikäteen on tullut mieleen vielä kysymyksiä, joita olisi toivonut esittäneensä 

haastattelutilanteessa, mutta haastatteluaineistosta nousee esiin kuitenkin 

monenlaisia mielenkiintoisia näkökulmia. Lasten haastatteleminen on monin 

tavoin haastavaa ja vaatii tieteentekemisen kielen ja ajattelun hylkäämistä 

haastattelujen onnistumiseksi. Koen tässä onnistuneeni. Kuten Turunen (2016, 

91.) väitöskirjassaan toteaa, liittyy lasten haastattelemiseen luotettavuuden 

kannalta haaste siinä mielessä, että kun lapset kokevat olevansa tutkimuskohde, 

niin he miettivät vastauksiaan myös tästä näkökulmasta.  Kuinka haastateltava 

haluaisi minun vastaavan? Tähän voi haastattelijana vastata vain pyrkimällä 

luomaan mahdollisimman rennon ilmapiirin ja korostamalla, että kysymyksiin 

saa vastata aivan omin sanoin, eikä oikeita vastauksia ole.  

 Ennestään tuttujen lasten haastatteluissa on tietysti tärkeää, että ei 

anna ennakkokäsitysten vaikuttaa. Omasta mielestäni tässä onnistuin, koska 

tavoitteena on ollut nimenomaan nostaa esiin sekä ymmärtää lasten kokemuksia 

ja ajatuksia. Merkitysyksiköt nousivat aidosti lasten haastatteluista ja 
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haastatteluja oli todella mielenkiintoista lukea ja pohtia. Tämän pro gradu – 

tutkielman empiirinen osuus on siis aineistolähtöinen. Toki yksi osa tutkielmaa 

on tutkia ja pohtia sitä, millaisia yhtymäkohtia teorian filosofisen näkökulman ja 

empiirisen aineisteon välille syntyy.  

 Koen, että fenomenologinen tutkimusote, johon liittyy 

hermeneutiikan tulkinnallinen ote, palveli tätä tutkimusta ja tutkimusasetelmaa 

erinomaisesti. Analyysiin käyttämäni Giorgin metodi antoi työkaluja aineiston 

analyysiin ja tulkintaan.  

 

 
8.2. Pohdintaa ja jatkotutkimuksen aiheita 
 
Tämä pro gradu -tutkielma sisältää oikeastaan kaksi itsenäistä osaa. Tutkielman 

alkuosassa olen pyrkinyt kirjallisuuden pohjalta nostamaan esiin 

musiikkikasvatuksen filosofisia näkökulmia. Niiden kautta olen tuonut esiin 

musiikin moninaista luonnetta sekä yhteisöllisenä, kulttuurisena että 

yksilöllisenä kokemuksena. Kasvatusfilosofinen ja myös musiikkifilosofinen 

ajattelu ohjaa yleisellä tasolla koulutukselle asetettuja tavoitteita, mutta näen ne 

merkityksellisinä myös yksittäisen opettajan näkökulmasta. Ne antavat työkaluja 

opettajan työn ja toiminnan reflektointiin. Tutkielman toisessa osassa olen 

tutkinut lasten musiikillisia kokemuksia, ja näistä kokemuksista nousevia 

merkityksiä. Tutkielman alkuosaa laajentamalla olisin voinut tehdä teoreettisen 

pro gradu- tutkielman, mutta halusin kuitenkin tutkielmaani myös käytännön 

kokemuksia musiikinopetuksesta nimenomaan lasten näkökulmasta.  Itselle 

tässä pro gradu -tutkielmassa on ollut mielenkiintoista ja antoisaa teorian ja 

empirian vuorovaikutus, mikä sinänsä on tietysti osa laadullisen tutkimuksen 

prosessia.  On ollut kiinnostavaa pohtia ja tutkia musiikkia ilmiönä, oppiaineena 

ja toisaalta lasten kokemuksena.  

 Musiikki voi yksilön kokemusten kautta saada monenlaisia 

merkityksiä. Haastattelemieni lasten elämässä musiikilla on merkityksellinen 

osa. Heille musiikki on tunteiden ilmaisua, konkreetista musisointia, kehittyvä 

taito ja tärkeä yhdessä tekemisen ja toimimisen muoto. Valitsin tarkoituksella 
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haastateltaviksi lapsia, jotka koulun musiikin opetuksen lisäksi harrastavat 

musiikkia hyvin aktiivisesti. Heillä on siis monipuolisia kokemuksia musiikin 

parissa toimimisesta. On kuitenkin myös lapsia, joille musiikin maailma ei ole 

avautunut, eikä musiikki ole heille tärkeää. Käytännön koulutyössä olen 

huomannut, että musiikista ja musikaalisuudesta on muodostunut esimerkiksi 5-

6- luokkalaisille jo hyvinkin vakiintuneet näkemykset. Uusien toimintatapojen 

tai sisältöjen tuominen musiikin tunneille ei välttämättä ole ollenkaan helppoa. 

En ajattele, että minun opettajana tulisi kyetä avaamaan musiikin maailma ihan 

jokaiselle oppilaalle niin, että musiikista tulee heille esimerkiksi harrastus. 

Innostavien musiikillisten kokemusten kautta näin voi toki käydä. Opettajana 

haluan kuitenkin omalla toiminnallani ja esimerkilläni tuoda esiin musiikin 

moninaisuutta ja sitä, että musiikki ei ole vain erityislahjakkaiden yksinoikeus. 

Musiikilliselle tutkimusmatkalle voi luokassa kannustaa ihan jokaista. Tähän 

työhön on tärkeää saada myös oppilaiden näkökulma. Mitä he ajattelevat 

musiikista ja mitä se heille merkitsee? Millaisista kokemuksista oppilaiden 

musiikillinen ajatusmaailma kumpuaa? Ymmärrys oppilaiden ajattelusta auttaa 

minua pohtimaan ja suunnittelemaan omaa toimintaani opettajana. Olen 

opettajana oppilaiden musiikkikäsitysten muokkaaja, ja on hyvä pitää mielessä, 

että tämä muokkaaminen tapahtuu myös usein itselle tiedostamattomin tavoin. 

Itselle tämä pro gradu – tutkielma on siis tarjonnut myös välineen tarkastella 

omaa työtä kriittisellä tavalla. Annanko oppilaiden ajatuksille, luovuudelle ja 

osaamiselle tilaa omassa käytännön opetustyössäni? 

 Tutkielmani empiirisessä osuudessa nousi esiin monia näkökulmia, 

jotka tukevat nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa olevia 

tavoitteita ja sisältöjä. Oppilaat kokivat, että innostavaa ja hauskaa on 

nimenomaan konkreettinen soittaminen ja musisointi. Myös musiikillisen 

keksinnän ja säveltämisen ajatukseen suhtauduttiin myönteisesti. Nykyisessä 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa ollaan siis ainakin tämän pienimuotoisen 

tutkielman perusteella oikeilla jäljillä. Opetussuunnitelmasta kumpuava 

luovuuden näkökulma ei automaattisesti toteudu musiikin tunnilla. 

Musiikintunnin sisältöjen, toimintatapojen ja myös opettajan taitojen sekä 
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asenteen on tuettava tätä tavoitetta. Musiikkia voidaan myös opettaa siten, että 

se ei sisällä mitään luovaa tai taiteenkaltaista, vaan se on toisteista, kaavamaista 

ja perustuu pelkästään tiedolliseen intressiin. Musiikin merkitystä oppiaineena 

on perusteltu sen vaikutuksella muuhun oppimiseen tai vaikkapa luovuuden 

kehittymiseen. Ollakseen vaikuttavaa musiikin täytyy kuitenkin merkitä 

yksilölle jotain, olla elämyksellinen kokemus. Jos esimerkiksi halutaan, että 

musiikin kautta opitaan yhteistoimintaa, on siihen tähtäävän toiminnan 

onnistuttava tekemään yhdessä musisoinnista merkityksellinen kokemus 

mukana oleville yksilöille.  Musiikin vaikuttavuus on sen yksilöllisissä 

merkityksissä.  

 Musiikkiin ja musiikin opettamiseen liittyy myös yhteisöllinen ja 

yhteiskunnallinen taso. Koulutusorganisaationa koululle asetetaan vaatimuksia 

ympäröivän yhteiskunnan suunnalta. Tässä pienimuotoisessa tutkielmassa 

nousee esiin ristiriita opetussuunnitelman, oppilaiden kokemusten ja 

koululuokassa käytännössä toteutuvan musiikin opetuksen suhteen. 

Konkreettista musisointia musiikin tunneilla on tämän tutkielman haastattelujen 

perusteella melko vähän, eikä luova musiikillinen keksintä ole myöskään 

löytänyt tietään musiikin opetuksen käytäntöihin. Katse kääntyy opettajien 

koulutukseen. Musiikin aineenopettajilla on koulutuksen puolesta laajemmat 

valmiudet opettaa musiikkia kuin luokanopettajilla. Käytännössä 

luokanopettajat kuitenkin alakoulun puolella vastaavat musiikin opetuksesta. 

Tarjoaako opettajankoulutus riittävästi eväitä musiikin opetukseen, jos tavoitteet 

opetussuunnitelmassa ovat nykyiset ja jos ei, niin kuinka koulutusta tulisi 

kehittää? Tässä olisi aihetta jatkotutkimukselle.  

 Musiikki käytännöllistä tekemistä, mutta myös taidetta ja taideaine.  

Jotakin musiikin taideluonteesta olisi kyettävä oppilaille välittämään. Tietoa ja 

ymmärrystä traditioista toki tarvitaan, mutta ne tulisi tuoda luokkaan 

elämyksellisellä tavalla. Luovuus taiteen tekemisen prosessiin kiinteästi. Kahden 

haastatellun osalta nousi mielenkiintoisia näkökulmia juuri musiikillisen 

keksintään ja säveltämiseen liittyen. Pojat lähtevät imitoimaan kuulemaansa 

mielenkiintoista ja innostavaa musiikkia, mutta vähitellen tekemiseen tulee yhä 
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enemmän tekijän itsensä keksimiä elementtejä. Originaalisuus ei ole tekemisen 

ensimmäinen kriteeri. Tätä ajatusta voisi hyödyntää myös koulussa, kun 

lähdetään harjoittelemaan musiikillista keksintää. Uuden keksimiseen riittää 

jokin tekijälle itselleen uusi asia, kuten Partti ja Ahola ovat todenneet (2016, 57.). 

Musiikillista keksimistä voi lähteä lähestymään hyvin pienten elementtien 

kautta, muunnellen vaikka tuttua laulua tyylillisesti tai keksien erilaisia 

soitinsaundeja. Aina ei tarvitse olla kyse säveltämisestä. Lasten 

sävellysprosessien tutkimus ja toisaalta ihan käytännöllisten toimintatapojen 

kehittäminen tähän, on alue, jossa tutkittava ja kehitettävää riittää. 

 Itselle tämän pro gradu -tutkielman pohjalta nousee edellisten 

lisäksi useitakin jatkotutkimuksen aiheita. On ollut antoisaa kuulla lasten 

kokemuksista ja antaa tilaa heidän ajatuksilleen. Olen melko yleisellä tasolla 

tutkinut lasten kokemuksia musiikista ja musiikin opiskelusta. Olisi 

mielenkiintoista lähteä tarkemmin tutkimaan oppilaiden kokemuksia vaikkapa 

tässä tutkielmassa nousseiden merkitysyksiköiden osalta. Esimerkiksi 

kehollisuuden hyödyntäminen opetuksessa voisi olla mielenkiintoinen asia 

tutkia. Aukeaisiko musiikki kehollisuutta korostamalla liikunnallisille oppilaille 

tai tukisiko musiikkiliikunta motoristen taitojen kehittymistä niillä, joilla on 

motorisia haasteita? Myös identiteetin tutkiminen tarkemmin 

musiikkikasvatuksellisessa kontekstissa olisi mielenkiintoista. Osallisuuden ja 

vaikuttamisen mahdollisuudet musiikkitunnilla olisi tärkeä tutkimusnäkökulma 

myös. 

  ”Filosofiasta käytäntöön ja käytännöstä filosofiaan” voisi olla tämän 

pro gradu -tutkielman motto. Siinä voisi olla ohjetta myös jatkotutkimukselle. 

Olisi kiinnostavaa jatkossa kehittää musiikin moninaisuutta ja taideluonnetta 

tutkivia käytännöllisiä prosesseja, joiden vaikuttavuutta voisi tutkia lasten 

kokemusten kautta. Kuinka oppilaat kokemaansa kuvaavat ja millaisia ajatuksia 

koettu heissä herättää? Kokivatko oppilaat, että prosessi tarjosi heille myös 

osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia?   

  Musiikintutkimus paljastaa koko ajan lisää musiikista ja sen 

vaikuttavuudesta sekä mahdollisuuksista esimerkiksi terapiana tai 
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hoitomuotona.  Ihan jokaiselle musiikki voi olla elämänlaatua parantava asia. 

Musiikki voi yksilölle olla itseilmaisua, luovuuden ”näyttämö”, yhdessä 

tekemisen muoto tai vaikkapa kehittyvä yksilöllinen taito, joka osaltaan rakentaa 

yksilön minäkuvaa ja identiteettiä. Vaikuttavaa ja elämänlaatua kasvattavaa 

musiikki voi olla vain, jos kokemus musiikista on yksilölle jollakin tavoin 

merkityksellinen. 
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LIITTEET 
 
Haastattelukysymykset 

 

Kuka olet? Kerro itsestäsi. 

Millaisia harrastuksia sinulla on? 

Mitkä oppiaineet koulussa ovat kivoja ja kiinnostavia? 

Mitkä ovat vahvuuksiasi? Missä olet hyvä? 

Miksi harrastat musiikkia? Mikä siinä on innostavaa? 

Onko harrastuksillasi yhdistäviä piirteitä vai ovatko ne hyvin erilaisia? 

Onko sinulla musiikkia harrastavia kavereita? 

Onko sinulla mahdollisuuksia soittaa ja tehdä musiikkia yhdessä esimerkiksi 

jossakin bändissä tai orkesterissa? Onko se tärkeää? Onko se innostavaa? 

Teetkö omaa musiikkia? Onko/olisiko se mukavaa? 

Millaista musiikin opetus on koulussa? Mitä musiikin tunnilla tehdään? 

Onko musiikin opiskeleminen erilaista koulussa kuin harrastusten piirissä? Mitä 

yhtäläisyyksiä tai eroja niillä on? 

Millainen musiikki on lempimusiikkiasi? Mikä siinä viehättää? 

Oletko esiintynyt esimerkiksi konserteissa? Millaista on esiintyä?  

Onko musiikki jatkossakin osa sinun elämääsi? Jatkatko harrastamista tai 

tähtäätkö peräti musiikin ammattilaiseksi? 

Mitä musiikki on? 

Millainen ihminen on musikaalinen? 

Mitä musiikki merkitsee sinulle? 

Kerro vielä jokin hieno kokemus, johon musiikki liittyy. 

 

 

 
 
 

 


