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Tiivistelmä 
Kandidaatintutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jossa selvitän perusopetuksen musiikinopettajalle suunnattuja 

ratkaisuja oppilaiden katsomuksellisen moninaisuuden sekä perusopetuksen arvoperustan, sisältöjen tai tavoitteiden 

välille syntyviä arvoristiriitoja varten. Tutkielmani aluksi selvitän, millainen perusopetuksen arvoperusta on, ja 

millaisia velvoitteita perusopetuksen taustalla vaikuttaa. Jotta voi ymmärtää opetussuunnitelmassa esitettyjä 

musiikin oppiainekohtaisia sisältöjä ja tavoitteita arvonäkökulmasta, on perusopetuksen arvoperustaan 

tutustuminen välttämätöntä. 
 

Voiko opetussuunnitelma, joka on luotu tasa-arvoisuutta ja oppilaiden kunnioittamista edistävien arvojen pohjalta, 

olla ristiriidassa oppilaan arvomaailman kanssa? Arvelen, että lähes jokainen musiikinopettaja kohtaa työuransa 

aikana tilanteita, joissa oppilaan vakaumuksesta kumpuava, valtakulttuurista poikkeava suhtautuminen musiikkiin 

haastaa opetussuunnitelman mukaisen musiikinopetuksen. Jotta opettaja pystyy tekemään haastavissa 

arvoristiriitatilanteissa eettisesti järkeviä ratkaisuja, on opettajan oltava tietoinen oppilaidensa taustoista ja 

vakaumuksista. Oppilaiden musiikkikäsitysten tuntemus auttaa opettajaa tilanteeseen sopivien ratkaisujen 

soveltamisessa. Tuon tutkielmassani tarkemmin esiin vanhoillislestadiolaisen musiikkikäsityksen ja sen 

ilmenemisen koulun musiikinopetuksessa. Tarkoituksena on tuoda opettajalle ymmärrystä ja tietoa siitä, miksi 

vanhoillislestadiolainen oppilas voi arvottaa esimerkiksi populaarimusiikin itselleen sopimattomaksi. Tämän 

esimerkin kautta päästään käsittelemään sitä, millaisiin seikkoihin musiikin sopimattomuus erilaisissa 

maailmankatsomuksissa voi liittyä. Näiden tietojen avulla musiikinopettajan on helpompi kohdata eettiset 

dilemmat ja kääntää ne mahdollisuuksien mukaan opetuksessa hyödynnettäväksi voimavaraksi. 

 

Mikäli oppilas kokee opetuksen sisällön arvomaailmalleen vieraaksi, voiko opetuksesta joustaa? Tutkielmassa 

selviää, että opettajalle suunnatut ohjeistukset eivät ole yksiselitteisiä.  Opetussuunnitelmasta löytyvissä 

linjauksissa on keskenään ristiriitaisuuksia. Arvoristiriitatilanteisiin ei ole vielä tarjolla selvää opasta, vaan opettaja 

joutuu väistämättä tasapainoilemaan erilaisten linjausten välillä. Nostan tutkielmassani esiin saatavissa olevia 

linjauksia ja konkreettisia neuvoja. 

 

Katsomuksellisen moninaisuuden näyttäytymistä musiikinopetuksessa on alettu hiljattain tutkia enemmän, mutta 

etenkin selkeälle eriyttämisoppaalle musiikinopettajien keskuudessa on kysyntää. Mahdollisia tulevia 

jatkotutkimusaiheita on esimerkiksi se, millaisia eriyttämisratkaisuja opettajat ovat tähän asti tehneet ja se, ovatko 

ratkaisut pohjautuneet enemmän oppilaiden näkemysten kunnioittamiseen vai opetussuunnitelman sisältöjen 

noudattamiseen. Vanhoillislestadiolaiseen musiikkikäsitykseen liittyen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi se, 

ovatko vanhoillislestadiolaisten nuorten kuuntelutottumukset muuttuneet älypuhelimien myötä. 
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1 JOHDANTO 

Jokaiseen perusopetuksen opetusryhmään mahtuu yhtä monta persoonallisuutta, 

arvomaailmaa ja taustaa kuin on oppilaitakin. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen, ja 

jokaisella opettajalla on merkittävä rooli siinä, että oppilaat tulevat arvostetuiksi ja 

kunnioitetuiksi omana ainutlaatuisena itsenään. Vaikka oppilaiden arvojen 

kunnioittamiseen pyritään, kouluyhteisöissä esiintyvän rikkaan katsomuksellisen ja 

kulttuurisen moninaisuuden johdosta jokainen musiikinopettaja kohtaa tilanteita, jolloin 

opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet eivät ole oppilaan henkilökohtaisille arvoille 

sopivia. Tasa-arvoisuutta ja oppilaiden kunnioittamista edistävien arvojen pohjalta luotu 

musiikin opetussuunnitelma voi olla ristiriidassa oppilaan arvomaailman kanssa.  

 

Selvitän tutkielmassani perusopetuksen musiikinopettajalle suunnattuja ratkaisuja niitä 

tilanteita varten, jolloin oppilaiden katsomuksellisen moninaisuuden sekä 

perusopetuksen arvoperustan, sisältöjen tai tavoitteiden välille syntyy ristiriitoja. Jotta 

aihetta on mahdollista ymmärtää, selvitän aluksi, millainen perusopetuksen arvoperusta 

on ja millaisia velvoitteita sen taustalla vaikuttaa. Arvoperustan tunteminen on 

välttämätöntä myös sen kannalta, että opettaja pystyy perustelemaan 

arvoristiriitatilanteissa oman opetettavan aineensa sisältöjen ja tavoitteiden tärkeyden.  

 

Arvelen, että näitä tilanteita, joissa valtakulttuurista poikkeava suhtautuminen musiikkiin 

haastaa opetussuunnitelman mukaiseen musiikinopetukseen osallistumisen, tulee lähes 

jokaisen musiikinopettajan työuran aikana vastaan. Jotta opettaja pystyy toimimaan 

haastavissa arvoristiriitatilanteissa tehden eettisesti järkeviä ratkaisuja, tarvitsee 

opettaja tietämystä oppilaidensa taustoista ja vakaumuksista. Kun opettaja ymmärtää, 

miksi oppilas suhtautuu johonkin musiikin osa-alueeseen valtakulttuurista poikkeavalla 

tavalla, on ratkaisujen hakeminen helpompaa. 

 

Valtakulttuurista poikkeavaa suhtautumista musiikkiin voi ilmetä useissa uskonnoissa ja 

kulttuureissa, mutta keskityn tutkielmassani tarkemmin vanhoillislestadiolaisten 

musiikkikäsitykseen ja sen ilmenemiseen koulun musiikinopetuksessa. 

Vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevässä luvussa olen käyttänyt tutkimusten lisäksi 
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vanhoillislestadiolaisten virallisia käsityksiä edustavaa SRK:n eli Suomen 

Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen kirjallisuutta. Kirjallisuuden lisäksi tuon luvussa 

esiin omia havaintoja, joita olen tehnyt aiemmin kuuluessani vanhoillislestadiolaiseen 

herätysliikkeeseen. Liikkeen musiikkikäsitystä käsittelevän esimerkin tarkoituksena on 

tuoda opettajalle ymmärrystä ja tietoa siitä, miksi vanhoillislestadiolainen oppilas voi 

arvottaa esimerkiksi populaarimusiikin itselleen epäsopivaksi. Tämän esimerkin kautta 

päästään käsittelemään, millaisiin seikkoihin musiikin sopimattomuus erilaisissa 

maailmankatsomuksissa voi liittyä. Nämä tiedot antavat opettajalle työkaluja eettisten 

dilemmojen kohtaamiseen.  

 

Selvitän, millaisia ohjeistuksia opetussuunnitelmassa on linjattu arvoristiriitatilanteita 

varten. Mikäli oppilas kokee opetuksen sisällön arvomaailmalleen vieraaksi, voiko 

opetussuunnitelmasta joustaa? Missä määrin opettaja voi edellyttää oppilailta 

osallistumista opetussuunnitelman määräämiin musiikin sisältöihin, jos ne ovat oppilaan 

omaatuntoa loukkaavia? Voiko oppilas saada vapautuksen musiikinopetuksesta?  

 

Nämä kysymykset mietityttävät tämän päivän opettajia. He ovat vailla sekä toisten 

opettajien kokemuksia että yleisiä ohjeistuksia ristiriitatilanteissa toimimiseen. On hyvin 

tärkeää, että opettajat saavat käsityksen siitä, mitkä asiat ja oppilaan oikeudet tilanteessa 

tulee huomioida. Mikä on eettisesti sopivin tapa toimia kyseisissä tilanteissa ilman, että 

oppilas joutuu toimimaan kohtuuttomasti vastoin omia arvojaan tai syrjäytyy musiikin 

oppimisesta? Näiden kysymysten selvittämiseen kandidaatintutkielmani keskittyy.  
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2 PERUSOPETUKSEN ARVOPERUSTA  

Suomessa perusopetuksen järjestämisen taustalla on velvoitteita, jotka pohjautuvat 

opetussuunnitelman perusteisiin, valtioneuvoston asetuksiin, perustuslakiin sekä 

perusopetuslakiin. Lisäksi opetuksen taustalla vaikuttaa jokaista lasten kanssa 

työskentelevää koskevat yleisperiaatteet sekä muusta lainsäädännöstä ja kansainvälisistä 

sopimuksista nousevat velvoitteet. Näiden velvoitteiden ja lakien sisällä perusopetuksella 

on yhteinen arvoperusta ja käsitys oppimisesta. (Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014, 14-15.) 

 

Perusopetuksen arvoperustalla tarkoitetaan niitä arvoja, joiden pohjalta opetus rakentuu. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) arvoiksi esitetään oppilaan 

ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen, ihmisyys, sivistys, tasa-arvo, demokratia, 

kulttuurinen moninaisuus sekä kestävä elämäntapa. Opetussuunnitelman perusteiden 

tehtävänä on varmistaa opetuksen laadun lisäksi sen yhtenäinen, yhdenvertainen sekä 

tasa-arvoinen toteutuminen. (POPS 2014, 15-16.) 

 

Yhteiskunnallisesti opetuksen yksi tehtävistä on opetuksen eriarvoistumisen 

ehkäiseminen. Opetuksen tulee luoda oppilaalle hyvät edellytykset kehitykseen, kasvuun 

ja oppimiseen kunnioittaen oppilaiden arvokkuutta ja ainutlaatuisuutta omana itsenään. 

(POPS 2014, 11, 15.) Opetussuunnitelman (2014) arvoperustassa on huomioitu Suomen 

perustuslaki (731/1999, 6§) sekä yhdenvertaisuuslaki (1325/2014, 6§). 

Opetussuunnitelmassa (2014) linjataan näihin lakeihin nojaten seuraavasti:  

 

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan  sukupuolen, iän, etnisen tai 
kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen 
suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
(POPS 2014, 14.) 

 

Näin ollen myös opetuksen ja siinä käytettävien aineistojen tulee olla tasa-arvolakia 

tukevia (POPS 2014, 14). Käytännössä tasa-arvon ja ainutlaatuisuuden toteutuminen 

perusopetuksen arvoina tarkoittaa, että jokaiselle oppilaalle annetaan samanlaiset 

mahdollisuudet koulutukseen. Yleisperiaatteilla velvoitetut opettajat ja kasvattajat 

omaavat tärkeän roolin siinä, että oppilaat tulevat koulun arjessa kuulluiksi, kohdatuiksi 

sekä arvostetuksi yhdenvertaisina.  
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Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) arvoperustassa on huomioitu YK:n lasten 

oikeuksien sopimuksen asettamat lasten kanssa työskenteleviä velvoittavat 

yleisperiaatteet. Näihin yleisperiaatteisiin nojaten jokaisella lapsella tulee olla oikeus 

myös syrjimättömyyteen, lapsen edun ensisijaisuuteen, suojeluun, huolenpitoon, 

kehittymiseen ja oman näkemyksensä ilmaisemiseen. Jokaisella lapsella on oikeus tulla 

kuulluksi ja hänen ilmaisemiensa näkemysten kunnioitetuiksi. Koulun tulee tukea lasten 

oikeutta hyvään elämään sekä kehittymiseen niin yksilöllisesti, ruumiillisesti, henkisesti, 

hengellisesti, moraalisesti kuin sosiaalisestikin. (POPS 2014, 15.) 

 

Ihmisyys, sivistys ja demokratia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) arvoissa tarkoittaa, että opetuksen tulee tukea kasvua ihmisyyteen ja 

demokraattisen yhteiskunnan aktiiviseen kansalaisuuteen. Sivistys ilmenee tavassa 

suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. 

Se kattaa taidon tehdä ratkaisuja harkinnan, eettisen pohdinnan sekä toisen asemaan 

asettumisen perusteella. Näiden taitojen pohjalta sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan 

oikein itseään, toisia ihmisiä sekä ympäristöä arvostaen. Pyrkimysten ja todellisuuden 

välillä ilmenee väistämättömästi jännitteitä, ja arvonäkökulmasta katsottuna on sivistystä 

pystyä käsittelemään nämä eettisesti ja myötätuntoisesti. (POPS 2014, 15-16.) Koska 

opetuksen tulee tukea oppilaiden kasvua sivistykseen ja ihmisyyteen, on opettajan ja 

muiden opetuksen toteuttajien huolehdittava, että myös ristiriitatilanteissa toiminta ja 

lähestymistavat välittävät näitä arvoja.  

 

Kulttuurinen moninaisuus osana perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) 

arvoperustaa tarkoittaa, että oppilaita tuetaan kulttuuri-identiteetin rakentamisessa sekä 

aktiivisessa toimijuudessa heidän omissa kulttuureissaan ja yhteisöissään. Toisaalta 

opetuksen tulee myös tukea oppilaiden kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan ja ennen 

kaikkea vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden kunnioittamista. Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa nostettuna arvona kulttuurinen moninaisuus pohjautuu 

valtioneuvoston asetukseen, minkä linjaamana opetuksen tulee edistää kulttuurien, 

aatteiden, katsomuksien ja uskonnollisuuden perinteiden tuntemista sekä ymmärtämistä. 

Suomalaisen perusopetuksen tulee kuitenkin itsessään olla aina uskonnollisesti, 

katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. (POPS 2014, 15-16, 18.) 
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Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) opetuksen keskeisenä tavoitteena 

mainitaan laajan yleissivistyksen luomisen lisäksi myös maailmankuvan avartaminen.  

Opetussuunnitelman toisena laaja-alaisena tavoitteena L2 on oman identiteetin, 

maailmankuvan sekä maailmankatsomuksen rakentaminen luoden suhdetta sekä 

itseensä että eri kulttuureihin. Oppilaiden oman identiteetin ja maailmankatsomuksen 

tukeminen tarkoittaa jokaisen oppilaan tukemista oman henkilökohtaisen arvoperustan 

rakentamisessa. Oppilaiden kanssa keskusteleminen ohjaa oppilaita nimeämään ja 

tunnistamaan omia arvojaan ja arvostuksiaan sekä pohtimaan niitä kriittisesti. 

Arvoperustassa tukeminen edellyttää kodin ja koulun yhteistä arvopohdintaa ja 

yhteistyötä lisäten samalla turvallisuuden tunnetta sekä oppilaiden kokonaisvaltaista 

hyvinvointia. Rakentava vuorovaikutus kotien kanssa edellyttää opettajilta kunnioittavaa 

suhtautumista kotien erilaisiin katsomuksiin, uskontoihin ja perinteisiin. (POPS 2014, 15, 

19-21.)  

Perusopetuslaissa linjattu jokaisen oppilaan oikeus opetussuunnitelman mukaiseen ja 

hyvään opetukseen jokaisena koulupäivänä on tärkeä osa perusopetuksen 

opetussuunnitelman arvoperustaa (POPS 2014, 11). Opetuksen toteuttajien on 

huomioitava, että opetuksen tavoitteet ja sisällöt soveltavat opetussuunnitelmassa 

asetettuja tavoitteita ja keskeisiä sisältöalueita, ja toiminta on perusteltua. Jotta opetus on 

jokaisena koulupäivänä opetussuunnitelman mukaista, tulee myös opetussuunnitelman 

arvoperustan olla läsnä jokapäiväisessä koulutyössä.  

 

Opetuksessa tulee huomioida perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) lisäksi 

paikalliset opetussuunnitelmat sekä lukuvuosisuunnitelmat. Myös paikallinen 

opetussuunnitelma perustuu aina perusopetuslakiin, perusopetusasetukseen sekä 

valtioneuvoston asetuksiin. Paikallinen opetussuunnitelma luo jokapäiväiselle 

koulutyölle tarkemman perustan ja suunnan linjaten opetuksen järjestäjän toimintaa 

käytännössä. Paikallisessa lukuvuosisuunnitelmassa täydennetään 

opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita, toimintaa ohjaavia linjauksia, oleellisia 

sisältöjä sekä muita seikkoja paikallisesta näkökulmasta liittyen opetuksen 

järjestämiseen. Myös paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida 

oppilaiden tarpeet sekä paikalliset erityispiirteet. (POPS 2014, 9-10.)  
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Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) painotetaan arvokeskustelujen tärkeyttä. 

Arvokeskustelut ovat sekä opetussuunnitelman laadinnassa että opetus- ja 

kasvatustyössä tärkeä perusta. Paikallisia opetussuunnitelmia laatiessa päätetään siitä, 

miten arvokeskustelut toteutetaan. Myös tapa seurata ja arvioida arvoperustan 

toteutumista luokitellaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa paikallisesti 

päätettäviin asioihin. Tämä tarkoittaa sitä, että paikallisessa opetussuunnitelmassa 

voidaan täydentää ja painottaa paikallisia näkökulmia arvoperustaan opetuksen 

järjestäjän päätöksen mukaisesti. (POPS 2014, 17.)  
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3 ARVOPERUSTA MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN TAVOITTEISSA JA 

SISÄLLÖISSÄ 

Perusopetuksen opetussuunnitelman taustalla vaikuttavien velvoitteiden ja 

arvoperustan tulee ulottua koulun musiikinopetukseen. Vallitseva arvoperusta kuuluu 

perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaisen musiikinopetuksen tehtävässä, 

tavoitteissa sekä tavoitteisiin liittyvissä keskeisissä sisältöalueissa (POPS 2014, 141-142, 

263-266, 422-425).  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) esitetään, että musiikinopetuksen 

tavoitteena on luoda oppilaille valmiudet monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja 

kulttuuriseen osallisuuteen (POPS 2014, 141).  Kulttuurisen moninaisuuden rikkaus 

perusopetuksen arvoperustan osa-alueena ilmenee selkeästi siis myös musiikin 

oppiainekohtaisissa tavoitteissa. Koulumaailmassa kulttuurisen moninaisuuden 

näkeminen rikkautena tarkoittaa oppilaiden aktiivisen toimijuuden tukemista omassa 

kulttuurissaan. Lisäksi se pitää sisällään myös tavoitteet suvaitsevaisuudesta ja 

maailmankuvan avartamisesta (ks. luku 2).  

 

Laadukkaalla musiikinopetuksella on hyvät mahdollisuudet näiden arvojen välittämiseen 

ja vaalimiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) ohjeistetaan, että oman 

kulttuuri-identiteetin rakentamisen lisäksi myös musiikinopetuksessa tuetaan ja luodaan 

perusopetuksen arvoperustan mukaisesti oppilaiden kiinnostusta muihin kulttuureihin 

(POPS 2014, 19-21). Käytännössä musiikinopetuksen väylä tämän arvon ja tavoitteen 

tukemiseen voi löytyä vieraiden musiikkikulttuureiden kautta. Kun oppilas tutustuu 

itselleen tuntemattomiin musiikkikulttuureihin, hänen ymmärryksensä sekä itsestään 

että muista syventyy (Elliott 1995, 209). Samalla oppilaiden kunnioittavaa suhtautumista 

kulttuuriseen moninaisuuteen pystytään vahvistamaan (POPS 2014, 19-21). Jotta nämä 

arvot ja tavoitteet toteutuisivat, opettajan tulisi tuoda musiikinopetukseen 

monipuolisesti musiikkia ja tietoa eri kulttuureista. Opetussuunnitelman tavoitteiden 

näkökulmasta vieraisiin kulttuureihin tutustuminen musiikinopetuksessa kuuluu siis 

jokaiselle oppilaalle riippumatta hänen omasta kulttuurisesta taustastaan. Muiden 

kulttuureiden musiikin välttäminen esimerkiksi uskonnolliseen syyhyn vedoten estää 

maailmankuvan avartamiseen liittyvän tavoitteen toteutumista.  
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Tukemalla oppilaiden musiikillisen osaamisen laajenemista voi opettaja vaikuttaa siihen, 

että oppilaan myönteinen suhde ja uteliaisuus musiikkiin vahvistuu. Samalla läpi elämän 

jatkuva musiikin harrastaminen saa pohjan. Monipuolinen musiikinopetus ilmentää 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) asetettua arvoa koskien jokaisen oppilaan 

oikeutta sivistykseen ja hyvään opetukseen (POPS 2014, 15). Opetussuunnitelmaan 

kirjattu musiikinopetuksen tehtävä kattaa oppilaiden musiikillisten taitojen, 

ilmaisutaitojen, yhteistyötaitojen, ajattelun ja oivalluskyvyn sekä kokonaisvaltaisen 

kasvun tukemisen. Musiikin opetusta suunnitellessa opettajan tulee huomioida sekä 

oppilaiden kiinnostuksen kohteet musiikkiin liittyen että eri oppiaineet, tapahtumat ja 

vapaa-ajan musiikillinen toiminta. (POPS 2014, 141.) Vaikka opettaja huomioi opetuksen 

sisällöissä oppilaiden kiinnostuksen kohteet, on pidettävä kiinni siitä, että opetuksen 

monipuolisuus säilyy. Monipuolisuus tarkoittaa myös monipuolisesti eri 

musiikkikulttuureihin tutustumista. 

3.1   Vuosiluokat 1–2  

Vuosiluokilla 1–2 musiikinopetuksessa pyritään myönteiseen musiikkisuhteeseen, 

yhteenkuuluvuuden tunteeseen, iloon, ilmaisukeinojen oppimiseen sekä jokaisen 

oppilaan ainutlaatuisuuteen (POPS 2014, 141). Opetussuunnitelman (2014) mukaisessa 

vuosiluokkien 1–2 musiikinopetuksessa oppilaiden ajattelun taitoja ja sivistyksen arvoa 

edistetään tarkastelemalla musiikin roolia ja erilaisia merkityksiä oppilaiden omassa 

elämässä, yhteisöissä sekä yleisesti yhteiskunnissa. Musisoinnissa on myös tavoite 

vastuullisesta toimimisesta sekä asetettujen tavoitteiden ja yhteisen harjoittelun 

merkityksen kokemisesta. (POPS 2014, 142.) Nämä pyrkimykset heijastavat ja tukevat 

perusopetuksen arvoperustaa.  

 

Arvot sekä opetuksen monipuolisuudesta että oppilaiden oikeudesta hyvään opetukseen 

näkyvät myös opetussuunnitelmassa (2014) annetuissa konkreettisissa esimerkeissä 

koskien alkuopetuksen musiikinopetuksen keskeisiä sisältöalueita. Käytännössä näiden 

vuosiluokkien musiikinopetuksen tulee sisältää monipuolisesti laulamista, soittamista, 

luovaa musiikin tuottamista, musiikkiliikuntaa ja kuuntelemista sekä keskusteluja 

saaduista kokemuksista. Musisointia ja luovaa tuottamista koskevat tavoitteet T2, T3 ja 

T4 käsittävät luontevan äänenkäytön, laulamisen ja soittamisen ryhmässä, musiikin 
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kokemisen, liikkumisen, kuuntelemisen sekä musiikin hahmottamisen. (POPS 2014, 141.) 

On siis tärkeää, että jo alkuopetuksen musiikinopetuksessa musiikkia lähestytään 

monipuolisesti eri näkökulmista ja eri työtavoilla. Arvo ja oikeus liittyen hyvään 

opetukseen tarkoittaa, että jokainen oppilas taustoistaan riippumatta saa oppia näillä 

monipuolisilla työtavoilla.   

 

Vuosiluokilla 1–2 osallisuuteen liittyvä tavoite T1 on musiikillisen ryhmän jäsenenä 

toimiminen ja samalla myönteisen minäkuvan rakentaminen (POPS 2014, 141). 

Osallisuuden vahvistaminen musiikinopetuksessa voi toimia keinona tukea oppilasta 

hänen kasvussaan ihmisyyteen, demokratiaan ja sivistykseen. Yhdessä tekeminen sekä 

yhteenkuuluvuuden tunne liittyvät vahvasti osallisuuteen, ja näiden tarjoamisessa ja 

tukemisessa monipuolisella ja tasavertaisella musiikinopetuksella on hyvät 

mahdollisuudet. 

 

Kulttuurisen moninaisuuden arvo vaikuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) 

tavoitteissa myös vuosiluokkien 1–2 musiikinopetuksen kohdalla. Näiden vuosiluokkien 

musiikinopetuksen tavoitteeksi kulttuurisen moninaisuuden arvon vaalimisessa 

täsmennetään kulttuurisen ymmärryksen ja monilukutaidon kehittäminen. Kulttuurisen 

ymmärryksen kehittämistä koskevat tavoitteet T5 ja T6 kehottavat innostamaan oppilaita 

tutustumaan oman musiikilliseen kulttuuriperintöönsä hyödyntäen leikkejä, liikkumista 

ja laulamista. Opetussuunnitelman mukaan alkuopetuksen musiikin sisältöjen tulisi olla 

sellaisia, että oppilaat oppivat tuntemaan monipuolisesti erilaisia musiikkityylejä ja 

kulttuureja antaen kuitenkin samalla painoarvoa myös oppilaiden omien kulttuurien 

vaalimiselle. (POPS 2014, 142.) Oppilaiden omaa kulttuuriperintöä siis halutaan vaalia, 

mutta opetussuunnitelman linjaus koskien monipuolisesti erilaisiin musiikkityyleihin ja 

kulttuureihin tutustumista on yksiselitteinen.   

 

Ohjelmistoltaan vuosiluokilla 1–2 musiikinopetuksen sisältämien leikkien, laulujen, 

musiikkiliikunnan, kuuntelun, soittamisen ja luovan toiminnan tulee sopia sekä koulun 

toimintakulttuuriin ja arvoihin että lapsen ikäkauteen. Monipuoliseen ohjelmistoon tulee 

sisällyttää myös lastenmusiikki sekä mahdolliset oppilaiden omat sävellykset ja 

musiikkikappaleet. (POPS 2014, 142.) Opetussuunnitelma siis huomioi alkuopetuksen 
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ohjelmiston ja työtapojen rajauksessa lapsen ikäkauden ja koulun arvot, mutta ei 

suoranaisesti kehota jokaisen lapsen henkilökohtaisten arvojen huomioimiseen.  

3.2  Vuosiluokat 3–6 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) asetetuissa musiikin oppiaineen 

tavoitteissa vuosiluokilla 3–6 kuuluu vahvasti perusopetuksen arvoperustasta ja 

yhteiskunnasta kumpuavat arvot koskien sivistystä, oppilaiden tasa-arvoisuutta, 

ihmisyyttä, ainutlaatuisuutta sekä kulttuurista monimuotoisuutta (ks. luku 2). 

Vuosiluokilla 3–6 musiikinopetuksessa tavoitellaan musiikillisten taitojen lisäksi 

arvoperustan mukaisesti etenkin itsensä ilmaisemisen taitoja, toisten ihmisten ja 

kokemusten kunnioittamista sekä avointa suhtautumista. (POPS 2014, 263-265.) 

 

Vuosiluokilla 3–6 perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaisen 

musiikinopetuksen tulee olla monipuolinen kokonaisuus, jossa jokaisella oppilaalla on 

mahdollisuus yhteismusisointiin, vuorovaikutukseen sekä erilaisiin musiikillisiin 

työtapoihin. Opetuksessa rakennetaan syvempää käsitystä itsestä musiikillisena 

toimijana ja itsensä ilmaisijana. Tärkeää on luoda oppimisympäristöön ennakkoluuloton 

ilmapiiri, joka rohkaisee luovaan ajatteluun sekä ylläpitää oppimisen iloa ja innostaa 

musiikillisten taitojen edistämiseen. Yhteismusisoinnin avulla oppilaita voidaan tukea 

heidän osallisuutensa T1 vahvistamisessa. Osallisuuden vahvistaminen, hyvä yhteishenki 

ja vuorovaikutustaidot voivat auttaa yhteenkuuluvuuden tunteen löytämistä ryhmässä. 

(POPS 2014, 263-264.) Nämä myös auttavat oppilaita kasvamaan ihmisyyteen, 

sivistykseen ja demokraattisen yhteiskunnan aktiiviseen kansalaisuuteen. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) esitetään, että musiikillisia tietoja ja 

taitoja koskevat tavoitteet vuosiluokilla 3–6 koskevat äänenkäytön ja laulamisen 

kehittämistä (T2) sekä soittotaidon edistämistä osana musisoivaa ryhmää. Musisoidessa 

pyritään tavoitteen T7 mukaisesti myös musiikkikäsitteiden ja merkintätapojen 

ymmärtämiseen. Musiikillisten tietojen ja taitojen oppimisen tulee tapahtua musisoiden, 

mikä pitää sisällään laulamisen, soittamisen, kuuntelemisen, musiikkiliikunnan, 

improvisoinnin sekä luovan tuottamisen. Keskeiseksi sisällöksi nousee ilmaisutaitojen ja 

tulkinnan monipuolinen kehittäminen, mihin esimerkiksi musiikkiliikunta työkaluna 
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soveltuu hyvin. Vuosiluokilla 3–6 musiikillisten tietojen ja taitojen kehittämiseen kuuluu 

myös luova tuottaminen sekä improvisointi. (POPS 2014, 263-264.) Hyvä 

musiikinopettaja huomioi opetuksessaan opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet 

antaen samalla arvon oppilaiden oikeudesta hyvään ja monipuoliseen opetukseen 

toteutua. 

 

Sisältöjen ja tavoitteiden asettamisen lisäksi opetussuunnitelmassa (2014) tarkennetaan 

musiikinopetuksen ohjelmiston monipuolisuutta. Vuosiluokilla 3–6 opetukseen tulee olla 

sisällytettynä erilaista taidemusiikkia, kansanmusiikkia, populaarimusiikkia, eri 

kulttuurien musiikkia, lastenmusiikkia sekä oppilaiden omia tuotoksia. Kulttuurisen 

moninaisuuden rikkaus perusopetuksen arvona kuuluu opetussuunnitelman 

ohjeistuksessa koskien oppilaiden omien kulttuureiden huomioimista ohjelmistossa. 

Lisäksi ohjelmistossa pyritään kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Kulttuuriseen 

ymmärrykseen ja monilukutaitoon liittyvä tavoite T6 keskittyy vahvasti musiikin 

monimuotoisuuden ja musiikillisten kokemusten tarkastelemiseen omassa elämässä, 

yhteisöissä, yhteiskunnassa sekä elämän eri tilanteissa. Samaan aikaan kun opetuksessa 

pyritään oppimaan tietoisempaa musiikillisten kokemusten, ilmiöiden ja 

musiikkikulttuurien jäsentämistä, kehitetään opetuksessa myös ajattelun taitoja.  (POPS 

2014, 263-264.)  

 

Myös vuosiluokkien 3–6 osalta perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) linjaukset 

koskien musiikinopetuksen sisältöjä, monipuolisia työtapoja, monipuolista 

musiikkityylien ja kulttuureiden huomioimista ovat siis yksiselitteisiä. Nämä linjaukset 

ovat opetussuunnitelman perusteiden ja arvojen mukaisia. Opetussuunnitelma ei ota 

kantaa sisältöjen, tavoitteiden ja toimintatapojen linjauksessa oppilaiden 

henkilökohtaisten arvojen erityiseen huomioimiseen, vaan kumoaa nämä 

eriyttämistarpeet korostamalla kulttuurisen ymmärryksen ja maailmankuvan 

avartamista.  
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3.3   Vuosiluokat 7–9  

Arvo koskien kulttuurisen moninaisuuden näkemisestä rikkautena ilmenee 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) myös vuosiluokkien 7–9 

musiikinopetuksen tavoitteissa ja niihin liittyvissä sisältöalueissa. Myös näiden 

vuosiluokkien osalta sisällöissä korostetaan opetettavien musiikkikulttuureiden sekä 

musiikkityylien monipuolisuutta. Opetussuunnitelmassa tarkennetaan, että ohjelmiston 

ja erityisesti kuunteluohjelmiston tulisi käsitellä eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia 

huomioiden kunkin ajankohdan ilmiöt. Yhdeksi näkökulmaksi musiikin tarkasteluun 

nousee myös musiikin voima viestittämiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa (T8), ja 

tämän myötä musiikkikulttuureiden kriittistä lukutaitoa kehitetään. (POPS 2014, 422-

423.) Nämä sisällöt ja tavoitteet ovat opetussuunnitelman arvojen mukaisia sekä 

maailmankuvan avartamista, sivistystä ja kulttuurisen moninaisuuden rikkautta tukevia. 

Näin yksiseitteisesti ilmaistuna opetussuunnitelmassa ei kuitenkaan anneta huomiota 

niille oppilaille, keiden arvomaailmaan esimerkiksi eri kulttuurien musiikin 

kuunteleminen ei istu.   

 

Samalla tavalla kuin alempienkin vuosiluokkien musiikinopetuksen tavoitteissa ja 

sisällöissä, perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) korostetaan myös 

vuosiluokkien 7–9 oppimistavoissa monipuolisuutta. Myös näillä vuosiluokilla 

musiikinopetuksessa tulee hyödyntää monipuolisesti laulua, soittoa, kuuntelua, 

improvisointia, musiikkiliikuntaa, säveltämistä ja muuta luovaa tuottamista sekä tieto- ja 

viestintäteknologiaa. Ilmaisutaitojen kehittämisen tulee olla edelleen keskeisessä osassa 

opetusta. Näin ollen myös musiikkiliikunta on tärkeä osa vuosiluokkien 7–9 

musiikinopetusta. (POPS 2014, 422-423.) Monipuoliset oppimistavat heijastavat 

opetussuunnitelman perusteissa nimettyjä arvoja oppilaiden oikeudesta hyvään 

opetukseen ja sivistykseen (ks. luku 2).  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaisessa vuosiluokkien 7–9 

musiikinopetuksessa pyritään jäsentelemään musiikin monia merkityksiä, musiikkiin 

liittyviä tunteita sekä kokemuksia. Myös demokratiakasvatukseen linkittyvä osallisuus on 

mukana perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) alempien vuosiluokkien tavoin 

vuosiluokkien 7–9 musiikinopetuksen tavoitteessa T1. Tavoite on, että oppilaat ovat osa 
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musisoivaa ryhmää, ja heitä tulee kannustaa sekä siinä että muissa musiikillisissa 

yhteisöissä rakentavaan toimintaan. (POPS 2014, 422.) 

 

Tutkimalla arvoperustan näkökulmasta perusopetuksen opetussuunnitelmaa (2014) 

musiikin oppiaineen osalta kokonaisuudessaan, voidaan todeta, että sekä oppiaineen 

tehtävä, tavoitteet että sisältö ovat arvoperustassa esiteltyihin arvoihin sopivia. 

Monipuolisella opetuksella halutaan turvata oppilaiden oikeudet hyvään opetukseen ja 

sivistykseen. Oikeutta hyvään opetukseen turvataan muun muassa linjaamalla erilaiset 

tavat opiskella ja lähestyä musiikkia. Opetuksen tavoitteet pyrkivät oppilaan ihmisyyteen 

ja ainutlaatuisuuteen sekä oppilaiden tasa-arvoisuuteen. Musiikinopetuksen tehtävä 

linkittyy vahvasti sen arvon toteutumiseen ja tukemiseen, että kulttuurinen moninaisuus 

nähtäisiin rikkautena. Käytännössä musiikinopetuksessa tätä tuetaan esimerkiksi 

tutustumalla useisiin musiikkikulttuureihin ja tyyleihin avartaen oppilaiden 

maailmankuvaa ja lisäämällä näin suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoisuutta.  

 

Musiikinopetuksen tavoitteissa ja sisällöissä kuuluu ajatus siitä, kuinka maailmankuvan 

avartamisen lisäksi oppilasta tulisi tukea siinä, kuinka hän itse vaalii ja arvostaa omaa 

kulttuuriaan ja taustojaan. Oppilasta tulisi tukea oman maailmankuvansa rakentamisessa 

ja oman yhteisönsä jäsenenä toimimisessa. Käytännössä musiikinopetuksessa voi tulla 

vastaan ristiriitatilanteita, joissa oppilaan näkemysten kunnioittaminen sekä oppilaan 

tukeminen hänen oman kulttuurinsa ja maailmankuvansa rakentamisessa on 

mahdotonta samanaikaisesti sen kanssa, kun pyritään toteuttamaan tavoitteita koskien 

maailmankuvan avartamista ja eri musiikkikulttuureihin tutustumista. Näiden 

ristiriitojen vuoksi opettajan on oltava tietoinen oppilaidensa katsomuksellisesta ja 

kulttuurisesta moninaisuudesta. Oppilaiden taustojen tuntemisen tärkeys korostuu 

etenkin silloin, jos oppilaan maailmankatsomukseen liittyy poikkeavaa suhtautumista 

kohdistuen joihinkin musiikinopetuksen osa-alueisiin. 
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4 KATSOMUKSELLINEN MONINAISUUS MUSIIKINOPETUKSESSA 

Musiikin oppiaineen sisällöissä ja tavoitteissa on huomioitu koulun toimintakulttuuri, 

koulun arvot sekä lapsen ikäkausi. Toisaalta tavoitteisiin ja sisältöihin ulottuu myös 

aikansa yhteiskunnan, kulttuurisen ilmapiirin, ihmiskäsityksen ja oppimiskäsityksen 

vaikutteita (Kosonen 2009, 158). Koulun arvot siis muotoutuvat yhteiskunnan ja siinä 

vallitsevien käsitysten mukaisiksi. Vaikka perusopetus ja musiikinopetuksen tavoitteet ja 

sisällöt heijastavat yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, eivät ne kuitenkaan aina edusta 

jokaisen oppilaan henkilökohtaisia arvoja ja maailmankatsomusta.  

 

Katsomuksellinen moninaisuus näkyy suomalaisissa kouluissa. Sekä opettajat että 

oppilaat edustavat erilaisia katsomuksia ja vakaumuksia (Salomaa 2019, 25). 

Katsomuksellinen moninaisuus koulun musiikinopetuksessa voi ilmetä oppilaiden 

taustoista riippuen erilaisina näkemyksinä ja arvoina liittyen eri soittimiin, 

musiikkikulttuureihin, musiikkityyleihin tai musiikin tarkoitukseen omassa elämässä. 

Hiipakka (2018) nostaa esiin Luodeslammen (2008) tutkimuksen siitä, kuinka 

moniuskontoinen oppilasryhmä muodostaa musiikintunnilla opettajalle ympäristön, 

jossa häneltä vaaditaan käytännön tilanteessa eri kulttuuripiirien etiikan 

peruslähtökohtien tuntemusta. Peruslähtökohtien tunteminen mahdollisesti 

ennaltaehkäisee kulttuurisia yhteentörmäyksiä oppilaan, hänen vanhempiensa ja 

koulussa tapahtuvan opetuksen sisällön välillä. (Luodeslampi 2008, 114, viitattu 

lähteessä Hiipakka 2018, 36.)  

 

Musiikinlajien jakaminen esimerkiksi taide- ja viihdemusiikkiin tai hengelliseen ja 

maalliseen musiikkiin heijastaa eri musiikkityyleihin liittyviä arvoja (Kosonen 2009, 158-

159). Tikka (2017) taas väittää, että erilaisia musiikin lajeja ei enää arvoteta hyviin tai 

huonoihin samalla tavoin, kun joitain vuosikymmeniä sitten. Musiikin lajit ovat keskenään 

erilaisia, mutta eivät toistaan parempia. (Tikka 2017, 39.) Vaikka musiikin lajien 

arvottaminen ei ole enää niin vahva ilmiö, vaikuttaa Suomessa sellaisia yhteisöjä, joiden 

sisällä maailmankatsomus ja arvot muodostavat opin sopivasta ja epäsopivasta 

musiikista. Arvoristiriitatilanteiden ymmärtämisen ja selvittämisen vuoksi on siis 

tärkeää, että musiikinopettajalla on tietämystä sellaisista vakaumuksista ja kulttuureista, 



 15 

jotka vaikuttavat yksilön musiikkikäsitykseen. Keskityn tutkielmassani erityisesti 

avaamaan vanhoillislestadiolaista musiikkikäsitystä.  

4.1 Vanhoillislestadiolaisuus ja musiikki 

Vanhoillislestadiolaisuus on yksi Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimivista 

herätysliikkeistä. Liikkeen jäsenmäärä on arvioitu yli 100 000:ksi. (Suomen 

evankelisluterilainen kirkko 2020.) Vanhoillislestadiolaisen liikkeen vaikutus on 

suurimmillaan Pohjanmaalla, Lapissa sekä Koillismaalla, mutta viimeisten 

vuosikymmenten aikana herätysliike on vahvistanut asemiaan myös etelän suurissa 

kaupungeissa (Tikka 2017, 41).  

 

Vanhoillislestadiolaiset ovat Suomessa perustaneet useille paikkakunnille 

rauhanyhdistyksiä toimintansa organisoimiseksi. Kaikki 178 rauhanyhdistystä kuuluvat 

Suomen Rauhanydistyksen Keskusyhdistykseen (SRK). SRK tukee rauhanyhdistysten 

toimintaa, tekee lähetystyötä sekä järjestää leirejä. Lisäksi SRK:lla on omaa 

julkaisutoimintaa. (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry 2020.) 

Julkaisutoiminnalla pyritään tukemaan vanhoillislestadiolaisten uskonelämää, 

elämäntapaa sekä arvoja. 

 

Vanhoillislestadiolainen yhteisö ja sen johto määrittelee oman raamatuntulkintansa 

pohjalta moraalin, jonka mukaan yksilöiden tulee elää. Vanhoillislestadiolaisen liikkeen 

opetuksia, tapakulttuuria sekä moraalia välitetään lasten pyhäkouluissa, nuorten 

raamattuluokassa, rippikoulussa, seuroissa sekä muussa rauhanyhdistyksen ja SRK:n 

toiminnassa. Vanhoillislestadiolaisen liikkeen opetuksista ja tapakulttuurista nousevien 

sääntöjen olemassaoloa ei tunnusteta yhteisön sisällä, vaikka ne ilmenevätkin 

opetuksissa liikkeeseen kuuluvalle selkeästi. Liikkeen hengellisissä kokoontumisissa 

kuultavien saarnojen mukaan elämäntapanormit ja tapakulttuuri ovat sääntöjen sijaan 

uskonyhteisön yhteinen ymmärrys ja halu elää kyseisellä tavalla.  

 

Vanhoillislestadiolaisille suunnatussa kirjallisuudessa ilmenee suoria ohjeita koskien sitä, 

miten yhteisöön kuuluvan tulee suhtautua ympäröivään kulttuuriin (Tikka 2017, 43). 

Ohjeiden tarkoituksena on suojella yhteisön jäseniä maailmalliseksi ja viihteellistyneeksi 
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koetulta kulttuurilta. Käytännössä tähän lukeutuu esimerkiksi lestadiolaisille sopimaton 

musiikki, teatteri, ooppera, tanssiminen, alkoholi sekä elokuvien ja television 

katseleminen. 

 

Yhteisön yhteisestä ymmärryksestä poikkeava suhtautuminen esimerkiksi 

populaarikulttuuriin voidaan nähdä niin sanottuna synnin luvallisuudessa elämisenä tai 

uskosta vieraantumisena. Mikäli yksilö kyseenalaistaa opetusta esimerkiksi oikeasta ja 

väärästä musiikista, toiminta voidaan nähdä epäilyksinä, jotka ovat yhteisön oppien 

valossa uskolle vaaraksi. SRK:n julkaisuissa liikkeen jäseniä kehotetaan lähestymään 

musiikkivalintoja koskevia keskusteluja uskon näkökulmasta (Kankkonen 2014, 115).  

Kirjoittajat kehottavat yhteisön jäseniä valvomaan toisiaan musiikkivalintoihin liittyvissä 

kysymyksissä sekä kuuntelemaan omantunnon ääntä ja muiden vanhoillislestadiolaisten 

neuvoja (Kankkonen 2014, 114-116; Rusava 2014, 98; Heikkilä 2014, 81). Yhteisön 

yhtenäinen suhtautuminen musiikkiin ja samantyylisen musiikin harrastaminen 

vahvistaa lestadiolaisten nuorten keskinäistä yhteyttä, ja toimii samalla tapana erottua 

epäuskoisista (=ei-vanhoillislestadiolaisista) nuorista (Kukko 2014, 122). 

 

Rantala (2014) avaa perusteluita liikkeen omassa, SRK:n julkaisemassa kirjallisuudessa 

koskien vanhoillislestadiolaisten kielteistä ja varauksellista suhtautumista 

maailmalliseen kulttuuriin ja populaarimusiikkiin. Vanhoillislestadiolaisen käsityksen 

mukaan populaarimusiikin ja viihdemusiikin taustalta löytyvät lähes säännönmukaisesti 

Raamatun tulkinnalle vieraat arvot, mitkä ilmenevät musiikin sanoituksista sekä 

rytmisistä, melodisista ja dynaamisista keinoista. Rantala väittää, että näiden keinojen on 

nähty rohkaisevan ihmisen alhaisimpia perustarpeita sekä kiihottavan ihmisen viettejä, 

kun taas vietit kokevat musiikin viestin kutsuna rajoittamattomaan vapauteen. (Rantala 

2014, 110-111.) Hakulinen (2014) kuvaa vanhoillislestadiolaisille suunnatussa kirjassa 

musiikin olevan parhaimmillaan mieltä ylentävää ja uudistavaa, mutta huonoimmillaan 

synkistävää ja rappeuttavaa. Epäsopivan musiikin pelätään voimallisuudessaan 

erehdyttävän ihmistä ylistämään musiikkia Jumalan sijaan epäjumalana. (Hakulinen 

2014, 13-14.) 

 

Kukko (2014) perustelee herätysliikkeen omassa kirjallisuudessa viihdemusiikin 

vaarallisuutta sillä, että sen pelätään alkavan kiehtoa nuorta etenkin yksinolon hetkinä. 



 17 

Sen muistutetaan olevan eri muodoissaan vanhoillislestadiolaisen arvomaailmalle 

vierasta, pinnallista ja turhaa.  Lisäksi sen koetaan aiheuttavan levottomuutta ja 

ahdistuneisuutta. (Kukko 2014, 121.) Takana on pelko siitä, että jokin taiteeseen liittyvä 

ratkaisu vaurioittaisi ehjää jumalasuhdetta (Rantala 2014, 110-111). 

Vanhoillislestadiolaisten suhtautumista populaarimusiikkiin perustellaan myös Lutherin 

opetuksilla, joiden mukaan Jumala kielsi ihmisiä käyttämästä lauluissa maallisia ja 

lihallisia sävelmiä. Opetuksien mukaan musiikin tulisi olla sopusoinnussa hengellisten 

totuuksien kanssa. (Satomaa 2014, 29-30.)   

 

Vanhoillislestadiolaisen opetuksen mukaan musiikin iloa saa kokea, mikäli musiikki soi 

Jumalan kunniaksi ja mikäli kiitos musiikin lahjasta, kunnia sen puhuttelevuudesta sekä 

onnistuneesta esiintymisestä osoitetaan Jumalalle (Heikkilä 2014, 81).  

Vanhoillislestadiolainen musiikkikulttuuri muotoutuu lähinnä kansanlaulu- ja 

koululauluperinteen, kirkkomusiikin sekä länsimaisen taidemusiikin pohjalta (Kinnunen 

2014, 53). Vanhoillislestadiolaiset lukevat heidän arvoilleen sopivaksi musiikiksi 

perinteiset maakuntalaulut, isänmaalliset laulut, klassisen musiikin ja lastenlaulut sekä 

erityisesti Siionin laulut ja virsikirjan virret, joiden koetaan rakentavan uskoa 

(Nurmimäki 2014, 126-127; Kukko 2014, 121; Rauhala 2014, 57). Kankkonen (2014) 

kuitenkin tarkentaa SRK:n kirjallisuudessa vanhoillislestadiolaisten suhtautumista 

lastenmusiikkiin:  

 
Lastenmusiikki on usein maustettu uskovaisten kotien lapsille vieraalla tavalla. Se voi turmella 
huomaamatta lapsen luontaista hyvän musiikin tajua (Kankkonen 2014, 115).   

 

Vanhoillislestadiolaisen musiikkikäsityksen näkökulmasta nykyisten 

lastenlauluäänitteiden ongelmana on rytmikäs taustamusiikki ja viihteellinen esitystapa. 

Myös SRK:n musiikkityöryhmässä on noussut huoli siitä, että viihteelliset laulut voivat 

turruttaa lasten musiikkimaun (Palola 2014, 153). Väite koskien lapsen luontaisen hyvän 

musiikin tajun turmelemista rytmimusiikilla ilman tutkimustietoa herättää epäilyksen 

väitteen tarkoitusperästä. Retoriikka viittaa siihen, että lapsilla olisi luontaisesti hyvä 

musiikkimaku, kunnes maallinen rytmimusiikki turmelee sen. Väite haluaa vahvistaa 

vanhoillislestadiolaista käsitystä hyvästä musiikista ja päinvastoin arvottaa 

rytmimusiikkia huonoksi. Palola (2014) jatkaa, että vastauksena nykyisten viihteellisten 

lastenlaulujen vahingollisuuteen SRK on alkanut kustantamaan itse uskovaisille perheille 
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sopivaksi katsomaa musiikkia (Palola 2014, 153). Siionin lauluja ja virsiä kuunnellessaan 

nuorten katsotaan purkavan syvimpiä tuntojaan ja sisäistävän samalla kuulonvaraisesti 

länsimaisen musiikin rakenteet (Kinnunen 2014, 53).  

 

Vanhoillislestadiolaisessa musiikkikäsityksessä myös soittimiin liittyy niiden 

arvottamista sopiviin ja epäsopiviin. Rantala (2014) linjaa liikkeen julkaisussa, kuinka 

liikkeeseen kuuluvan ei tule hankkia sellaista soitinta, esimerkiksi tanssitilaisuuksiin 

miellettyä harmonikkaa, johon liitetään sopimaton musiikki ja väärät elämäntavat 

(Rantala 2014, 108).  Soitin ei siis itsessään ole paha, mutta siihen yhdistettävissä olevan 

kontekstin ollessa epäsopiva, koetaan myös soitin epäsopivaksi. 

 

SRK:n julkaisuissa esitetään lestadiolaisten näkemyksiä tarkennettuna koulun 

musiikinopetukseen. Nurmimäki (2014) esittää, että koulun musiikinopetukseen voi 

lähtökohtaisesti osallistua hyvällä omallatunnolla, sillä yleensä opettajat kunnioittavat ja 

mahdollisuuksien mukaan myös huomioivat oppilaiden erilaisia arvomaailmoja opetusta 

suunnitellessa. Hän pitää tärkeänä, että oppilas pystyy osallistumaan yhteismusisointiin, 

soittamiseen ja laulamiseen. Nurmimäki korostaa musiikin eri tyylikausien ja lajien 

tunnistamisen sekä tuntemisen tärkeyttä yleissivistyksen ja maailmankuvan avartumisen 

vuoksi. Vastuullinen opettaja huolehtii siitä, että kaikki opetussuunnitelman osa-alueet 

käydään läpi sisällyttäen tunteihin niin perinteisiin akustisiin kuin nykyaikaisiin 

sähkösoittimiinkin tutustumisen. (Nurmimäki 2014, 129-130.) Vaikka 

vanhoillislestadiolaisuudessa populaarimusiikki ja sähkösoittimet koetaankin 

epäsopiviksi ja uskon kannalta vaarallisiksi, koulun pakolliseen musiikinopetukseen 

osallistuminen kuitenkin nähdään hyväksyttävänä. Kuitenkin liikkeen julkaisuissa Kukko 

(2014) nostaa esiin myös huolen omantunnon ja koulun musiikinopetuksen ristiriidasta: 

uskovainen nuori joutuu koulun musiikintunneilla usein ottamaan osaa sellaiseen 

musiikkiin, joka on uskonelämälle vierasta (Kukko 2014, 121).  

 
Kankkonen (2014) selittää, että velvollisuudentunto koulutyötä kohtaan, opettajan 

arvostaminen tai pelko jäädä luokkakavereiden joukossa paitsioon voi houkutella 

toimimaan toisin kuin omatunto ohjaa. Nuori voi toisinaan kokea hyväksytyksi tulemisen 

tarpeen konkreettisemmaksi ja selkeämmin hänen elämäänsä vaikuttavaksi tekijäksi 

kuin toimimisen omantunnon mukaan. (Kankkonen 2014, 115.) Retoriikassa kuuluu se, 
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miten vanhoillislestadiolainen ei lähtökohtaisesti haluaisi osallistua epäsopivaa 

musiikkia sisältävään opetukseen, mikäli se olisi vapaaehtoista. Tällaiseen 

musiikinopetukseen osallistumisesta puhutaan joutumisena osallistua ja pakollisena.  

 

Kukko (2014) ottaa SRK:n julkaisussa kantaa eri musiikinlajien painottamisesta koulun 

musiikinopetuksessa. Hän nostaa esiin vanhoillislestadiolaisten huolen siitä, että 

musiikki on mennyt kouluissa viihteellisempään suuntaan. Opetus painottuu yhä 

enemmän viihteelliseen musiikkiin ja bändisoittimiin, kun taas tutut kansanlaulut, 

perinteiset koululaulut ja kansallista kulttuuria edistävät isänmaalliset maakuntalaulut 

ovat jääneet taka-alalle. Hän esittää toivomuksen siitä, että myös tällaista musiikkia 

pidettäisiin edelleen esillä. (Kukko 2014, 123.) Myös Nurmimäen (2014) kirjoituksesta 

kuuluu toivomus populaarimusiikin vähentämisestä koulun musiikinopetuksessa:  

 

Voidaan kysyä, miksi koulussa kannattaisi keskittyä opettamaan sellaista musiikkia, joka muutenkin soi 
kaikkialla ja on oppilaille tuttua? Monipuolinen musiikin opiskelu auttaa ymmärtämään musiikkia laajemmin 
ja syvällisemmin. (Nurmimäki 2014, 126-127.) 

 

Populaarimusiikin rajaaminen musiikinopetuksesta sen vuoksi, että se soi jo kaikkialla tai 

on toisille oppilaille tuttua, ei ole kuitenkaan perusteltua. Opetussuunnitelmaan nojaten 

opetukseen tulee sisällyttää monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien 

populaarimusiikin (ks. luku 3). Erilaisiin musiikkityyleihin tutustuminen on oppilaan 

kulttuurisen ymmärryksen, maailmankuvan avartamisen, musiikillisen sivistyksen ja 

osaamisen sekä suvaitsevaisuuden lisäämisen kannalta tärkeää.  

 

Joskus musiikin esittämispaikka voi olla sellainen, jossa vanhoillislestadiolaisen 

omatunto kärsii (Rantala 2014, 110-111). Heikkilä (2014) tarkentaa, että nykyaikaisen 

länsimaisen konserttikulttuurin tavat, maneerit ja lieveilmiöt, kuten suosionosoitukset, 

solistien ja musiikinjohtajien esiin nostaminen, julkinen arvostelu ja väliaikatarjoilut 

nähdään uskovaisille vieraina. Vanhoillislestadiolaisille suositellaan osallistumista 

mieluummin sellaisiin musiikkitilaisuuksiin, jotka ovat vapaita tapakulttuurin 

rasituksista, puitteiltaan yksinkertaisempia ja sisällöltään puhtaita. (Heikkilä 2014, 81-

82.) Tämän vuoksi vanhoillislestadiolainen oppilas saattaa jättäytyä pois koulun 

järjestämästä konsertista, teatterista tai elokuvasta. 
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Mustakallio (2016) selvittää pro gradu -tutkielmassaan vanhoillislestadiolaisten nuorten 

kokemuksia koulun musiikinopetuksesta. Tutkielmassa ilmenee, että koulun 

musiikinopetuksessa populaarimusiikki ja hengellinen rytmikäs lastenmusiikki voivat 

aiheuttaa ristiriitaisia tuntemuksia vanhoillislestadiolaisissa nuorissa. Tutkielman 

haastatteluissa käy ilmi, että vanhoillislestadiolaiset nuoret kokevat rytmimusiikin 

aiheuttavan pahaa oloa, levottomuutta sekä kamppailua omantunnon kanssa. 

Epätietoisuus rytmimusiikista ja sen artisteista aiheuttaa voi aiheuttaa oppilaissa häpeän 

ja ahdistuksen tunteita. Myös musiikin rytmiin liikehtiminen voidaan kokea kiusallisena 

tai syyllisyyttä aiheuttavana. Toisaalta osa vanhoillislestadiolaisista taas kokee koulun 

musiikinopetuksessa populaarimusiikin eksoottisena. (Mustakallio 2016, 50-51.)  

 

Mustakallion (2016) tutkielmassa nousee esiin vanhoillislestadiolaisten oppilaiden 

toiveita koskien musiikintunteja. Opettajaa kohtaan esitetyt toiveet ovat keskenään 

ristiriitaisia: toisen vanhoillislestadiolaisen vastaajan mukaan vakaumus ei oikeuta 

helpotettuihin musiikintunteihin tai poisjäänteihin, mutta toisen mukaan ketään ei saa 

pakottaa tekemään mitään vastoin omaatuntoaan. Osa vanhoillislestadiolaisista kokee 

hyvänä sekä ongelmia ennaltaehkäisevänä sen, että koulussa musiikintuntien 

genrevalikoima on heidän vakaumuksensa yleisestä musiikkikäsityksestä huolimatta 

laaja. Osa vanhoillislestadiolaisista pitää hyvänä sitä, että vanhoillislestadiolaiset lapset 

saavat virsien ja Siionin laulujen lisäksi myös muunlaista musiikkikasvatusta. Osa taas 

toivoo vanhoillislestadiolaisen musiikkikäsityksen mukaisesti musiikinopetuksen 

sisällöiksi lastenlaulujen, kansanlaulujen ja klassisen musiikin liedien laulamista. 

(Mustakallio 2016, 51.) 

 

Lähdeaineistona käytetyt SRK:n julkaisut ovat vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen 

tämän hetkisten virallisten käsitysten ja opetusten mukaisia, mutta liikkeen sisällä on 

myös jäseniä, joiden ajattelu koskien elämäntapanormeja poikkeaa virallisista 

opetuksista. Esimerkiksi osa yhteisöön kuuluvista nuorista suhtautuu erilaisiin 

musiikkikulttuureihin vanhempia ikäluokkia avoimemmin, mikä saattaa olla osin 

seurausta teknologian ja musiikin suoratoistopalvelujen kehityksen tuomasta helposta 

saatavuudesta. Myös Mustakallio (2016) arvelee, että vanhoillislestadiolaisten virallinen 

opetus musiikista saattaa olla kaukana yksittäisten liikkeeseen kuuluvien henkilöiden 
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toiminnasta. Liike ei pysty valvomaan sitä, mitä lapset, nuoret ja aikuiset kuuntelevat 

älypuhelimistaan kuulokkeilla. (Mustakallio 2016, 20.)  

4.2 Muut uskonnot ja musiikki 

Musiikinopettajan on tärkeä tiedostaa, että vanhoillislestadiolaisuuden lisäksi Suomessa 

vaikuttaa myös muita sellaisia uskontoja ja elämänkatsomuksia, joiden musiikkikäsitys 

voi tuoda ristiriitatilanteita koulun musiikinopetukseen. Tällaisia uskontoja ovat 

esimerkiksi Islam sekä Jehovan todistajat.  

 

Osa islaminuskoisista suhtautuu kaikenlaiseen musiikkiin kieltävästi, kun taas osa vain 

sellaiseen, mikä koetaan katsomuksen kanssa ristiriitaiseksi. Ristiriitaisiksi voidaan 

kokea esimerkiksi sellainen musiikki, jolla on kristillinen merkitys (Paavola & Talib 2010, 

93-95, 125).  Kuten Salonen (2019) tutkielmassaan huomauttaa, yleisin opetuksesta 

uskonnonvapauden vuoksi karsittava musiikkigenre onkin hengellinen musiikki, kuten 

virret (Salonen 2019, 43).  Kielteinen suhtautuminen musiikkiin voi ilmetä myös silloin, 

kun sanoitukset käsittelevät epäislamilaisia asioita. Katsomuksen sisällä linja ei ole siis 

yhtenäinen. Osa muslimeista osallistuu kaikkeen musiikinopetukseen ja koulun 

toimintaan ilman rajoituksia, kun taas osa kieltäytyy osallistumasta vedoten 

vakaumukseensa. (Paavola & Talib 2010, 93-95, 125.)  

 

Jehovan todistajat taas mieltävät juhlapäiviin liittyvän musiikin heidän arvoillensa 

epäsopiviksi ja kielletyiksi, mutta muulta osin heidän suhtautumisensa koulun 

musiikinopetukseen on sallivaa (Paavola & Talib 2010, 15-16, 221-113). Salosen (2019) 

tutkielmassa ilmenee, että oppilaan uskonnonvapaudesta johtuvaa tarvetta muokata 

oppimateriaalia koetaankin eniten kristillisten juhlapyhien läheisenä aikoina. (Salonen 

2019, 42). 
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5 RATKAISUT ARVORISTIRIITATILANTEISSA  

Kuten perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) todetaan, ihmisyyteen kasvussa 

pyrkimysten ja todellisuuden välillä ilmenee väistämättömästi jännitteitä (ks. luku 2). 

Kun eri kulttuurit kohtaavat, tilanteeseen liittyy aina myös kulttuurin kokijoiden 

kohtaaminen, ja näissä tilanteissa sekä opettajalta että oppilaalta edellytetään avoimuutta 

ja pyrkimystä toistensa kunnioittamiseen (Kosonen 2009, 165). Arvonäkökulmasta 

katsottuna ristiriitojen eettinen ja myötätuntoinen käsitteleminen on osa sivistyksen 

taitoa (POPS 2014, 15-16).  

 

Opetussuunnitelmassa esitellään eri vuosiluokkien musiikinopetuksen keskeiset 

sisältöalueet, ja opettajalla on näissä rajoissa vaikutusvaltaa siihen, miten hän 

opetuksensa rakentaa. Opetuksen lähtökohtana on se, että arvostetuksi tuleminen omana 

itsenään toteutuu jokaisen oppilaan kohdalla. Oppilaiden yhdenvertainen kohtelu 

edellyttää perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamisen lisäksi 

yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista (POPS 2014, 28). Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa (2014) linjataan hyvin yksiselitteisesti, kuinka opetuksen 

järjestäjän tulee vastata siitä, että oppilaan oikeudet toteutuvat. Kouluyhteisössä koulun 

johdolla on käytännön vastuu opetukseen liittyvistä ratkaisuista kaikissa oppiaineissa. 

Ongelmien ennaltaehkäisy ja oppimisen esteiden poistaminen koulun toimintatavoista 

sisältyvät tähän vastuuseen. (POPS 2014, 32.) 

 

Opettajan osalta avoimuus ja oppilaiden kunnioittaminen tarkoittaa hyväksyvää, 

suvaitsevaa ja ymmärtävää suhtautumista oppilaisiin, heidän näkemyksiinsä sekä 

arvoihinsa. Hyväksyvään ja kunnioittavaan suhtautumiseen kuuluu, että opettaja on 

aidosti kiinnostunut paitsi siitä, miten oppilaat oppivat, myös siitä, miten he kokevat 

opittavan asian. Vaikka opettaja on oman alansa asiantuntija ja hänen tehtävänsä on 

pyrkiä viemään oppilaat sisälle opettamaansa aineeseen, on hänen silti pystyttävä 

hyväksymään se, että oppilailla voi olla toisenlaiset lähtökohdat tai muita perusteltuja 

suhtautumistapoja koskien opetettavaa sisältöä. (Fibæk Laursen 2006, 63-65.) 

Musiikinopettajan tärkeimpänä taitona liittyen kulttuuriseen ja katsomukselliseen 

monimuotoisuuteen pidetäänkin taitoa kohdata ihmisiä heidän taustoistaan riippumatta 

(Salomaa 2019, 82).  
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Kuten Salomaa (2019) tutkielmassaan toteaa, musiikinopettaja saa yleensä tiedon 

oppilaiden musiikinopetukseen vaikuttavista kulttuurisista ja katsomuksellisista 

taustoista heiltä itseltään. Jonkin verran tietoa näistä asioista tulee myös opettajiin 

yhteyttä ottavilta vanhemmilta. Mikäli oppilaan näkökulmasta jokin kulttuuriin tai 

katsomukseen liittyvä asia rajoittaa tunnilla tapahtuvaa toimintaa, opettaja yleensä saa 

informaatiota. (Salomaa 2019, 79.)  

 

Arvoristiriitatilanteissa kodin ja koulun välisen yhteistyön tärkeys korostuu. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) mainitaan, että koulun ja kodin yhteinen 

arvopohdinta ja yhteistyö luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle sekä edistää oppilaiden 

turvallisuutta ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Avoin ja kunnioittava suhtautuminen 

kotien uskontoihin, kasvatusnäkemyksiin, katsomuksiin ja perinteisiin on perusta 

rakentavalle vuorovaikutukselle. (POPS 2014, 15, 36.) Salomaa (2019) korostaa 

tutkielmassaan, kuinka kulttuureihin ja katsomuksiin liittyviä teemoja käsitellessä 

tärkeää on se, että opettaja välittää koteihin loogisesti perusteltua tietoa opetuksen 

sisällöstä ja tavoitteista. Opettajan tulee pyrkiä rakentamaan koulun ja kodin välille 

luottamuksellinen ja keskusteleva ilmapiiri. Musiikinopettajan on hyvä ottaa selvää 

oppilaiden kotikulttuureista oppilaan ja hänen vanhempiensa avulla, jotta hän osaa ottaa 

oppilaan taustan ja siihen liittyvät oppilaalle tärkeät asiat huomioon opetuksessaan. 

(Salomaa 2019, 80.) 

 

Ristiriitatilanteissa on parasta keskustella vanhempien kanssa ja etsiä sopivia 

vaihtoehtoja, jotta oppilas voisi saada arvion suoritetusta peruskoulun musiikin 

oppimäärästä (Paavola & Talib 2010, 94). Kuitenkin Salomaan (2019) tutkielmassa 

selviää, että vaikka opettajat ovat saaneet oppilailta ja heidän vanhemmiltaan pyyntöjä 

liittyen musiikinopetuksen sisältöihin, eivät musiikinopettajat ole muuttaneet 

opetuksensa sisältöjä. Tätä on perusteltu sillä, että opetuksen sisällön tulee olla 

opetussuunnitelman mukaista ja musiikinopettaja itse valitsee sen pohjalta 

musiikintunneille sopivaa materiaalia. (Salomaa 2019, 80.) Toisaalta Salonen (2019) 

selvittää tutkielmassaan, että opettajat sallivat oppilaan uskonnollisen vakaumuksen 

vaikuttavan opetuksen sisältöihin. Vakaumus näkyy opetuksen sisältöjen 

muokkaamisena ja toisinaan opetuksen ulkopuolelle jättäytymisenä. (Salonen 2019, 49.) 
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Opettajan täytyisi pystyä tarjoamaan oppilailleen musiikillisia elämyksiä sekä avartaa ja 

syventää oppilaiden musiikillista tietämystä (Kosonen 2009, 167). Samalla pyritään 

toteuttamaan opetussuunnitelman tavoitteita koskien maailmankuvan avartamista ja eri 

musiikkikulttuureihin tutustumista. Toisaalta taas perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa linjataan, että oppilaiden näkemyksiä tulisi kunnioittaa, ja heitä 

tulisi tukea oman maailmankuvan rakentamisessa sekä oman yhteisön jäsenenä 

toimimisessa. (ks. luku 3.3.) Esimerkiksi vanhoillislestadiolaisen oppilaan kohdalla tämä 

tarkoittaisi sitä, että opettaja pyrkii avartamaan oppilaan maailmankuvaa ja 

musiikkikulttuureiden tuntemusta tutustuttamalla monipuolisesti esimerkiksi 

populaarimusiikkiin. Samanaikaisesti opettajan tulisi kuitenkin pystyä kunnioittamaan 

oppilaan vakaumusta, jonka mukaan populaarimusiikki on oppilaalle haitallista ja hänen 

uskolleen vierasta. Koska nämä opettajaa koskevat ohjeistukset ovat osittain keskenään 

ristiriitaiset, on opettajan punnittava tämän eettisen dilemman edessä toimintamallejaan 

tarkkaan. 

 

Mikäli erityisjärjestelyitä pyydetään, niitä tulee tehdä. Salomaa (2019) muistuttaa, kuinka 

oppilaita ei tule pakottaa toimimaan katsomuksensa vastaisesti esimerkiksi laittamalla 

heitä soittamaan tai laulamaan uskonnon kanssa ristiriidassa olevaa materiaalia 

(Salomaa 2019, 34). Esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuutta edustavan SRK:n julkaisussa 

Nurmimäki (2014) muistuttaa liikkeeseen kuuluvia, että oppilailla on oikeus pyytää 

vapautusta omaatuntoaan loukkaavasta ohjelmasta ja saada vaihtoehtoista tekemistä 

(Nurmimäki 2014, 130).  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) linjataan, että vuosiluokkien 1–2 

musiikinopetuksessa ohjaus, eriyttäminen ja tuki tarkoittaa oppilaiden kuulemista sekä 

heidän erilaisten tarpeiden ja edellytysten huomioimista (POPS 2014, 142-143). 

Vuosiluokkien 7–9 kohdalla tarkennetaan, että työtapoja, opetusvälineitä ja soittimistoa 

koskevat ratkaisut tulee tehdä oppilaita kuunnellen (POPS 2014, 424). Näihin 

ohjeistuksiin nojaten opettaja voisi jättää oppilaiden edellytyksiin ja tarpeisiin vedoten 

opetuksesta pois oppilaiden arvoja loukkaavia sisältöjä. Opetussuunnitelmassa (2014) 

kuitenkin linjataan, että kulttuuritausta ei ole sellaisenaan syy oppimäärän 

yksilöllistämiseen. Koska yksilöllistäminen on yleisesti ensisijainen vaihtoehto ennen 

oppimäärän suorittamisesta vapauttamista, ei näin ollen kulttuuritausta ole peruste 
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myöskään oppimäärästä vapauttamiselle. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulisi 

olla erityisen painavat syyt ja sen tulisi perustua jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen 

harkintaan. Oppiaineessa ilmeneviä vaikeuksia pystytään ennaltaehkäisemään erilaisilla 

tukimuodoilla ja eriyttämisen keinoilla. Mikäli oppilaalle määritellään musiikin 

oppiaineessa erityiset painoalueet, hän voi keskittyä opiskelussa oppiaineen keskeisiin 

sisältöihin. (POPS 2014, 69-70.) Opetussuunnitelmassa ei ilmaista selkeästi, voidaanko 

erityisiä painoalueita määrittää katsomuksellisista syistä.  

 

Opetussuunnitelmaa (2014) tarkastellessa voidaan todeta, että konkreettisia ohjeistuksia 

musiikinopetuksen eriyttämiseen arvoristiriitatilanteissa ei ole juurikaan tarjolla. Sen 

sijaan opettajia neuvotaan samanaikaisesti kunnioittamaan oppilaiden henkilökohtaisia 

arvoja sekä avartamaan oppilaiden maailmankuvaa. Opetussuunnitelmassa korostetaan 

musiikinopetuksessa käytettävien työtapojen, soittimien ja tyylilajien monipuolisuutta, 

kun siinä samanaikaisesti ohjeistetaan kunnioittamaan sellaisten oppilaiden näkemystä, 

jotka eivät vakaumustensa vuoksi pysty näihin sisältöihin osallistumaan. Tällainen 

eettinen dilemma ajaa opettajan haastavaan tilanteeseen. Salomaa (2019) korostaakin, 

että musiikinopettajan tulee olla sosiaalisesti taidokas ja omata hyvä tilanteenlukutaito. 

Näiden taitojen sekä kulttuurisen ja katsomuksellisen moninaisuuden kohtaamisen 

ollessa opettajalle haastavaa, voi opettaja kuormittua. Näin ollen myös musiikinopettajan 

työssä jaksaminen voi vaikeutua. (Salomaa 2019, 82.) Musiikinopettajan on hyvä muistaa, 

että hän voi tukeutua koulun johtoon, jolla on viime kädessä käytännön vastuu 

opetukseen liittyvistä ratkaisuista.  

 

On tärkeää, että musiikinopettajat osaavat tunnistaa, mikäli oppilas painii koulussa 

arvoristiriitojen kanssa. Salomaa (2019) nostaa tutkielmassaan esiin, että käytännössä 

vähemmistökulttuureita ja -katsomuksia edustavat oppilaat saattavat koulussa 

tasapainotella oman kotikulttuurinsa sekä koulussa ja yhteiskunnassa vallitsevan 

valtakulttuurin välillä. Tämä saattaa näkyä musiikintunneilla oman kulttuurin 

häpeämisenä, peittelemisenä ja sosiaalisina paineina. (Salomaa 2019, 80-81.) 

Mustakallion (2016) tutkielmassa ilmenee, että esimerkiksi vanhoillislestadiolaisissa 

oppilaissa populaarimusiikki aiheuttaa suoraan tai välillisesti vaikeita tunteita kuten 

hämmennystä, levottomuutta, syyllisyyttä, häpeää ja ahdistusta (Mustakallio 2014, 52). 

Kuten Salomaa (2019) huomauttaa, musiikinopettaja pystyy kuitenkin vaikuttamaan 
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tällaisissa tilanteissa luomalla tunneille hyväksyvää ja turvallista ilmapiiriä. On tärkeää, 

että musiikinopettaja luo kontaktin oppilaidensa kanssa ja on kiinnostunut oppilaiden 

omista musiikkikulttuureista. (Salomaa 2019, 80-81) 

 

Kun kodin ja koulun välillä vallitsee keskusteleva ja avoin ilmapiiri, voi opettaja perustella 

musiikin oppiaineen sisältöjen ja tavoitteiden tärkeyttä oppilaan oppimisen ja sivistyksen 

kannalta. Opettajan tulee säilyttää kunnioitus kodin arvoihin ja kulttuuriin, mutta 

perustelut voivat auttaa yhteisymmärryksen löytymisessä. Salomaa (2019) nostaakin 

esiin Weissen (2007) toteamisen siitä, että kulttuurien välinen yhdessäelo ja 

yhdenvertainen ihmisarvo syntyvät silloin, kun ihmiset ovat tasavertaisia riippumatta 

maailmankatsomuksestaan ja mielipiteistään (Weisse 2007, 9, 21, viitattu lähteessä 

Salomaa 2019, 27). 

 

Opettajan kannattaa perustella musiikin oppiaineen sisältöjen ja tavoitteiden tärkeyttä 

oppilaan oppimisen ja sivistyksen kannalta. Esimerkiksi tiettyjen virsien laulaminen on 

osa kulttuuriperintöä myös hengellisyyden ulkopuolella, ja näin ollen virsien laulamiseen 

osallistuminen musiikinopetuksessa on sivistyksen kannalta perusteltua. Opettajan tulee 

säilyttää kunnioitus kodin arvoihin ja kulttuuriin, mutta perustelut voivat auttaa 

yhteisymmärryksen löytymisessä. Parhaimmillaan arvoristiriidat voivat perusteluiden 

jälkeen kääntyä siihen suuntaan, että oppilas rikastaa musiikinopetusta omalla 

taustallaan ja sieltä kumpuavalla tietämyksellään. Yhteisymmärrys voi tarkoittaa 

käytännössä myös vaihtoehtoisen suoritustavan järjestämistä, mikäli se on 

opetussuunnitelmassa asetetuissa rajoissa mahdollista. 

 

On hyvä tiedostaa, että oppilaat ovat aina yksilöllisiä, eivätkä kaikki samaa vakaumusta 

edustavat oppilaat suhtaudu asioihin samalla tavalla. Esimerkiksi 

vanhoillislestadiolaisessa yhteisöissä eroja näkyy niin perhe- kuin yksilötasollakin. 

Vaikka populaarimusiikki nähdään vanhoillislestadiolaisuudessa yleisen käsityksen 

mukaan epäsopivana, osa vanhoillislestadiolaisista suhtautuu musiikinopetukseen 

sallivasti, sillä sen ajatellaan kuuluvan yleissivistykseen ja olevan pakollista. Myös 

Mustakallio (2016, 20) arvelee tutkielmassaan, että yksittäiset liikkeeseen kuuluvat 

henkilöt voivat toimia aivan eri tavalla, kuin liikkeen virallinen opetus kuuluu. Liike ei 

pysty valvomaan, mitä älypuhelimista kuulokkeilla kuunnellaan. (Ks. luku 4.1.)   
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6 POHDINTA 

Musiikin oppiaineen tehtäviä, tavoitteita sekä sisältöjä tarkastellessa voidaan todeta, että 

ne heijastavan perusopetuksen arvoperustaa. Tavoitteet pyrkivät tukemaan oppilaan 

ihmisyyteen kasvua, ainutlaatuisuutta sekä oppilaiden tasa-arvoisuutta. 

Opetussuunnitelmassa linjattujen sisältöjen mukaisella monipuolisella opetuksella 

halutaan turvata oppilaiden oikeus hyvään opetukseen ja sivistykseen. 

Opetussuunnitelmaa tarkastellessa ilmeni, että jokaisen vuosiluokan tavoitteiden osalta 

tärkeään keskiöön nousee kulttuurisen moninaisuuden arvo. Musiikin osalta kulttuurista 

moninaisuutta pystytään edistämään monipuolisesti eri musiikkikulttuureita 

huomioivien sisältöjen ja ohjelmistojen kautta.  

 

Opettaja pystyy vaikuttamaan opetussuunnitelmassa esiteltyjen eri vuosiluokkien 

musiikinopetuksen keskeisten sisältöalueiden ja tavoitteiden rajoissa siihen, miten ja 

millaiseksi hän opetuksensa rakentaa. Opetuksen tulee kuitenkin aina välittää 

perusopetuksen arvoperustan arvoja, mihin laadukkaalla musiikinopetuksella on 

loistavat mahdollisuudet. Opetusta suunniteltaessa opettaja ei saa unohtaa oppilaiden 

kiinnostuksen kohteiden, tarpeiden ja vapaa-ajan musiikillisen toiminnan huomioimista. 

Musiikinopetuksen monipuolisuudesta on muistettava pitää kiinni.  

 

On tärkeää huomata, että vaikka perusopetus on pyritty rakentamaan niin, että se 

huomioi jokaisen oppilaan arvoineen ja taustoineen tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti, ei 

perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen musiikinopetus siltikään aina sovellu 

jokaisen oppilaan henkilökohtaiseen arvomaailmaan. Arvoristiriidat liittyvät tilanteisiin, 

jossa eri musiikkityylejä arvotetaan vakaumuksen näkökulmasta sopiviksi ja 

epäsopiviksi. Musiikin voi tehdä epäsopivaksi vanhoillislestadiolaisten oppien mukaan 

sen sanoitukset sekä rytmiset, melodiset ja dynaamiset keinot. Mikä voi asiaan 

perehtymättömälle opettajalle tulla yllätyksenä, kielteinen suhtautuminen voi koskea 

myös musiikin esittämispaikkaa tai soitinta, mikäli niihin liittyvät asiayhteydet ja 

lieveilmiöt koetaan uskonelämälle vaaralliseksi. Kaiken taustalla vaikuttaa pelko siitä, 

että musiikki tulee yhteisön jäsenelle ehjää jumalasuhdetta tärkeämmäksi. 

Islaminuskoisten kohdalla kielteinen suhtautuminen musiikkiin voi johtua sen 
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kristillisestä merkityksestä tai muusta epäislamilaisesta sanomasta. Jehovan todistajat 

taas mieltävät epäsopivaksi sellaisen musiikin, joka liittyy juhlapäiviin.  

 

Tärkeä tutkielmassa noussut huomio on se, että katsomusten sisällä käsitykset eivät ole 

täysin yhtenäisiä. Suhtautumiset vaihtelevat niin yksilö- kuin perhetasolla.  Osa 

vanhoillislestadiolaisista oppilaista saattaa osallistua koulun järjestämiin konsertteihin 

samaan aikaan, kun toiset pyytävät vapautusta. On siis ensiarvoisen tärkeää, että opettaja 

sekä tutustuu oppilaiden taustoihin että suhtautuu jokaiseen yksilönä. Vaikka 

vanhoillislestadiolaisuudessa osa musiikin osa-alueista koetaankin epäsopiviksi ja uskon 

kannalta vaarallisiksi, koulun pakolliseen musiikinopetukseen osallistuminen kuitenkin 

nähdään yleensä hyväksyttävänä. Sisältöjen hyväksyttävyys liittyy siis pakollisuuteen, 

joten oletettavaa on, että vanhoillislestadiolainen oppilas saattaa helpommin jättäytyä 

pois populaarimusiikkia käsittelevästä valinnaiskurssista.  

 

Minut yllätti erityisesti se havainto, että opetussuunnitelma ei tarjoa selkeitä ratkaisuja 

musiikinopetuksessa ilmeneviin arvoristiriitatilanteisiin. Toisaalta opettajan tulisi 

turvata jokaiselle oppilaalle tasavertainen opetus, joka tarjoaa musiikillisia elämyksiä, 

avartaa maailmankuvaa ja tutustuttaa eri musiikkikulttuureihin. Toisaalta taas 

opetussuunnitelmassa linjataan, että jokaisen oppilaan näkemyksiä tulisi kunnioittaa 

tukien heitä oman maailmankatsomuksen rakentamisessa ja yhteisön jäsenenä 

toimimisessa. Opetuksen järjestäjän tulee vastata siitä, että oppilaan oikeudet toteutuvat. 

Koska oppilaiden näkemyksiä tulee kunnioittaa, oppilaita ei voi velvoittaa toimimaan 

vastoin omaatuntoaan. Toisaalta opetussuunnitelmassa kuitenkin linjataan, että oppilaan 

kulttuuritausta ei ole peruste oppimäärän yksilöllistämiselle tai oppimäärästä 

vapauttamiselle. Näiden ristiriitojen noustessa esiin ymmärsin, millaisen haasteen eteen 

arvoristiriidat musiikinopettajan asettaa.  

 

Kirjallisuudesta nousi esiin linjauksia ja ohjeistuksia, joita opettaja pystyy 

arvoristiriitatilanteissa hyödyntämään. Opettajan on hyvä muistaa mahdollisuus koulun 

johtoon tukeutumisesta tehdessään opetukseen liittyviä ratkaisuja. Opettaja voi tukeutua 

siis koulun johdon puoleen, mikäli arvoristiriitaan ei löydy helposti ratkaisua.  
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Erityisesti silloin, kun oppilaan maailmankatsomukseen liittyy valtakulttuurista 

poikkeavaa suhtautumista musiikkiin, on tärkeää, että opettaja tuntee oppilaan taustan. 

Tällöin opettaja pystyy tunnistamaan, mikäli oppilas kokee häpeää, sosiaalisia paineita tai 

oman kulttuurin peittelemisen tarvetta musiikintunneilla. Vaikeita tunteita aiheuttavien 

sisältöjen äärellä on tärkeää, että opettaja on luonut hyväksyvän ja turvallisen ilmapiirin.  

Mikäli häpeä ja ahdistus aiheutuu artisteihin ja rytmimusiikkiin liittyvästä 

epätietoisuudesta, kannattaa opettajan käytännön tasolla esitellä oppilaille kaikki 

musiikintunneilla käsiteltävät artistit sen sijaan, että opettaja olettaa kaikkien oppilaiden 

tuntevan tietyn artistin. 

 

Koska yhden vakaumuksen sisällä musiikkikäsityksessä voi olla eroja niin perhe- kuin 

yksilötasollakin, on opettajan hyvä ottaa selvää oppilaan kotikulttuurista sekä oppilaan 

itsensä että hänen vanhempiensa avulla. Tällöin opettaja pystyy ottamaan oppilaalle 

tärkeät asiat huomioon opetuksessa. Ylipäätään arvoristiriitojen kohdalla kodin ja koulun 

välisen yhteistyön tärkeys korostuu. Opettajan kannattaa perustella musiikin oppiaineen 

sisältöjen ja tavoitteiden tärkeyttä oppilaan oppimisen ja sivistyksen kannalta. Opettajan 

tulee säilyttää kunnioitus kodin arvoihin ja kulttuuriin, mutta perustelut voivat auttaa 

yhteisymmärryksen löytymisessä. Parhaimmillaan arvoristiriidat voivat perusteluiden 

jälkeen kääntyä siihen suuntaan, että oppilas rikastaa musiikinopetusta omalla 

taustallaan ja sieltä kumpuavalla tietämyksellään. Yhteisymmärrys voi tarkoittaa 

käytännössä myös vaihtoehtoisen suoritustavan järjestämistä, mikäli se on 

opetussuunnitelmassa asetetuissa rajoissa mahdollista. 

 

Kuten opetussuunnitelmaa tarkastellessa nousi esiin, yhtenä osana musiikinopetusta on 

musiikin roolin ja eri merkitysten tarkasteleminen oppilaiden omassa elämässä ja 

yhteisöissä. Oppilaiden oman identiteetin ja maailmankatsomuksen tukemiseen taas 

kuuluu se, että oppilasta ohjataan tunnistamaan omia arvojaan sekä tarkastelemaan niitä 

kriittisesti. Vanhemmilla ja oppilaan lähipiirillä on suuri vaikutus siihen, millainen käsitys 

lapselle musiikista muotoutuu. Koska oppilas ei ole pystynyt itse vaikuttamaan siihen, 

millaisen arvokasvatuksen hän saa musiikkiin liittyen, onko oppilaalla oikeus saada 

tutustua opetussuunnitelman mukaisesti musiikkiin monipuolisesti, vaikka vanhemmat 

sen vakaumukseen perustuvalla syyllä kieltäisivät? Selvää on ainakin se, että mikäli 
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oppilas syrjäytyisi oppimisesta, hänen sivistykselliset oikeutensa eivät toteutuisi, ja näin 

hänen terveelle kasvulleen ja kehitykselleen muodostuisi uhkia (POPS 2014, 15).  

 

Aiheeseen liittyviä mahdollisia jatkotutkimusaiheita on esimerkiksi se, millaisia 

eriyttämisratkaisuja musiikinopettajat ovat tähän asti tehneet. Olisi mielenkiintoista 

saada tutkimustuloksia siitä, ovatko opettajien ratkaisut pohjautuneet enemmän 

oppilaiden näkemysten kunnioittamiseen vai opetussuunnitelman sisältöjen 

noudattamiseen. Vanhoillislestadiolaiseen musiikkikäsitykseen liittyen mielenkiintoinen 

jatkotutkimusaihe olisi se, ovatko vanhoillislestadiolaisten nuorten kuuntelutottumukset 

muuttuneet älypuhelimien myötä. Koska etenkin selkeälle eriyttämisoppaalle 

katsomukselliseen moninaisuuteen liittyen on musiikinopettajien keskuudessa kysyntää, 

olisi vanhoillislestadiolaisuuden lisäksi myös muiden uskontojen musiikkikäsityksen 

syvempi selvittäminen jatkossa tarpeen.   
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