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Tiivistelmä  
Tämä työ on itsereflektioon perustuva tapaustutkimus. Lähtökohtana oli tutustua paremmin 
musiikkiterapian käytätöihin ja reflektoida omaa musiikkisuhdetta, siinä olevia voimauttavia asioita ja 
myös ongelmallisia asioita. Tämän vuoksi tutkija otti osaa 5 musiikkiterapiaistuntoon, jonka ytheydessä 
laaditusta oppimispäiväkirjasta ja anlyysistä  nousivat varsinaiset tutkimusaiheet ja päädyttiin siihen, että 
kehon kohonnut sympaattisen hermoston aktivaatiotaso on olennainen syy, miksi musiikkisuhteeseen 
liittyy vaikeuksia, erityisesti rytmin osalta. Rytmi valittiin tarkastelun kohteeksi siitä syystä, että se oli 
yksi musiikin osa-alue, missä tekijällä ilmeni ongelmia ja stressitason nousua musiikillisissa 
suorituksissa. Teoria-osassa lähtökohtana oli ja aihetta käsiteltiin Porgesin polyvagaaliteorian pohjalta ja 
aiempien tutkimusten valossa. Aiemmat tutkimukset rajattiin koskemaan rytmiä ja sen vaikutuksia, 
jännittämistä musiiikkisuoritusten yhteydessä (MPA) sekä fysiologisia mittauksia musiikkiesityksissä 
ilmenneen jännityksen mittaamisessa. Työn kokeellisessa osuudessa tutkimus oli edelleen itsereflektiota 
ja siinä mitattiin kvantitatiivisesti kuvaillen miten musiikkiterapian menetelmät kuten vibroakustinen 
hoito, harmoninen laulu, sekä hitaan hengityksen (RFB) tekniikka voisivat auttaa parasympaattisen 
hermoston aktivoitumisessa ja rauhoittumisessa ennen musiikillista suoritusta. Mittaus tehtiin Garmin 
aktiivirannkkeen avulla, jossa mitattiin HRV:tä, sydämen sykettä ja hengitystä per minuutti. Lisäksi 
verrattiin miten musiikillista suoritusta edeltävä rentoutuharjoitus vaikutti siihen minkälaisia fyisologisia 
arvoja musiikkisuoritusten jälkeen olisi. Lisäksi rentoutuharjoitusten yhteydessä täytettiin VAS 
kyselykaavake mittaamaan mikä on koehenkilön psykologinen arvio omasta aktivaatiotilasta. Nämä 
mittaustulokset analysoitiin ja esitettiin graafisessa muodossa. Tuloksena saatiin, että 
rentoutusharjoituksilla ja sympaattisen hermoston alasviemisellä oli positiivinen vaikutus soitto- ja 
rytmiharjoitukseen. Rajoitteena tässä työssä on sen yleistettävyys, koska on kyse subjektiivisesta 
itsereflektiosta, sekä se että mittausvälineet eivät olleet tieteelliseen käyttöön tarkoitetut. Kuitenkin työ 
antaa kiinnostavan mallin omaa terapiatyötä silmällä pitäen, siitä miten voisi auttaa asiakkaita 
musiikkiterapian keinoin löytämään optimaalinen kehon aktivaatiotaso oli sitten kyse stressaavasta 
suoritustilanteesta tai psyykkisistä traumoista. 
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TAPAUSTUTKIMUS MUSIIKKITERAPIAN MENETELMISTÄ JA 
JÄNNITTÄMISEN HELPOTTAMISESTA 

MUSIIKKISUORITUKSESSA: Sympaattisen hermoston aktivaatiotason 
laskeminen ja rentouttaminen rytmiharjoitusten yhteydessä 

 

1 JOHDANTO 
 
Lähtökohtana tässä tutkimuksessa oli että tutkija halusi kehittää itsessäni musiikkiterapeuttisia 

valmiuksiaan ja löytämään enemmän musiikillista identiteettiään. Työn tekijä ei ole ollut vielä 

ammattiopinnoissa, joten käytännön musiikkiterapiatuntemus oli vähäistä, minkä vuoksi hän 

aloitti tämän työn tekemisen osallistumalla itse musiikkiterapiaan.  Ttän tekijän musiikillisen 

identiteettin hakemista kuvaa hyvin Kimmo Lehtosen sanat: ”musiikkiterapia parantaa 

ihmisessä sen musiikin.”  Työn tekijä nauttii musiikista, sen kuuntelemisesta ja soittamisesta, 

ja käyttää sitä mielialojensa säätelyyn, koktee sen eheyttävänä voimana. Mutta esiin nousee 

myös ongelmallisia puolia musiikillisessa suorittamisessa ja esiintymisessä. Näitä ovat 

jännittäminen ja erityisesti ongelmat rytmissä, pulssin pitämisessä ja rytmin hahmottamisessa. 

Jännittäminen ja suorituspaineet tulevat esille esityksissä, bändiharjoituksissa ja säestyksessä, 

joissa työn tekijä soittaa kosketinsoittimia. Tässä työssä on tarkoitus etsiä ratkaisua tai 

apukeinoja tähän musiikkiterapian avulla. Työn tekijä kävi musiikkiterapiassa yhteensä viisi 

kertaa, hän sai sieltä enemmän käsitystä musiikkiterapian käytännöistä, harjoitteista ja 

vinkkejä kehittää omaa musiikkiterapeuttiuttaan ja musiikillista identiteettiään. 

Musiikkiterapian aikana oppimispäiväkirjaa kirjoitettaessa ja terapiaistuntoja analysoitaessa 

tutkimusaiheeksi nousi se, mitä keinoja musiikkiterapia voisi antaa jännittämisen 

helpottamiseksi ja parasympaattisen hermoston aktivoimiseksi. Työn tekijä koki joillakin 

istunnoilla, että fysiologisesti jännittäminen kohosi ja keho tuntui kireältä. Hän huomais, että 

halusi harjoitteissa mielummin rauhallisia ja hiljaisia säveliä ja musiikkia, kun taas kovat 

äänet, levoton musiikki  tai liian vaikeat harjoitukset saivat aikaan epämielyttävän tunteen, ja 

suorituspaineet ja stressitaso nousivat. Tämä tuli esille erityisesti laulamisen ja 

rytmiharjoitusten yhteydessä. Teemaksi nousi jännittynyt vs. rauhoittunut kehontunne. 

 

Porgesesin polyvagaaliteoria kuvaa sitä mitä elimistössä tapahtuu kun ihminen aistii vaaraa ja 

sympaattinen hermosto aktivoituu, tai dorsaalinen vagushermo vaikuttaa siten että henkilö 

lamaantuu. Tästä samasta asiasta on kyse jännittämisessä, jonka vuoksi Porgesin teorian on  
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tämän työn teoreettiinen lähetokohta,  myös siihen liittyvää kiintymyssuhdeteoriaa sivutaan, 

sekä aktivaatiotasoon liittyvää sietoikkunan käsitettä. Teoreettisessa osuudessa määritellään 

myös rytmin käsittettä ja rytmin merkitystä musiikkiterapian näkökulmasta. Lisäksi 

käsittellään myös muita aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Kirjallisuushakuja tehtiin rytmistä, 

esiintymisjännityksestä ja sellaisista tutkimuksista joissa oli tutkittu esiintymistilanteiden 

fyisologisia vaikutuksia kuten HRV:tä, hengitystä ja muita mittareita. 

  

Tutkimuksen kokeellisessa osassa tutkitaan miten eri musiikkiterapian menetelmät voivat 

auttaa jäänittämisen helpottamisessa, tutkimushenkilönä on työn tekijä itse. Siinä käytetään 

mm. samoja harjoitteita jotka sain musiikkiterapiassa ja niiden vaikutuksia tutkitaan 

fysiologisesta näkökulmasta tekemällä fysiologisia mittauksia ja kyselykaavakkeen avulla 

psykologisia psykologisia tuntemuksia kehon tilasta. Polyvagaalisessa teoriassa yleistä 

stressitasoa mitataan HRV:n (Heart Rate Variability) eli sydämen sykevälivaihtelun avulla. 

Tässä työssä mitataan HRV:tä Garmin-aktiivirannekkeen avulla session alussa ja lopussa. 

Ventraalisen vagushermon aktiivaatiota on mitattu myös sinusarytmian avulla (SRA), mikä 

tarkoittaa  sitä miten sydämen sykevälivaihtelu vaihtelee yhdessä hengityksen kanssa. Siihen 

tämän työn tekijällä ei ole fyisologista mittaria, mutta sen sijaan mitataan pulssia ja 

hengityksen tiheyttä minuutissa. Parasympaattista hermostoa aktivoivia rentoutusharjoituksia 

tehdään ennen soittoharjoituksia ja tutkitaan onko rentoutuneella kehon tilalla merkitystä 

jännittämiseen soittamistilanteessa. Yhtenä rentoutusmenetelmänä tässä työssä ovat 

hengitysharjoitukset. Oliver Brabant tutki väitöskirjassaan (2018) miten parasympaattista 

hermostoa aktivoiva hengitys (RFB, Resonance Frequency Breathing) vaikuttaa 

musiikkiterapian onnistumiseen. Koska RFB:llä on oleellinen vaiktus laukaisemaan 

jännitystiloja, sitä käytetään tässä työssä yhtenä rentoutusmenetelmänä. Lisäksi tutkitaan 

myös millä musiikkiterapeuttisilla menetelmillä jännitystä voisi saada alas, tässä työssä 

käytettiin siihen vibroakustista hoitoa ja harmonista laulua. Tutkijalla on vibroakustista hoitoa 

varten käytössä Sound Oasis -laite, sekä Viblab-ohjelma millä voi säätää tuon laitteen hoito-

ohjelmia yksilöllisesti sopiviksi. Fysiologiset arvot mitattiin ja  VAS kyselykaavake täytettiin 

ennen ja jälkeen harjoituksen. Rytmiharjoituksina kähytettiin soittamista sekä pianolla että 

huilulla, sekä musiikkiterapiakäynneillä saatuja rytmiharjoituksia joissa käytettiin käsiä ja 

jalkoja, rytmikonetta, sekä rumpua ja tamburiinia . 

  

Tämä työ on tapaustutkimus, se perustuu itsereflektioon ja aineiston kuvailuun.  Kokeellisessa 

vaiheessa mittaus on kvantitatiivista, mutta siinäkin se on lähinnä aihetta kuvailevaa. Tiedon 
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yleistettävyys ei ole vahva, sillä itsereflektio on subjektiivista, eikä myöskään 

kvantitatiivisessa mittauksessa käyttämäni aktiiviranneke ole tieteelliseen käyttöön tarkoitettu, 

se on lähinnä suuntaa-antava. Mielenkiintoista on löytyykö rytmi paremmin jos jännittäminen 

vähenee, ja parantaako musiikkiterapia sitä kautta tutkimushenkilössä olevaa musiikkia. 

 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT, TUTKIMUSAINEISTO JA 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 
Tämä työ on tapaustutkimus. Kimmo Lehtosen (1996) mukaan psykoterapeuttinen 

ymmärtäminen on asiakkaan ymmärtämista, rakastamista ja hyväksymistä sellaisena kuin hän 

on. Sitä ei voi tutkia pelkästään objektiivisesti. Lehtosen (1996) mukaan kliinisen 

casetutkimuksen kautta voidaan tutkia puhtaimmin musiikillisen merkittävyyden vaikutuksia. 

Tutkija voi rekonstruoida ja anlalysoida tutkimuskohdetta, tutkia samanaikasesti sekä 

asiakasta että omaa suhdettaan asiakkaaseen.  

 

Tämä työn epistemologinen näkemys on ei-positivistinen ja tutkimusote on laadullinen. 

Wheelerin (2005) mukaan ei-positivistinen epistemologinen näkemys johtaa laadulliseen 

tutkimusotteeseen. Tieteen epistemologia tarkoittaa sitä mikä on tutkimuksen kohde, mikä on 

tietäjän ja tiedetyn välinen suhde eli objektiivisuus, mitä ajatellaan syy-ja seuraussuhteista, ja 

mitä tarkoitetaan totuudella tutkimuksen yhteydessä. Epistemologia tutkii mitä on mahdollista 

tietää ja miten saamme todellisuudesta tietoa, tai mikä on todellisuuden suhde sen 

esiintymismuotoihin kuten kieleen ja ajatuksiin. Nämä johtavat myös ontologisiin ja 

aksiologisiin kysymyksiin. Epistemologisesti tämä tutkimus perustuu fenomenologiseen 

näkemykseen, mikä on oppi ilmiöistä joka tutkii todellisuuden ilmenemistä ihmiselle hänen 

kokemusmailmassaan. Se pohjaa myös empiirisiin materiaaleihin. Musiikkiterapiassa 

erityisesti grounded theory ja etnometodologia kuuluvat tähän lajiin. Fenomenologiassa 

kokemus on tärkein vaikka sillä ei olisikaan objektiivista perustaa.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimusote on siis laadullinen, kuvaileva tapaustutkimus. Laadullinen 

tutkimus voi sisältää useita eri menetelmiä. Taustalla on ajatus, että kaikkea ei voi mitata ja 

yleistää, tutkija ja ilmiö vaikuttavat toisiinsa. Määrällinen tutkimus tutkii objektiivisuutta, 

laadullinen subjektiivisuutta. Bruscian (2005) mukaan näitä kahta lähestymistapaa ei voida 

yhdistää. Kuitenkin joskus on hyödyllistää yhdistää näistä eri näkemyksistä tullutta tietoa ja 
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se voitaisiin tehdä vain tutkimusmetodeja yhdistämällä ilman että omaksuttaisiin vastakkaisia 

epistemologisia käsityksiä. Tässä tutkimuksessa käytetään jonkin verran myös määrällisiä 

aineistoja kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä, kuten esimerkiksi stressitasomittauksia ja kyselyitä 

ennen ja jälkeen musiikkiterapeuttisia harjoitteita, jotka myös analysoidaan kvantitatiivisesti.  

Kvantitatiivista mittaustyötä tehtiin mitattaessa sitä miten eri musiikkiterapian menetelmät 

vaikuttivat jännityksen lievenemiseen musiikillisessa toiminnassa.  

 

Tutkimusaineistona kerättiin fysiologista tilaan kuvavia tunnuslukuja kuten HRV:tä, pulssi ja 

hengitys, sekä VAS kyselyt täytettiin sekä ennen harjoituksia, että harjoitusten jälkeen. Nämä 

kaikki mittaukset ovat excel muodossa talletettuina. Näistä mittauksista tehtiin 

kvantitatiivisen kuvailevan analyysn kaavioiden muodossa, tutkimusaineistona nekin ovat 

excel-muodossa talletettuina. 

 

Tämä työ on myös teorialähtöinen, sillä lähtökohdaksi otettiin Porgesin polyvagaaliteoria sillä 

HRV arvojen tutkiminen, ja ajatus siitä että ventraalista vagushermoa aktivoimalla voidaaan 

vaikuttaa rentoutumiseen musiikkisuorituksen yhteydessä, tulee juuri Porgesin 

polyvagaaliteorian pohjalta. 

 

Tutkimuskysymyksenä on se miten eri musiikkiterapian harjoitteet vaikuttavat sympaattisen 

ja parasympaattisen hermoston aktivaatiotasoon, siis rauhoittumiseen versus pelonomaiseen 

jännittämiseen musiikkisuorituksen yhteydessä.   

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Voidaanko MT:n menetelmillä vaikuttaa parasympaattisen hermoston aktivoitumiseen 

eli rauhoittumiseen ja lepotilaan? Tutkimuksen kohteena on erityisesti vibroakustinen 

hoito, harmoninen laulu ja  hitaan hengityksen hengitysharjoitus. 

2. Onko rentoutumisella ja parasympaattisen hermoston aktivaatiotilalla vaikutusta 

rytmiharjoitusten suorittamiseen siten, että stressitaso ei nouse liian korkealle?  

3 TEOREETTINEN TAUSTA JA AIEMMAT TUTKIMUKSET 
 

3.1 Polyvagaaliteoria 
Perinteisesti autonominen hermosto on jaettu kahteen osaan: sympaattiseen ja 

parasympaattiseen osaan, autonominen hermosto on ikäänkuin kahteen suuntaan kulkeva 

hissi, kun stressi kasvaa, sympaattinen hermosto aktivoituu ja parasympaattinen hermosto 
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vaimenee ja päinvastoin. Siis elimistö on stressitilassa kun sympaattinen hermosto on 

aktivoitunut, ja tasapainossa ja levossa kun parasympaattinen hermosto on aktivoitunut. 

Stephen W. Porges (Porges, 2011) lisäsi tähän kolmannen tason, sen että parasympaattiella 

hermostolla on kaksi haaraa, ventraalinen ja dorsaalinen vagushermo, joista ventraalinen on 

turvallisessa tilanteessa aktivoituva vagushermo, mutta dorsaalinen taas on uhkatilanteissa 

aktivoituva vagushermo mikä johtaa fysiologiseen lamaantumiseen. Porges keksi 

polyvagaaliteorian ns. vagaalisen paradoksin ratkaisuksi tutkiessaan autonomisen hermoston 

vaikutusta keskosten hengissäselviämiseen ja huomasi, että  respiratorisen sinusarytmian 

(RSA)  avulla voidaan mitata kiertäjähermon eli vagushermon parasympaattista vaikutusta. 

Vagaalinen paradoksi tarkoittaa sitä, että sekä sydämen toiminnan heikentymisessä 

(harvalyöntisyys) että vahvistumisessa on kyse saman hermon, eli vagushermon toiminnasta. 

Polyvagaalista teoriaa on käytetty psykiatriassa ja neoantlogisissa tutkimuksissa, teoria on 

saanut osakseen myös kritiikkiä. 

 

Polyvagaalinen teoria jakaa parasympaattisen hermoston kahteen osaan, joita ovat 

ventraalinen eli vatsanpuoleinen (VVK) ja dorsaalinen eli selänpuoleinen vagushermo 

(DVK). Ne lähtevät eri lähtötumakkeista kiertäjähermossa. VVK on myelisoitunut ja se 

säätelee sosiaaliseen liittymiseen kuuluvia toimintoja, vain nisäkkäillä on VVK. (Kuvio 1). 

DVK lähtee selänpuolisesta vagustumakkeesta ja se saa aikaan jähmettymisen ja sen että 

elintoiminnot lamaantuvat. Sympaattinen hermosto on näiden välissä. Jos tilanne on 

turvallinen, VVK aktivoituu, mutta jos tilanne on uhkaava, sympaattinen hermosto aktivoituu, 

ja reaktioina on joko ”taistele tai pakene”. Mikäli tilanne on niin uhkaava, että sitä ei pysty 

pakenemaan tai sitä vastaan ei pysty taistelemaan, DVK  aktivoi passiisivisen 

puolustatumisen eli lamaantumisen, mikä on valekuoleman kaltainen tila.  Evolutiivisesti 

ajatellen tämä toiminto säästää energiaa. (Leikola, Mäkelä, Punkanen, 2016). 
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 (KUVIO 1) Polyvagaaliteoria. VVK, sympaattinen hermosto ja DVK, Autonomisen 

hermoston tasot. (Leikola, Mäkelä, Punkanen, 2016). 

 

Polyvagaaliteoriassa autonominen hermosto on jaettu kolmeen osaan, sekä anatomisesti että 

lajinkehityksellisesti. Samantyyppinen lajinkehitykseen perustuva näkemys kolmiportaisesta 

hierarkiasta oli  myös jo Paul D. MacLeanin  (mm.  Holden 1979) luomassa mallissa 

keskushermostosta (”triune brain”), jossa oli myös kolme tasoa: sekä uudet että vanhat 

nisäkkään aivot ja matelijan aivot.  

 

Polyvagaalinen teoria tuo esille sosiaalisuuden täekeyden ihmisen evoluutiossa, lapsuudessa 

aivojen kehitys vaatii sosiaalista kykyä läheisyyteen ja kontaktiin vanhempien kanssa, 

erityisesti turvalliset kiintymyssuhteet ja kommunikointi ovat tärkeitä yksilön kehitykselle, 

nämä järjestelmät sijaitsevat fysiologisesti VVK:ssa. Sosiaalisen liittymisen jarjestelmässä on 

sekä sensorisia että motorisia osia. Aistimme kuuloaistin kautta ja viritymme ihmisen 

äänialaan ja tunnistamme tutun äänen, käännämme päämme toista ihmistä kohden, ilmeitä 

hallinnoivat lihakset kasvoilla aktivoituvat ja katseemme hakeutuu toisen ihmisen katseeseen, 

kurkunpää rentoutuu. Jos tilanne tulkitaan turvalliseksi, vagaalinen jarru vaikuttaa siten, että 

sympaattinen järjestelmä ei aktivoidu. Autonominen hermosto siis vahtii kaiken aikaa onko 

tilanne turvallinen, Porges nimitti tämän järjestelmän temillä ”neuroseptio”.  Neuroseptio on 

tiedostamaton ja se reagoi ullkopuolisiin ärsykkeisiin ilman että yksilö ehtii käsitellä niitä 

kognitiivisesti. (Leikola, Mäkelä, Punkanen, 2016).  
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Porgesin (2004) mukaan neuroseptio kuvaa sitä systeemiä millä neurologiset yhteydet 

tulkitsevat onko tilanne turvallinen, uhkaava vai hengenvaarallinen. Neuroseptio tapahtuu 

primitiivisissä aivojen osissa. Väärä neuroseptio on taustalla  myös useissa psykiatrisissa 

sairauksissa kuten skitsofreniassa, ahdistuneisuushäiriöissä, masennuksessa, reaktiivisessa 

kiintymyssuhdehäiriössä, rakenteellisessa dissosiaatiohäiriössä sekä myös autismissa. 

Sosiaalinen liittyminen voi tapahtua riskin arvioinnin jälkeen ja jos arvioinnin tulos on että 

ympäristö on turvallinen,  pystytään estämään defensiviset reaktiot. Sosiaalisen liittymisen 

strategiat voivat olla joko sopeuttavia tai ei- sopeuttavia riippuen siitä millainen riski on 

kyseessä. Psykiatrisesta näkökulmasta käsin henkilön pitäisi pystyä inhiboimaan defenssit jos 

tilanne on turvallinen, ja jos tilanne taas ei ole turvallinen, henkilön pitäisi pystyä 

puolustatumaan. Tietyt aivojen alueet arvioivat onko ympäristö turvallinen arvioimalla mm. 

kasvonilmeitä, kehon liikkeitä ja puhetta. Aivokuorella on alue mikä tunnistaa tutut kasvot ja 

äänen. Jos neuroseptio arvioi jonkun tilanteen turvalliseksi, silloin hermoyhteydet 

automaattisesti inhiboivat puolustusmekanismit.  

 

Porgesin mukaan (2004) freezing-reaktiolle on tyypillistä liikkumattomuus ja alhainen 

lihasjännitys, pulssi ja hengitys hidastuvat ja verenpaine putoaa. Tämä tila hidastaa myös 

metabolisen systeemin, ruokahalu vähenee ja kipukynnys kasvaa. Kun tunnemme että 

ympäristö on turvallinen ja sosiaalinen liittyminen on mahdollista, kehossamme vapautuu 

oksitosiinia. Mutta jos toteamme tilanteen vaaralliseksi, aivomme eivät tuota oksitosiinia 

emmekä halua liittyä. Jotta sosiaalinen liittyminen voisi tapahtua, ei riitä että 

puolustusmekanismimme ovat alhaalla, siihen tarvitaan myös fyysistä läheisyyttä. 

Kasvojemme ilmeillä, asennolla ja puheemme sävyllä on yhteys ventraaliseen vagushermoon. 

Porges on kehittänyt interventiomenetelmän sellaisille henkilöille joilla ei ole sosiaalisen 

liittymisen kokemusta, siinä stimuloidaan hermoratoja jotka säätelevät kasvojen ja pään 

lihaksia ja niitä hermoratoja jotka liittyvät kuuntelemiseen vaikuttamalla keskikorvan 

lihaksiin, mikä taas on yhteyksissä muihin kasvojen lihaksiin ja sosiaalisssa liittymisessä 

tarvittaviin lihaksiin. Polyvagaaliteorian mukaan tämä johtaa spontaaniin sosiaaliseen 

käyttäytymiseen ja kommunikointiin. 

 
Respiratorinen sinusarytmia (RSA) mittaa sitä millä tasolla VVK on. Jos RSA on korkealla, 

sosiaalinen toiminta ja aivojen toiminnot ovat hyvällä tasolla. VVK pitää huolen hengityksen 

sykevälivaihtelusta, mikä optimoi aivojen hapensaantia, mikä tukee myös kognitiivista 

toimintaa ja oppimista. Mitä enemmän  ja useimmin turvallisia sosiaalisia kanssakäymisiä on 
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ollut, sitä paremmin VVK on kypsynyt ja myelinisoitunut ja sitä paremmin se toimii, ja sitä 

terveempi henkilö on psyykkisesti.  

 

Traumapsykoterapiassa tätä samaa asiaa kuvataan siedettävyysikkunan käsitteellä (Kuvio 2): 

Sietoikkunan keskellä ihminen ei ole ylivireystilassa eikä alivireystilassa. Sympaattinen tila 

aktivoituu kun henkilö aistii vaaraa ja hapen kulutus siirtyy pois aivoista. Traumapsykoterapia 

korostaa turvallisuudentunteen tärkeyttä. Traumatisoitumista on tapahtunut, kun yksilö on 

joutunut olemaan elämää uhkaavassa tilanteessa ilman että siihen olisi tullut ratkaisu 

taistelemisen tai pakenemisen kautta, trauma on ikäänkuin jäänyt päälle. Sen sijaan DVK on 

aktivoitunut ja lamauttanut yksilön. Ihmisen ja muiden nisäkkäiden aivot eivät kestä DVK:n 

aiheuttamaa sydämen harvalyöntisyyttä ja apneaa, sillä ihmisaivot tarvitsevat happea. 

Traumaterapiassa käytetään DVK:n aktivaatiotilasta nimitystä alistuminen, Porges puhuu 

jähmettymisestä. (Leikola, Mäkelä, Punkanen, 2016). 

 

 

KUVIO 2: Sietoikkuna : Mukailtu Maaranen (2014) Odgenin ja Mintonin mukaan 2000. 

 

Tämän mukaan terapiassa pitää pyrkiä turvallisen tunteen saavuttamiseen ja VVK:n 

voimistamiseen, ja tätä voi toteuttaa myös musiikkiterapian keinoin, musiikkiterapia voi tukea 

sosiaalista liittymistä ja vagaalista jarrua.  Musiikin sisältö, kuten melodia, harmonia, soundi, 

rytmi ja dynaamiset vaihtelut voivat tukea autonomisen hermoston ohjausta. Myös muut 

luovat pskyterapeuttiset menetelmät kuten tanssi- ja liiketerapia ja taideterapia voivat luoda 

sopivan symbolisen etäisyyden kohdata turvallisesti traumaattisia muistoja. Musiikki voi olla 

välivaihe sosiaaliseen liittymiseen, jos sitä kautta ensin voidaan kokea tunnetason yhteyttä 
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mikäli suora yhteys voi tuntua traumatisoituneesta uhkaavalta. (Leikola, Mäkelä, Punkanen, 

2016). 

 
Vagushermoa aktivoimalla voidaan vaikuttaa kehon rauhoittumiseen ja stressireaktioiden 

rauhoittumiseen. Sopivia keinoja ovat mm. hengitysharjoitukset, rentoutusharjoitukset, 

hyräily ja laulaminen ja venyttelyt. Yhteinen rytmi, soittaminen, liike, pelin rytmi, 

leikkiminen ja nauraminen lisäävät sosiaalisen liittymisen tunnetta. Tietoisen läsnäolon 

harjoittaminen vahvistaa etuotsalohkoja, jotka auttavat havaitsemaan mitä oikeasti tapahtuu, 

ohjaa toimintaa ja auttaa tekemään tietoisia päätöksiä. 

 
Kun yritämme auttaa ihmistä, joiden neuroseptio on vaurioitunut, on yritettävä palauttaa 

heidän fysiologiset toimintonsa alkutilaan, jotta heidän eloonjäämisen takaavat mekanisminsa 

lakkaisivat toimimasta heitä vastaan. Heitä tulee opettaa reagoimaan vaaraan asianmukaisesti, 

mutta tärkeämpää on palauttaa heidän kykynsä tuntea olonsa turvalliseksi ja rennoksi ja olla 

aidosti vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Musikkiterapiassa voidaan vaikuttaa turvallisuuden 

tunteeseen esim. yhteisen rytmin harjoituksilla. Neuroplastisuutta voidaan tehostaa huomion 

keskittämisellä, koska se kiihottaa hermosolujen kemiallisten aineiden tuotantoa ja lisää 

hermoliitosten kehittymistä. Mitä enemmän hermoliitokset vahvistuvat, sitä enemmän aivojen 

sisäiset yhteydet lisääntyvät. Musiikkiterapia voi auttaa huomion keskittämisessä siten että 

esim. keskitytään musiikkiin, siitä tulee ”kolmas” osapuoli, objekti johon siirtää tunteita, ja 

jonka kautta voi turvallisesti elää uudelleen keskenjääneitä asioita. 

 

3.2 Kiintymyssuhdeteoria ja objektisuhdeteoria 

Tässä käsitellään lyhyesti myös kiintymyssuhdeteoriaa sekä objektisuhdeteoriaa, sillä ne 

liittyvät läheiseti Porgesin polyvagaaliteorian ventraalisen vagushermon aktivoitumiseen ja 

sosiaaliseen liittymiseen, ne ovat saman mekanismin toisella tavalla jäsenneltyä teoriaa. 

Kiintymyssuhdeteoria (Attachment theory) perustuu John Bowlbyn ajatuksiin (1988), muita 

alan tutkijoita ovat mm. Mary Ainsworth ja William Sears. Bowlbyn mukaan 

varhaislapsuudessa lapselle on tärkeää turvallisuuden tunne ja lapsi pyrkii olemaan lähellä 

turvallista aikuista erityisesti jos hän kokee olevansa uhkaavassa tilanteessa. Bowlbyn (1988) 

mukaan kiintymyssuhdeteoriassa on kyse ihmisen pyrkimyksestä muodostaa tunnesiteitä 

toisiin ihmisiin ja selittää sitä stressiä mikä syntyy menetyksistä ja erokokemuksista. 

Eroahdistus ilmenee ahdistuksena, vihaisuutena, masennuksena ja tunteiden eristämisenä. 
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Ihmisillä on muodostunut tietty kiintymystapa, jonka avulla haetaan turvaa jos tilanne on 

uhkaava. Yksilön alitajuinen tarkistustapa ja kysymys on:”onko se henkilö tarpeeksi lähellä 

johon olen kiintynyt?”.  Lapsella voi olla yksi tai useampi kiintymys-suhdehahamo, ja lapsi 

on omaksunut sellaisen käyttäytymisen mikä johtaa kiintymyksen syntymiseen.  Lapsen 

kiintymys-systeemi rakentuu sitä kautta että äidin reagointi hänen tarpeisiinsa ja 

komunikointiin on johdonmukaista ja ennustettavaa. Sitä kautta lapsi oppii luottamaan että 

äiti on läsnä, perusturvallisuus rakentuu ja lapsen persoonallisuus voi rauhassa kehittyä.  

Kiintymyssuhteet jaetaan sekä turvalliseen, että turvattomaan. Turvaton jakaantuu edelleen 

hajanaiseen, ristiriitaiseen ja välttelevään kiintymyssihteeseen. Kiintymyssuhdeteoriassa 

tullaan jälleen lähelle ihmisen puolustusmekamismien toimintaa ja sitä miten turvattomuus 

vaikuttaa ihmisen psyykeen ja myös saa fyysisiä ilmenemismuotoja, kun taas sosiaalinen 

liittyminen on vastakohta sille. 

Objektisuhdeteoria kuvaa sitä, miten ihminen rakentaa mielikuvan itsensä (self) sisäisestä 

maailmasta, ja samalla ulkoisesta eli objektien maailmasta vuorovaikutussuhteissaan. Se 

kuvaa niitä käytäntöjä miten ihminen pitää rajaa selfin ja objektien välillä ja etsii syitä siihen 

miksi raja on välillä ylitetty tai hämärtynyt. Objektisuhdeteoriaan perustuvassa hoidossa 

tavoitteena on uudelleenkäynnistää persoonallisuuden kesken jäänyt kehitys. Potillaalla on 

kaksi minää: kehityskykyinen minä ja kaaosminä. Kaaosminä ilmenee kaoottisena 

käyttäytymisenä, kiristyksenä ja manipulointina, varhaisten tarpeiden tyydytykseen tähtäävinä 

toimenpiteinä. Kaaosminä on syntynyt kun lapsi on ollut yhteydessä ja saanut vaikutteita 

vanhempiensa kaaottisten persoonallisuuden osien kanssa. Terapiassa tehdään yhteistyötä 

kehityskykyisen minän kanssa, ymmärretään kaaosminää, mutta asetetaan sille rajoja (Tähkä 

2006, 22). Margaret Mahlerin mukaan eri kehitysvaiheissa on eri kehitystehtävät, ja häiriö 

tietyn kehitysvaiheen tehtävässä johtaa tietynlaiseen mielenterveyden häiriöön.  (Tähkä 2006, 

16).  

 

3.3 Rytmi ja pulssi: taustaa ja aiempia tutkimuksia 
Tässä työssä haettiin aiempia tutkimuksia rytmistä ja musiikin esittämiseen liittyvästä 

jännityksestä, sekä musiikkiesitysten ja jännityksen yhteyksissä tehdyistä fysiologisista 

mittauksista siitä näkökulmasta miten kehon aktivaatiotaso  nousee sen yhteydessä.  Myös 

musiikilliseen identiteettiin liittyviä aiempia tutkimuksia haettiin, mutta suurin osa niistä 

käsitteli musiikillista identitettiä kulttuurisesta näkökulmasta, joten niitä ei otettu tähän 
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työhön mukaan. Sen sijaan rytmin yhteydessä käsitellään sen vaikutusta myös identiteetistä ja 

persoonasta käsin.  

 

Paananen (2010) määrittelee rytmin siten että se sisältää musiikin ajallisen järjestymisen, sitä 

miten kesto- ja aksenttisuhteet järjestyvät ajallisissa jaksoissa musiikissa. Musiikissa on syke, 

pulssi, mikä sisältää tasavälisiä keston yksiköitä. Sykkeiden tiheys muodostaa nopeuden eli 

tempon. Metrillä tarjoitetaan sykkeen ylle rakentuvaa tasavälistä aksenttihierarkiaa 

heikompine ja voimakkaampine iskuineen. Rytmi sisältää sekä ryhmittelyn ja metrin. 

Ryhmittely tarkoittaa musiikillisia ideoita, fraaseja, motiiveja ja teemoja. Metrisessä 

systeemissä iskujen välinen aikajakso on vahva myös kaikilla hierarkian alemmilla tasoilla 

kuten 4/4 tahdissa isku on paitsi kokonuotin, myös puoli-, neljäsosa- ja kahdeksasosanuotin 

tasoilla. Ryhmittely ja metri voivat toimia erisuuntaisesti. Rytmikuvio voi alkaa 

heikoimmallakin tahdinosalla, jolloin metrinen vahva isku ei aina osu rytmikuvion alkuun. Eri 

ihmiset, ja muusikot toisinkuin maallikot havaitsevat eri asioita rytmissä, toisten on helpompi 

havaita vain pulssi, toiset taas pystyvät havaitsemaan myös rytmikuvioita. Parncuttin (1994) 

mukaan ihmiset havaitsevat ensin erilaisia pulsseja, jonka jälkeen he pystyvät yhdistämään 

pulssit ja rytmiset tasot metreiksi. 

 
Päivi Saukko on kirjoittanut väitöskirjassaan rytmin maagisesta voimasta (Sanneman, 2009). 

Saukon (2008) mukaan  kokemus rytmisyydestä, se miten ihminen hallitsee rytmiä ja kykenee 

säätelemään itseään, vaikuttaa myös muuhun elämään. Sosiaalisessa kontaktissa muiden 

henkilöiden mukana pitää pystyä sopeutumaan samaan rytmiin ja kykyä saada itsensä  

sopimaan yhteen muiden toiminnan kanssa. Hänen tutkimuksessaan oli mukana lapsia, joilla 

oli oman toiminnan rytmittämiseen ja itsesäätelyyn liittyviä ongelmia, sekä vaikeuksia 

yhteiseen rytmiin mukautumisessa tai rytmin hahmottamisessa. Se oli ilmennyt mm. 

keskittymisvaikeuksina, lyhytjänteisyytenä, levottomuutena, itsesäätelyn ongelmina, 

juuttumisina, siirtymätilanteiden hankaluuksina, omaehtoisuutena ja oman toiminnan 

ohjaamisen vaikeuksina. Rytmittämisen vaikeus ilmenee myös siinä että ei kykene olemaan 

läsnä hetkessä, vaan saatta mielessään olla edellisessä tai tulevassa hetkessä. 

 

Saukon (2008) mukaan rytmittämisen ja  dynamiikan säätelyyn liittyy oman toiminnan 

rytmittämisen ja yhteiseen rytmiin mukautumisen lisäksi myös musiikin, liikkeen ja puheen 

rytmin hahmottaminen, sekä sarjallisuuden hahmottaminen. Dynamiikan säätelyllä 

tarkoitetaan lapsen valmiutta itsesäätelyyn, sitä että hän pystyy käyttämään sopivan verran 
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energiaa ja voimaa, sekä säätelemään tunteitaan sopivalla tavalla kussakin tilanteessa. 

Tutkimuksessa olleiden lasten itsesäätelyvaikeudet näkyivät siinä että he joko olivat liian 

passivisia, hitaita ja varovaisia tai päinvastoin yliaktiivisia, hätäisiä, äänekkäitä ja levottomia.  

Tai lapset eivät voineet hallita muutosta yliaktiivisuudesta passiivisuuteen tai päinvastoin,  

heidän oli ehkä vaikea aloittaa toiminta, mikä johti kuitenkin myöhemmin yliaktiiviseen tilaan 

ja lapsi väsyi.  Säätelyn ongelma näkyi siinä, että kunkin hetken tunnetila vaikutti myös 

lapsen fysiikkaan, voimansäätelyyn, motoriikan hallintaan ja lihasjänteyteen.  

 

Saukon (2008) mukaan yhteiseen rytmiin sopeutuminen edellyttää sitä että pystyy tarvittaessa 

muuttamaan omaa tempoaan siten että tarkkaavuus pysyy yhteisessä tekemisessä. Lapsen 

vaikeudet yhteensovittaa oma toimintansa muiden toimintaan voivat johtua myös lapsen 

turvattomasta olosta ja tarpeesta suojautua, mikä ilmenee pyrkimyksenä hallita tilannetta. Hän 

voi antaa toisen henkilön tulla mukaan omaan toimintaansa, mutta ei uskalla luottaa niin 

paljon että mukautuisi muiden toimintaan. Oli myös lapsia, jotka mukautuivat liiaksi 

ympäristöön, näillä lapsilla oli ongelmana liiallinen kiltteys ja sopeutuminen ja herkkyys 

ympäröivälle ilmapiirille.  

 

Se, miten kykenee hahmottamaan rytmiä ja dynamiikkaa musiikissa, liikkeessä ja puheessa on 

yksi näkökulma rytmiin liittyviin ongelmiin. Jos ei kykene hahmottamaan musiikin rytmiä, 

omaa musiikillista motorista suoritusta, on vaikea tuottaa erilaisia musiikin muotoja. Saukon 

(2008) mukaan  rytmillä on merkitystä myös ajan käsittämisessä. Päivillä ja viikoilla on omat 

rytminsä ja aikataulunsa. Sarjallisuus tarkoittaa sitä, että osat liittyvät kokonaisuuksi, ja 

kokonaisuudet järjestyvät sarjoiksi. Musiikissa rytmissä on nämä samat ominaisuudet, osat 

ovat peräkkäisiä ja seuraavat toisiaan, nämä liittyvät kokonaisuuksi ja sarjoiksi. Musiikki on 

aistittavissa monin eri aistein, auditiivisesti, visuaalisesti ja motorisesti, siksi siitä voi olla 

apua myös rytmin ongelmissa.  

 

Rytmi vaikuttaa myös vuorovaikutuksessa. Rytmi on englanniksi ”entrainment”, mikä 

tarkoittaa ihmisen valmiutta mukautua yhteiseen rytmiin (Dissanayake 2001). Pienen vauvan 

ollessa kysessä, rytmi säätelee fysiologisia toimintoja kuten syömistä ja nukkumista. 

Myöhemmin  lapsen tulisi kyetä inhibitioon,  eli ehkäisemään joitakin toimintoja jos ne eivät 

ole sopivia kyseisessä tilanteessa, tämä liittyy tunteiden ja toiminnan säätelyyn. 

Rytmittäminen liittyy myös tarkkaavaisuuden suuntaamiseen. Dynamiikan säätelyllä 

tarkoitetaan sitä pystyykö lapsi rauhoittumaan tai aktivoitumaan jos tilanne sitä vaatii. Eli 
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pitäisi toisaalta kyetä löytämään oma rytmi, mutta toisaalta pitäisi pystyä mukautumaan 

ytheiseen rytmiin. 

  

Näen yhteyksiä polyvagaalisen teorian kanssa tässä tavassa miten Saukko käsittelee rytmin 

ominaisuuksia ja sen ongelmien ilmenemismuotoja. Maininta siitä että lapselle oli vaikeaa 

saada itsensä käyntiin, hän oli passiivinen, varovainen, hidas tai jähmeä, tai hän oli 

yliaktiivinen, äänekäs, levoton, hätäinen ja rauhaton, tai näiden hallitsematon vaihtelu 

muistuttavat polyvagaaliteorian sympaattisen ja parasympaattisen hermoston kuvauksia. 

Entrainment (mukaan hyppääminen), pääseminen yhteiseen rytmiin taas kuvaa ventraalisen 

vagushermon aktivoitumisen vaikutusta rauhoittumiseen ja sopivaan aktivaatiotasoon. Lisäksi 

mielenkiintoista tässä oli se, että on tärkeää että aktivaatiotaso on tilanteeseen sopiva ja sen 

säätely hallittua, joskus tarvitaan myös korkeampaa aktivaatiotasoa toiminnan suorittamiseen. 

 

Rytmiä on tutkittu mm siitä näkökulmasta miten rytmi ja pulssi voivat auttaa kuntoutumisessa 

ja oppimisessa. Geist ja Geist (2012) tutkivat kirjallisuuden kautta miten rytmi ja erityisesti 

vakaan beatin pitäminen opetustilanteessa vaikuttaa tarkkaavaisuuteen ja oppimiseen lasten 

esiopetuksessa. He kirjoittivat myös rytmin, beatin ja melodian vaikutuksesta matematiikan 

oppimiseen (2012b). Rytmin vaikutusta kävelyvaikeuksista kärsivien sairastavien 

askellukseen on tehty tutkimuksia (esim. Johnson Susan, 2017), kuten myös rytmin avusta 

Parkinsonin taudistä kärsivien askellukseen (Rizzonelli, 2016 ja Pohl, Diszdar & Hallert, 

2013). Rytmihajoitusten vaikutuksesta aivojen toiminnansäätelyjärjestelmään oli tehty pro 

gradu (Riikka Ahokas, 2015). Aivoinfarktin jälkeisten rytmiharjoitusten vaikutuksesta 

toipumiseen on kirjoittanut mm. Thornberg Josephsson ja Lindquist (2014). 

 

Thaut, McIntosh and Hoemberg (2015) kirjoittivat siitä miten rytminen entrainment ja 

motorinen järjestelmä vaikuttavat aivojen neurobiologiseen tasapainoon. Entrainment 

tarkoittaa yleensä mekanismia, missä ihminen synkronisoituu ajassa toisen henkilön tahtiin. 

Mutta sillä voidaan tarkoittaa myös sitä miten ihmisen sensorinen ja motorinen järjestelmä 

synkronisoituu keskenään. Kuulohavaintoon perustuva rytminen äänihavainto voi auttaa 

saamaan aikaan motorisia liikkeitä ihmisillä joilla on motorisia ongelmia tai puheessa 

ilmeneviä ongelmia. Temporaalinen rytminen entrainment on yksi tärkeimmistä 

neurologisista mekanismeista jotka yhdistävät musiikin ja rytmin aivotoiminnan 

kuntoutukseen. Fysiikan kielellä synkronoituminen selittyy siten, että jos kappaleissa on ensin 

eri määrät energiaa ja kun ne liikkuvat eri aikoina, ne lähettävät negatiivista palautetta 
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toisilleen, mikä taas johtaa sopeutumisprosessiin, jossa energioiden eri määrät vähitellen 

elminoituvat nollaksi kunnes molemmat kappaleet liikkuvat resonoiden eli synkroniassa. 

Vahvempi kappale lukitsee heikomman kappaleen liikkumaan omalla taajuudellaan. Jos 

molemilla kappaleilla on yhtä suuri energian määrä, molemmat liikkuvat toisiaan kohden, 

nopeatahtinen systeemi hidastuu ja hitaampi systeemi nopeutuu kunnnes ne ovat synkroniassa 

keskenään (Pantaleone, 2002). 

 

Thautin, Trimarchin ja Parsonsin (2014) mukaan rytmiin kuuluvat eri elementit (kuvio, metri 

ja tempo) vaativat kukin erilaisia tiedonkäsittely- ja neuraalisia mekanismeja aivoissa. Metri 

vaatii kykyä käsittellä vahvoja ja heikkoja iskuja, kuvio vaatii kykyä käsitellä eripituisia 

ajallisia intervalleja eri segmenttien välillä ja kykyä järjestää ne hierarkisesti. Tempo vaatii 

kykyä käsittellä taajuuseroja pulssissa. He tutkivat sekä muusikoita, että ei-muusikoita. 

Tutkimus toteutettiin PET kuvantamisen avulla (positron emission tomography). Koehenkilöt 

tekivät tehtäviä, joissa he erottelivat oliko muutoksessa eroa kun oli kyseessä a) rytmipari ja 

muutos kuviossa, tempossa ja metrissä, (b) muutos melodioissa. Tuloksena oli, että  a)- 

tehtävä aktivoi aivoja oikealla ja bilateraalisella frontaalisella aivokuorella, sekä väliaivoissa, 

päälakilohkossa, otsalohkossa, ohimolohkolla sekä väliaivoissa. Metrin prosessointi aktivoi 

ohimo- ja otsalohkoa koska se vaatii kognitiivista ja abstraktia tiedonkäsittelyä. Kuvioiden 

käsittely aktivoi oikean aivopuolen alueita missä käsitellään erilaisia auditiivisia ärsykkeitä. 

Tempon prosessointi aktivoi sensomotoristen ja esimotorisen information käsittelyalueita 

liikeaivokuorella. Melodia aktivoi muita aivoalueita kuin rytmin eri elementit. 

 

Muita taustatekijöitä pulssin pitämisesen ja rytmin hahmottamisesen ongelmassa voi olla 

myös jokin aivoperäinen fysiologinen syy, tai psyykkinen ongelma tai luontainen persoonan 

tai kykyjen rakenne. Esimerksi ADHD:stä kärsivät ihmiset eivät pysty pitämään vakaata 

pulssia yllä koska eivät pysty pysymään paikallaan eivätkä saattamaan loppuun aloittamiaan 

asioita. Myöskin dissosiaatio-ongelmista kärsivien on vaikea pitää tasaista ja rauhallista 

pulssia yllä koska joutuvat vaihteleviin mielentiloihin ja persoonallisuuden osiin. Myöskin voi 

olla kyse siitä, että ihmisillä on luontaisesti erilainen pulssi kuin harjoiteltavassa kappaleessa, 

ja henkilön voi olla vaikeaa sopeutuaa itsensä ulkopuoliseen rytmiin. mikä myös voisi tosin 

johtaa tulkintaan, että henkilöllä voisi olla jokin autismin kirjoon kuuluva ongelma. 

 

Yksi näkökulma ongelmiin rytmissä on yksinkertaisesti harjoituksen puute. Myöskin se tapa, 

millä kuuntelee ja havainnoi musiikkia voi olla erilainen eri ihmisillä, toiset voivat keskittyä 
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harmonian ja melodian kuuntelemiseen ja hahmottamiseen, ja toiset taas rytmiin. Voi olla että 

joillakin rytmillinen tyyli on sidoksissa oppimistyyliin yleensä. Ihmiset eroavat vallitsevien 

aistien tyyleissä, osa ihmisistä havainnoi luontaisemmin auditiivisesti, osa visuaalisesti, osa 

kinesteettisesti, voidaan puhua erilaisista oppimistyyleistä (Rita Dunn 1976). Joillekkin rytmi 

voi luontaisemmin löytyä kehon kautta, joillekkin visuaalisesti kun he näkevät rytmikuvion 

kirjoitettuna, joillekin se taas avautuu helpommin auditivisesti kun he kuulevat rytmin. 

Kehollisessa rytmin löytymisessä olisi tärkeää löytää omaehtoinen liike ja omaehtoinen 

pulssi, mikä on ähellä käsitettä ”autenttinen liike”. Autenttinen liike tarkoittaa tanssissa 

kehotietoista ja improvisatorista prosessimaista metodia, joka on luotu 50-luvulla Mary Starks 

Whitehousen toimesta.  Siinä pyritään reflektoimaan omaa kokemusta omasta liikkeestään 

siten että toinen ihminen tarkkailee. (Monni 2004, 41-42.). Musiikin harjoittelussa voi 

helposti joutua mekaaniseen toistoon, opettajan jäljittelyyn ja rytmin laskentaan niin että 

kadottaa omaehtoisen autenttisen liikkeen ja pulssin.  

 

Kyse voi olla myös kulttuurista, pohjoismaisessa kulttuurissa lapset eivät kasva rytmin 

keskellä kuten esimerkiksi afrikassa tai latinalaisissa maissa. Rytmi ja musiikki eivät elä 

samalla tavalla meidän pohjoismaisten ihmisten kehoissa kuten edellämainituissa maissa 

asuvien ihmisten kehoissa. Yksi musiikkiterapian perusajatuksista  kuitenkin on, että kaikista 

ihmisistä löytyy rytmi ja musiikki.  

 

3.4 Aiemmat tutkimukset musiikkisuoritusten esiintymisjännityksestä 
Kkirjallisuushakua tehtiin myös musiikillisten suoritusten aiheuttamasta 

esiintymisjännityksestä. Tästä on käytetty englanninkielisissä tutkimuksissa mm. termejä 

”Music Performance Anxiety” (MPA) ja ”Performance Anxiety”. Yksiselitteistä määrittelyä 

esiintymisjännityksestä käsitteenä ei ole vielä tehty. Aiheesta on kirjoitettu paljonkin, lähinnä 

musiikkikasvatuksen puolelta. 

 

Päivi Arjaksen (2010) mukaan esiintymisjännityksen yhteydessä olisi oleellista negatiivisen 

pelon muuttaminen positiiviseksi vireytymiseksi, ja että vireytymisen voi oppia. Joillekin 

esiintymispelko on negatiivinen asia, toisille positiivinen ja suoritusta parantava voimavara. 

Vireytymistä tarvitaan jotta muusikko voisi esittää parhaimpansa. Vireytymistä voidaan 

mitata autonomisen hermoston toiminnalla ja aivojen hermoston sähköisillä aktiviteetin 

indikaattoreilla. Joillakin muusikoilla on ongelmia siinä että he eivät vireydy tarpeeksi. 
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Vireytymisen käsite voidaan ymmärtää myös taistele tai pakene -reaktoina, on oltava 

valppaana jotta voisi suorituta äärimmäisestä tehtävästä. Tämä vaikuttaa ääreisverenkiertoon 

ja lihasjännitys lisääntyy. Näistä on haittaa esityksessä, ääreisverenkierron heikkeneminen tuo 

aiheuttaa käsissä kylmyyden tunnetta, ja lihasten jäykistyminen häiritsee hienomotorisia 

toimintoja. Autonomisen hermoston aiheuttamat kehon jännitysoireet johtuvat siitä että 

sympaattinen hermosto aistii vaaraa. Epäonnistumisen pelko ja huoli siitä, että kuulijat 

arvostelevat ja hylkäävät avaavat oven esiintymisjännitykselle. 

 

Arjaksen (2010) mukaan perfektionismi on tyypillistä muusikoille, suorituksen on 

onnistuttava täydellisesti, ja on parempi olla itsekriittinen kuin ottaa kritiikkiä vastaan muilta. 

Perefektionsimi ilmenee siinä että asettaa itselleen epärealistisia ja pakkomielteenomaisia 

vaatimuksia ja standardeja. Musiikin opetteluun liittyvä täydellisyyden tavoittelu saatta johtaa 

jopa pakkoneuroottiseen käyttäytymiseen. Muusikolla voi olla myös kognitiivisia ongelmia, 

he voivat tulkita itseänsä negatiivisesti, epätäydellisenä ja lahjattomiana verrattuna 

kollegoihin. He voivat tulkita että vaara uhkaa vaikka sitä ei ole ja pienet ongelmat voivat 

näyttäytyä suurina ongelmina.  

 

Arjaksen (2010) mukaan esiintymispelko on luonteeltaan sosiaalisten tilanteiden pelkoa. 

Yleisesti sosiaalisten tilanteiden pelkoa on luokiteltu eri tyyppeihin: piirretyyppinen, 

tilannekohtainen, henkilö- ja ryhmäsidonnainen, kontekstisidonnainen ja 

vastaanottajasidonnainen jännittäminen. Kyse voi olla myös huonosta itsetunnosta. Muusikot 

eroavat toisistaan siinä suhteessa mihin heidän ajatuksensa fokusoituvat esityksessä, 

musiikilliseen kommunikointiin suuntautuneet muusikot haluavat jakaa musiikillisen 

kokemuksen muiden kanssa, kun taas itseä korostavat muusikot puolestaan nauttivat 

esiintymisestä ja lavalla katseiden kohteena olemisesta ja musiikki jää heille pelkäksi 

välineeksi. 

 

Arjaksen (2010) mukaan esiintymisjännitystä selittävät useat yhdistelmämallit. Kaksitasoinen 

prosessimallin perustuu systeemiteoreettiseen emootiokäsitykseen, jossa kognitiot, 

fysiologiset toiminnot ja käyttäytyminen ovat vuorovaikutuksessa. Kogniitiivista puolta 

kuvaavat ajatukset ja mentaaliset riskikuvat vaaroista, ahdistus käyttäytymisessä näkyy 

vaarallisten tilanteiden välttämisenä tai pakenemisena, fysiologinen näkökulma sisältää 

kohonneen tietoisuuden herättämät somaattiset reaktiot. Tartalone (1992) oli tutkinut, että ne 

esiintyjät joilla  oli vähemmän kokemusta jännittivät enemmän juuri ennen esitystä, mutta 
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kokeneemmat aloittivat jännityksen jo aiemmin mutta  kun esitys alkoi, he olivatparemmin 

valmistautuneita  siihem.  Oma muusikkokuva on vääristynyt monella muusikolla jo pienestä 

pitäen koska muusikko on ollut jatkuvan harjoittelun, kilpailun ja arvostelun kohde. 

Muusiikkokuvaa voidaa lähestyä kogitiivisesta tai psykologisesta näkökulmasta. 

Kognitiivisessa näkökulmassa korostetaan niitä ajatuksia joita muusikolla on omasta 

osaamisestaan, irrelevantteja pelkoja voidaan käsitellä ja muuttaa. Psykologinen näkökulma 

sisältää itsetunnon ongelmat ja siihen voidaan tarvita psykoterapiaa. Muusikon tulisi saada 

alusta asti mahdollisimman realistinen käsitys omista taidoistaan. Yleisön merkitys on myös 

suuri, inspiroivasta yleisöstä välittyy hyvä tunnelma. Jännittäjät pelkäävät lähinnä omia 

oireitaan. Tehtäväsuuntautuneet kokevat oireet, mutta eivät pelkää niitä. Hyvät 

harjoittelutaidot auttavat, jännitystä esiintyy enemmän jos harjoitus on ollut puuttellista, 

toisaalta liiallinen harjoittelu voi johtaa rasitusvammoihin. Ylioppiminen ja ulkoa oppiminen 

on muusikoille usein ainoa vaihtoehto. 

 

Lee Sang Hie (2002) kirjoitti muusiikkojen esiintymisjännityksestä ja 

selviytymisstrategioista. Näitä olivat mm. roolimallin imitointi, mentaalinen 

valmistautuminen esitykseen ja jännityksen käyttäminen motivaation lähteenä. Schneider & 

Chesky (2011) tekivät tutkimusta sosiaalisen tuen vaikutuksesta musiikin opiskelijoiden 

esiintymisjännitykseen, ja he löysivät sosiaalisella tuella olevan vaikutusta 

esiintymisjännityksen lievenemiseen. Brugues (2011) teki meta-analyysin siitä mitä 

tekniikoita on käytetty esiintymisjänitystä estämään ja hoitamaan. Hänen tutkimuksessaan 

analysoitiin 44 artikkelia aiheesta tehdyista tutkimuksista. Jännityksen ehkäisemisesssä 

muusikoiden käyttämiä tekniikoita oli mm. että ohjelmisto tuli valita muusikon kykyjen tason 

mukaan, ja että se pitäisi harjoitella sille tasolle asti että se olisi automaattisesti hallussa. 

Hoitomuotoina oli käytetty kognitiivista terapiaa, jotkut muusikot olivat ottaneet beta-

salpaajia. Heldingin (2016) mukaan vielä ei tiedetä tarpeeksi MPA:sta, jopa terminologia on 

sekava, ja hänen mukaansa MPA pitäisi erottaa muista esiintymisjännitysten lajeista jotta 

voitaisiin rakentaa parempia hoitokeinoja sitä varten.  

 

Fullagar, Knight ja Sovern (2013) tutkivat yhteyttä uuden musiikkiesityksen haasteen, taidon 

ja flow’n, ja MPA:n  välillä 27 eri musiikinopiskelijalla. Koehenkilöiden tuli lukukauden 

aikana harjoitella tietty musiikkikappale. Tutkimuksessa soittotaidot korreloivat optimaalisen 

kokemuksen kanssa. Taidot helpottivat haasteen, flown ja MPAn yhteyttä. Tulokset osoittivat 

myös, että kun flow oli korkeimmillaan, MPA oli alimmillaan ja päinvastoin. Osorio, Barbar, 
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Donadio ja Crippa (2017) tutkivat oksitosiinin vaikutusta esiintymisjännitykseen. Yleisesti 

lääkkeellisistä hoidoista oli aiemmin käytetty betasalpaajia tai bentsodiatsepaaneja, joilla on 

kuitenkin sivuvaikutuksia. Tutkimuksessa annettiin 12 muusikolle joko oksitosiinia tai 

placeboa ennen esitystä. Fysiologisia reaktioita mitattiin mm. pulssista, verenpaineesta ja 

syljen kortisolipitoisuudesta. Osoittautui, että oksitosiinilla ei ollut vaikutusta fysiologisiin 

reaktioihin ennen esitystä, mutta ne vähensivät psykologisia vaikutuksia. 

 

Osorio, Burin, Nirenberg ja Barbar (2017) tutkivat MPA:n syitä ja selviytymisstrtegioita 

kyselytutkimuksella, johon osallistui 214 brasialaista muusikkoa. Tutkimuksessa olleista 39% 

kärsi MPA:sta, 57% heistä nimesi syyksi ohjelmiston vaikeuden, 52% huolen yleisön 

reaktioista ja 51% kokivat syyn olevan itsessään. Selviytymis-strategioista yleisimmät olivat 

hengitys ja rentoutusharjoitukset (66%), sekä harjoituksen lisääminen (53%). Terapeuttista tai 

farmakologista hoitoa haki pienin osa tutkimushenkilöistä, vain 18% oli käyttänyt 

betasalpaajia. Johtopäätöksenä oli että ne muusikot, joiden mielestä MPA:n syynä oli sisäiset 

syyt, kokivat selviytymis-strategiat vähiten tehokkaina. Toisena johtopäätöksenä oli että 

terapeuttisia palveluita pitäisi käyttää enemmän jännityksen lieventäjänä. 

 
Veerle Simoens (2012) teki väitöskirjan stressistä ja MPA:sta. Hänen mukaansa akuutti ja 

krooninen stressi ja sitä säätelevä hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais osa aivoissa vaikuttaa 

kognitioon ja mm. muistiin. Hänen tutkimuksessaan koehenkilöille kehitettiin työperäinen 

stressi ja kuulomuistin toimintaa tutkittiin äänten piirteiden suhteen stressin aikana 

käyttämällä EEG-mittausta. Akuutilla stressillä oli erityisen suuri vaikutus äänimuistiin kun 

mitattiin äänten keston vaikutusta. Lisäksi tutkimuksessa eroteltiin akuutin stressin ja 

pitkäaikaisen stressin kuormitusten vaikutuksia. Kroonista stressiä tutkittiiin tinnituspotilailla, 

heillä stressi kesti pidempään ja he olivat herkempiä myös yleisesti kuuloaistissa ilmenevälle 

stressille. Kyselytuskimuksella kysytttiin lisäksi stressin ja esiintymisjännityksen kokemusta 

muusikoilta. Suoritusta heikentävän ja suoritusta parantavan stressi eivät olleet erisuuntaisia, 

vaikkakakin ne oliivat eri ilmiöitä. Suoritusta heikentävällä stressillä oli yhteys koettuunn 

paineeseen, mutta suoritusta parantava stressi korreloi  koettuun tukeen. Myös 

yhteenkuuluvuuden tunne oman soittimen kanssa vähensi esiintymisjännitystä. 
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3.5 Aiemmat tutkimukset liittyen HRV:n mittaukseen, sekä RFB:n 
vaikutuksiin esiintymisjännityksessä 

Studer, Danuser, Hildebrandt, Arial ja Gomez, (2011) tutkivat miten MPA:n oireet ja 

hyperventilaation kokemukset korreloivat keskenään. Tutkimus oli tehty kyselytutkimuksella 

johon osallistui 169 klassisen musiikin opiskelijaa. Samojen tekijöiden toinen tutkimus (2012) 

koski sitä miten hyperventilaatio on fysiologisesti yhteyksissä MPA:han. He tutkivat 

itseraportotua affektiivista kokemusta, itseraportoituja fysiologisia oireita ja 

kardiorespiatorisia muuttujia kuten loppuhengityksen hiilidioksidipitoisuutta mikä on merkki 

hyperventilaatiosta. Tutkimukseen otti osaa 67 musiikinopiskelijaa ennen yksityistä ja julkista 

esitystä. Tuloksena oli, että nämä arvot nousivat ennen esitystä. Tosin tutkittavien oma arvio 

fysiologisesta tilasta ei korreloinut suoraan fyisologisten mittausten kanssa, sillä heidän omat 

arvionsa fysiologisista muutoksista johtuivat enemmän heidän affektiivisista tuntemuksistaan 

kuin kehonmittauksista. 

 

Wells, Outhred, Heathers, Quintana & Kemp, (2012) tutkivat HRV:n (heart rate variability) ja 

MPA:n suhdetta muusikoilla. Heidän mukaansa useat muusikot kärsivät 

esiintymisjännityksestä, jonka oireina ovat vapina, kohonnut pulssi, kuiva suu ja 

hyperventilaatio, ja myöskin kognitiiviset oireet kuten keskittymisongelmat. 

Neljääkymmentäkuutta muusikkoa ja heidän HRV:tään tutkittiin satuunaisotoksella hyvin 

stressaavassa musiikillisessa tilanteessa, joka oli kestoltaan 30 minuuttia. Osa muusikoista 

osallistui satunnaisesti jaettuna ryhmään jotka tekivät slow breathing hengitysharjoituksia ja 

loput ryhmään jotka eivät tehneet niitä. Tuloksena oli, että sekä fysiologisella HRV:n 

mittauksella, että tutkittavan omana arviona MPA laski selvästi enemmän 

interventioryhmässä. Päätelmänä oli, että jo pelkästään yhdellä hengitysharjoitusinterventiolla 

voitaisiin vähentää MPA:ta, sekä koettua että mitattua.  

 
Da Silva et al. tutkivat  HRV:n reaktioita erilaisiin rytmeihin ja tempoihin. Heillä oli 

tutkimuksessaan mukana 11 tervettä miestä iältään 18 ja 25 vuoden väliltä. Heitä pyydettiin 

kuuntelemaan 20 minuuttia klassista barokkimusiikkia ja hevimusiikkia. Tuloksena oli että 

erilaisten musiikkityylien kuunteleminen ei vaikuttanut HRV:hen. Halbert et al (2018) 

tutkivat sitä miten matalataajuuksinen musiikki hidastaa sydämen lyöntitiheyttä ja vähentää 

sympaattisen hermoston aktivaatiotasoa. Tutkimksessa oli 16 henkiloä, jotka olivat iältään 20-

50 vuotiaita. Tutkimus koostui kahdesta kerrasta, musiikki oli asetettu 440 ja 432 Hz:iin, mikä 

vaihtui 10 minuutin välein. HRV:n, pulssin ja oksitosiinin määrä mitattiin jokaisessa vaiheesa. 
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ANOVA-mittaria käytettiin mittaamaan musiikin vaikutuksia. Matalataajuisella musiikilla 

todettiin olevan suotuisa vaikutus sydämeen ja hidastamaan pulssia ja lisäämällä 

rentoutumista. 

 

Fuchs, Hillecke ja and Warth ( 2018) tutkivat miten musiikillisesti ohjattu resonance 

breathing vaikuttaa rentoutumiseen. Tutkimuksessa oli mukana 60 tervetta aikuista. Pulssi ja 

HRV mitattiin 5 minuutin jaksoissa: peruslepotilassa, stressaavan tehtävän aikana, 

intervention aikana ja intervention jälkeisessä lepotilassa. Lisäksi tutkimushenkilöiltä 

pyydettiin itsearviointia. Lopputuloksena todettiin että musiikiterapian ja resonance 

breathingin yhdistelmä oli tehokas keino vaikuttaa koehenkilöiden rentoutumiseen. 

 

Harmat, Lazlo & Theorell, Töres. 2010 tutkivat HRV:tä huilunsoiton ja laulamisen aikana. 

Tutkimuksessa oli 5 laulajaa ja 4 huilunsoittajaa. Jokainen soitti neljässä erilaisessa tilanteessa 

(helppo ja harjoiteltu, vaativa ja harjoiteltu, helppo/konsertti ja vaativa/konsertti). 

Tutkimuksessa mitattiin sekä pulssia että HRV:tä. Tutkimuksessa löytyi merkittävä ero niiden 

välillä jotka olivat olleet jo ennen konserttia hermostuneita verrattuna niihin jotka eivät olleet 

hermostuneita ennen konserttia. 

 

4 KOKEELLINEN OSUUS: MUSIIKKITERAPIAN MENETELMÄT 
PARASYMPAATTISEN HERMOSTON AKTIVOIMISESSA JA 
NIIDEN VAIKUTUS MUSIIKKISUORITUKSIIN 
 

Tämä tutkimus on siis itsereflektiota, tukimushenkilö on tutkija itse. Kokeellisessa osassa 

käytettiin musiikkiterapiassa saatuja harjoitteita ja menetelmiä. Rentoutumisen menetelmistä 

käytettiin vibroakustista hoitoa, harmonista laulua sekä RFB-hengitystä. Musiikkiharjoitteissa 

käytettiin musiikkiterapiassa opittuja rytmiharjoituksia sekä  lisäksi soittamista pianolla ja 

huilulla.  Rytmiharjoituksia tehdään sekä soittamalla että rummuttamalla. Oletuksena siis on, 

että musiikilliset vaikeudet ja erityisesti vaikeudet rytmissä johtuisivat kohonneesta stressi- ja 

aktivaatiotasosta. Tässä työssä mitataan olisiko musiikkiterapian menetelmillä vaikutusta 

siihen että kehon stressi- ja aktivaatiotason  saa alas kun rytmiharjoituksia tehdään.  
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Ensin mitattiin tutkimushenkilön yleistä HRV-tasoa, jonka jälkeen mitattiin  sitä miten 

rentoutusharjoitteet vaikuttivat siihen, jonka jälkeen mitattiin oliko rentoutusharjoitteilla 

ennen musiikkisuoritusta merkitystä jännittämiseen musiikkisuoritustilanteessa. 

Aktivaatiotasoa mitattiin pulssilla, stressitasolla (HRV) ja hengitykseen tiheydellä. Ensin 

mitattiin keskimääräistä aktivaatiotasoa ennen rentoutusta ja musiikkisuorituksia, ja sitä millä 

tasolla aktivaatiotaso  tutkimushenkilöllä on yleensä musiikkisuorituksen aikana ilman 

rentoutusta. Tämän jälkeen mitattiin miten aktivaatiotason saa alas vibroakustisen hoidon, 

henigtysharjoitusten ja harmonisen laulun avulla. Lopuksi mitattiin sitä millainen on 

parasympaattinen aktivaatiotaso ja psykologinen tuntemus soittamisessa ja 

rytmiharjoituksissa jos aktivaatiotaso oltiin saatu alas rentoutusharjoituksen avulla.  

 

4.1 Fysiologiset mittaukset: HRV, Pulssi ja hengitys 
HRV eli heart rate variability mittaa sydämen sykevälitiheyttä. Kun pulssi mittaa montako 

kertaa sydän lyö minuutissa, HRV mittaa sitä mikä on sydämen sykevälien vaihtelu. HRV :n 

ilmaisema aktivaatiotaso kuvaa sitä millä tasolla parasympaattinen ja sympaattinen hermosto 

ovat. Alhainen HRV kuvaa sitä että elimistö on stressitilassa, ja korkea HRV kuvaa lepotilaa, 

sykevälivaihtelu kasvaa kun lepäämme ja palaudumme. 

 

Tässä työssä HRV:tä mitataan Garmin Vivoactive 4s- aktiivirannekkeen avulla. Se tosin ei ole 

tieteellisesti paras mahdollinen tapa mitata, mutta ainakin se kuvaa sykevälivaihtelun 

muutoksia yhden henkilön kohdalla. Tämän laitteen stressitasot on luokiteltu siten, että taso 0-

25 on lepotila, stressipisteet 26-50 tarkoittavat vähäistä stressiä, pisteet 51-75 tarkoittavat 

keskitason stressiä ja pisteet 76-100 tarkoittavat korkeaa stressitasoa. Käytännössä lepotila 

tarkoittaa tässä nukkumista, ja nuo muut tilat ovat valveillaolon tiloja, joista vähäinen 

stressitaso olisi tavoiteltava levollinen valveillaolon tila, keskitason stressi vielä saattaa olla 

hyvä aktiivinen vireytymisen taso, mutta korkea stressitaso (76-100) kuvaa liiallista stressiä.  

 

RSA eli respiratorinen sinusarytmia on toinen sympaattisen ja parasympaattisen 

aktivaatiotason mittari, se tarkoittaa HRV:tä synkroniassa hengityksen kanssa (Respiratory 

sinusarrythmia). Hengityksen intervalli lyhenee sisäänhengityksen aikana ja pitenee 

uloshengityksen aikana. RSA:ta on käytetty myös hengityksen ja verenkierron välisen 

yhteyden mittarina (Yasuma ja Hayano, 2004) . Tutkimuksissa on todettu että hyvä RSA 

parantaa hengitystä ja voi säästää energiaa vähentämällä turhia ja ylimääräisä 

sydämenlyöntejä uloshengityksen aikana ja toisinpäin. Jos RSA ja sydämen vagaalinen 



 

 

22 

kontrolli ovat eri tahdissa, se vaikuttaa vagaalisen tasapainoon. Tässä työssä ei mitata suoraan 

RSA:ta, sillä siihen tarvittaisiin kehittyneemmät mittausvälineet. Sen sijaan tässä työssä 

mitataan hengitystä ja sydämen pulssia erikseen. Nämä molemmat tiedot kerätään Garmin 

Vivoactive aktiivirannekkeen avulla. Pulssi mitataan sydämenlyönteinä per minuutti ja 

hengitys mitataan hengityskertoina per minuutti. Oletuksena on, että pulssin ja hengityksen 

määrän tulisi laskea parasympaattisen hermoston aktivoitumisen myötä, ja nousta 

sympaattisen hermoston aktivoitumisen myötä. Näitä mittareita  käytetään  tässä työssä 

lähinnä HRV:n lisänä, analyysissä keskityn pääasiassa siihen miten HRV vaihtelee. 

 

4.2 VAS Kysely ja Psykologiset mittaukset 
Tässä työssä käytettiin toisena ja psykologisena mittarina VAS kyselyä, eli Visual Analogoue 

Scale -kyselyä, joka täytettiin sekä ennen harjoitusta että sen jälkeen. Kaavake täytettiin vain 

rentouttavien harjoitusten yhteydessä, soittoharjoitusten yhteydessä sitä ei täytetty. Tässä 

työssä käytetty VAS kysely mittaa kuutta eri aluetta: elimistön yleistilaa, viereystasoa, 

mielialaa, rentotuneisuutta sekä pelkotilaa ja valppaustilaa. Näillä tiloilla on vastinparit tyyni 

– levoton, surullinen – iloinen jne. (Kuvio 3 alla). Näille arvoille annetaan arvoja 0-100 siten 

että, jos esimerkiksi vireystila on täysin levoton, arvoksi tulee nolla ja jos se on täysin tyyni, 

arvoksi tulee 100.  

 

 

KUVIO 3: VAS Visual Analogue Scale. 
 

4.3 Parasympaattista hermostoa aktivoivat MT:n menetelmät 
Mittausajankohta oli noin kuukausi tammi- helmikuussa vuonna 2020. Keskimääräinen 

stressitaso tutkimusehenkilöllä tuona aikana oli 35, mikä tarkoittaa vähäistä stressiä (kuvio 4 

alla). Jos tästä arvosta poistaa uniajan lepotilan vaikutuksen, tulee lukemaksi 47, mikä on 

VAS Visual Analogue Scale 2 : Semantic Differential

Before the session

Fully In Between Fully
Unpleasant Pleasant
Restless Calm
Tense Relaxed
Sad Joyful
Fearful Couragous
Apathetic Alert
Points 0.00 16.67 33.33 50.00 66.67 83.33 100.00

Please describe your current self-feeling on the scales below. For this, on every scale, mark "X" into the box suitable for 
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lähellä vähäisen stressin rajaa, joka oli 50. (Luokitus oli siis siten että 0-25 on lepotila, 26-50 

on vähäinen stressi, 51-75 on keskitason stressi ja 76-100 on korkea stressi.)  

 

KUVIO 4: Keskimääräinen HRV kuukauden ajalta 2020. Keskimääräinen valveen aikainen 

HRV on 47, mikä vastaa vähäistä stressitasoa. 

 

Pulssin keskiarvot tutkimushenkilöllä olivat leposyke 48 lyöntiä minuutissa ja aktivisen tason 

pulssi oli 126 lyöntiä minuutissa. Hengityksen keskimääräiset arvot tutkimushenkilöllä olivat 

unessa 13 hengitystä (sisään ja ulos) per minuutti (rpm) ja valveilla 12 kertaa minuutissa. 

 

4.3.1 Harmoninen laulu  
 

Harmoninen laulu  tarkoittaa laulutatapa, jota on opettanut professori Iegor Reznikoff. Tästä 

samasta menetelmästä on käytetty myös monia muita nimityksiä kuten hiljaisuuden ääni,  

hoitava ääni, äänen syvä ymmärtäminen ja kokeminen,  äänimeditaatio, varhaisgregoriaaninen 

laulu, antiikin kontemplatiivinen laulu, meditatiivinen rukouslaulu, healing voice, harmonious 

singing, ja therapy of pure sound.  

 

Harmoniseen lauluun saatiin opastusta musiikiterapiakäynneillä. Harmonisessa laulussa 

lauletaan vokaaleja, ja joitakin konsonantteja, kuten esim. M-kirjainta. Eri vokaalit soivat eri 

paikoissa kehoa, kuten esim. A-kirjain soi rinnan kohdalla, O-kirjain soi kaulalla, U-kirjain 

soi poskien kohdalla, Y-kirjain soi leuassa (ja on myös kuulemma yhteyksissä kohtuun), M-

kirjain soi päälaella. Harjoituksessa laitetaan käsi siihen kohtaan missä kohtaa kehoa kyseinen 

vokaali soi, kuten esim. A:ta laulettaessa käsi laitetaan rinnalle. Laulukorkeus on aluksi 
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yleensä puheäänen korkeudelsa, mutta harmonisessa laulussa voi laulaa myös muilla 

taajuuksilla. Jos tätä tehdään terapian yhteydessä, terapeutti laulaa mukana. Harjoituksessa 

voidaan laulaa esim. ensin hitaasti pelkkää A:ta puheäänen korkeudelta, sitten O:ta, sitten 

U:ta, ja sitten M:mää. Sitten voi laulaa kaikki kirjaimet peräkkäisessä järjestyksessä A:sta 

M:ään. Sitten voidaan laulaa sanoja joissa konsonanttina on M, kuten esim. ”MAMMA”, 

”MUMMU” ja ”MYMMY”  ja pitää toista kättä vokaalin sointikohdassa keholla ja toista 

kättä M:n sointikohdassa. Tämän jälkeen voi laulaa muita sanoja, mm. omaa nimeään. Tämän 

harjoituksen tulisi rauhoittaa ja resonoida kehossa samalla tavoin kuin vibroakustisessa 

tuolissa istuttaessa.  

 

Harmonisen laulun harjoituksia tehtiin tässä tutkimuksessa yhteensä 3 kertaa, noin 20 

minuuttia kerrallaan. Kuviossa 5 on esitetty miten se vaikutti fysiologisiin arvioihin. 

Tarkoitus siis oli saada arvoja laskemaan. Sekä syke, HRV, että hengitys laskivat 

huomattavasti harjoituksen aikana. Tosin HRV:n lähtötaso oli korkean stressin tasolla näitä 

harjoituksia tehtäessä. Verrattuna aktiiviaikaisiin arvoihin HRV laski eniten jos vertaa 

keskenään sykettä, HRV:tä ja pulssia. Harjoituskerrat eivät olleet täysin samanlaisia 

keskenään, yhden harmonisen laulun aikana HRV:n lähtötaso oli 83, ja se laski aina arvoon 

27, siis ainakin sillä kerralla harmoninen laulu oli hyvin tehokas saamaan HRV:tä laskemaan 

alas.  

 

KUVIO 5: Harmonisen laulun vaikutukset fysiologisissa mittauksissa. 

VAS-kaavakkeen arvot ovat ”hyviä”, jos ne nousevat. VAS kaavakkeen mukaan harmoninen 

laulu vaikutti hyvin positiivisesti myös psykologisiin tuntemuksiin, sillä oli eniten positiivista 
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merkitystä vireystilassa ja rentoutuneisuudessa. Molemmat nousivat monta pykälää,  

rauhallisuus kasvoi 42:sta 67:ään ja rentoutuneisuus kasvoi 33:sta 75:een (Kuvio 6). 

 

KUVIO 6: VAS kysely Harmonisen laulun vaikutuksesta tuntemuksiin. 

4.3.2 VIbroakustinen hoito 
Fysioakustinen menetelmä tarkoittaa matalataajuiseen äänivärähtelyyn perustuvaa 

menetelmää (FA). Se on alunperin suomalaista keksintoä mm. Petri Lehikoisen toimesta. 

Norjalainen Olav Skille kehitteli Vibroakustista terapiaa (VA), joka perustuu matalataajuisen 

siniäänen (20-113 Hz) ja musiikin yhdistämiseen. Näissä menetelmissä ääni johdetaan esim. 

virboakustisen tuolin, patjan, tai tyynyn kautta potilaan kehoon. FA hoitojen 

tietokoneohjelmissa keskeiset parametrit ovat voimakkuusvaihtelu, taajuusvaihtelu ja 

kiertoefekti. FA-menetelmä perustuu matalataajuisen siniäänen käyttöön. Resonanssi-ilmiötä 

hyväksi käyttäen voidaan saada ihmisen keho värähtelemään, kun vain tunnetaan sen 

ominaisresonanssitaajuus eri kudoksissa ja lihaksissa. Resonanssi-ilmiön kautta verenkierto ja 

aineenvaihdunta tehostuvat, lihaksista lähtee liika jännitys ja kehon lämpenee. Tämä voi 

saada kudokset elpymään, palautumaan tai toipumaan erilaisista häiriötiloista. Hormoni- ja 

välittäjäainetoimintaa koskevissa tutkimuksissa on todettu että FA hoidossa kysymys on 

ennen kaikkea oksitosiinin ja endorfiinin vaikutuksesta.  Oksitosiinilla on rauhoittava 

vaikutus ja sitä kutsutaan myös kehon "rauhallisuushormoniksi". Lisäksi on todettu, että 

oksitosiini vähentää aggressiivisuutta, säätelee verenpainetta ja parantaa muistitoimintoja. 

Oksitosiini saa siis aikaan hyvin kokonaisvaltaisen rentoutumisen kokemuksen. Lisäksi 

oksitosiini laskee verenpainetta ja kortisolin määrää elimistössä merkittävästi. Stressihormoni 

kortisolilla on monia positiivisia vaikutuksia esim. tulehdusten estämisessä, mutta 
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stressitilanteessa kortisolia on elimistössä liikaa ja sillä on haitallisia vaikutuksia, kuten 

lihasten hajoaminen, immuunijärjestelmän heikkeneminen ja veren kolesterolipitoisuuden 

kohoaminen. (mm. Punkanen & Ala-Ruona 2012, Ala-Ruona, Punkanen & Campbell 2015). 

 

FA menetelmän hoitosovellutuksista on saatu apua mm. kivunlievitykseen, spastisiteettiin ja 

liikkuvuuteen, keuhko- ja sydänsairauksiin, ja psyykkisiin häiriöihin, joista erityisesti stressi- 

ja ahdistushäiriöihin, ja traumoista johtuviin oireisiin. Punkanen toteaa, että 

”Traumapsykoterapian kehotietoisuus- ja mielikuvatyöskentelyyn yhdistettynä FA-menetelmä 

on toiminut loistavasti kehotietoisuutta lisäävänä ja kehollista aktivaatiotasoa ja 

traumaattisesta kokemuksesta päällejäänyttä hälytystilaa rauhoittavana elementtinä. FA-

menetelmän hyödynnettävyys traumaterapiassa tuleekin olemaan mielenkiintoinen 

tutkimuksen kohde” (Punkanen 2004). 

 

Tässä työssä vibroakustista hoitoa käytetään yhtenä menetelmänä saada parasympaattista 

hermostoa aktiiviseksi. Vibroakustista hoita varten on tutkimuksessa ollut käytössä Sound 

Oasis –merkkinen selkänojalaite, johon on liitetty Viblab –ohjelma, minkä avulla saadaan itse 

säädeltyä ohjelmia, eikä tarvitse tyytyä laitteen valmisohjelmiin. Tämä harjoitus tehtiin 

yhteensä 4 kertaa, noin 25 minuuttia kerraallaan. Fysiologisilla mittareilla mitattuna syke 

laski keskimäärin (AVG) 79:stä 43:een, Stressitaso 74:stä 19:sta, ja hengitys laski 19:sta 

15:sta. Erityisesti stressitaso putosi merkittävästi (Kuvio 7). 

 

 

KUVIO 7: Syke, HRV ja hengitys ennen ja jälkeen Vibroakustisen hoidon verrattuna arvoihin 
levossa ja aktiivisena. 

0

20

40

60

80

100

120

140

Syke HRV hengitys

Ennen

Jälkeen

AVG levossa

AVG aktiivisena



 

 

27 

 
VAS kysely (Kuvio 8) antoi tuloksen, että yleistila oli tullut paremmaksi, ja että rauhallisuus, 

rentoutuneisuus ja iloisuus oli lisääntynyt vibroakustisen hoidon aikana. 

 
KUVIO 8: VAS kysely Vibroakustisen hoidon vaikuttavuudesta psykologisiiin tuntemuksiin 
ennen ja jälkeen  hoidon. 
 

4.3.3 RFB hengitys : Resonance frequency breathing 
 
Oliver Brabant (2018) tutki väitöskirjassaan sitä miten RFB hengitys vaikuttaa 

improvisatorisessa muuntuneissa tietoisuuden tilassa musiikkiterapiassa. RFB eli Resonance 

Frequency Breathing eli resonanssitaajuus-hengitys tasapainottaa autonomista hermostoa, 

vähentää stressiä ja vahvistaa tunnesäätelyä. RFB on kardiorespiratiorinen menetelmä, mikä 

perustuu hitaaseen hengitykseen noin kuuden hengityskierron minuuttivauhdilla. 

Tutkimuksessaan Brabant totesi että resonanssitaajuushengitys oli edesauttanut terapeuttisia 

prosessejä. RFB-hengitysmenetelmää on myös käytetty useiden fyysisten ja emotionaalisten 

häiriöiden, kuten astman, kroonisen lihassäryn ja masennuksen, hoidossa. 

Tässä työssä tehtiin RFB hengitysharjoituksia käyttäen apuna tähän tarkoitukseen tehtyä 

musiikkia, missä sello soittaa ensin nousevan kierron sisäänhengityksen aikana, ja sitten 

pidemmän kierron jonka aikana hengitetään ulos. Parasympaattisen hermoston 

aktivoitumisessa on oleellista että uloshengitys on pitkä. Tavoitteena oli vähentää 

hengityskertoja siten, että päästään kuuteen hengityskertaan minuutissa. Harjoitus kesti noin 

15 minuuttia ja sitä tehtiin 12 kertaa, joista 10 oli soittoharjoituksen yhteydessä ennen 
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soittoharjoitusta. Syke laski keskimäärin noin 3 pistettä, ja stressitaso laski merkittävästi, jopa 

11 pistettä, ja hengitys laski 2 pistettä yhteentoista kertaan minuutssa (kuvio 9). Mielestäni 

kuitenkin näitä harjoituskertoja pitäisi olla enemmän, sillä RFB:tä tulisi harjoitella jotta keho 

oppisi renotutumaan. Tässä työssä tuo tavoite mikä oli 6 hengitystä per minuutti, ei 

toteutunut. 

 

KUVIO 9: Hengitysharjoituksen fysiologiset mittaukset ennen ja jälkeen harjoituksen. 

 

4.4 Yhteenveto rentoutusharjoituksista 
Kaikilla kolmella rentoutusmenetelmällä oli mahdollista saada alas stressitasoa, sykettä ja 

hengitystä, ja kehoa rentoutumaan. Kuviossa 10 on näiden menetelmien vertailua keskenään 

suhteessa stressitasoon. Vibroakustinen hoito näyttää olleen tehokkain parasympaattisen 

hermoston aktivoimisessa, siinä stressitaso laski yhteensä 55 pistettä. 
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KUVIO 10: Vibrokustisen hoidon, harmonisen laulun ja hengityksen vaikuttaavuuden 

vertailua stressitasoon. 

 

4.5 Musiikkiharjoitteet 
Tässä vaiheessa mitattiin ensin millä tasolla kehon aktivaatiotaso on soittoharjoituksissa ilman 

rentoutuharjoitusta, ennen soittamista ja rytmiharjoituksia. Sitten tarkasteltiin oliko sillä 

merkitystä soittamisen jälkeiseen aktivaatiotasoon jos kehon aktivaatiotaso oli saatu alas 

ennen soittoharjoitusta. Harjoituksia tehtiin yhteensä 23, joista 11 oli tehty siten että 

harjoitusta edelsi rentoutus ja 12 oli tehty siten, että harjoitusta ei ollut edeltänyt rentoutus. 

Harjoitukset olivat rytmiharjoituksia pianolla, huilulla tai rummuilla tai niiden yhdistelmillä. 

Rummuilla tehtävät rytmiharjoitukset olivat samoja, joita oli opittu MT käynneillä, eli 

kehollisia kävely- ja taputusharjoituksia johon oli lisätty erilaisia äännähdyksiä, sekä 

rummuilla tehtävää harjoitusta missä vasen – ja oikea käsi, sekä oikea jalka tekee eri asiaa ja 

rytmiä. Pianolla tehtävät rytmiharjoitukset olivat sellaisia missä soitettiin walking bassoa 

vasemmalla kädellä ja jotakin muuta rytmiä oikealla kädellä. Huilulla tehtävät 

rytmiharjoitukset olivat melodian soittamista rytmikoneen kanssa. 

 

Kuviossa 11 on kuvattu syke, stressitaso ja hengitys rytmiharjoituksissa ilman rentoutusta 

etukäteen. Fysiologiset arvot eivät paljonkaan muuttuneet harjoituksen aikana, syke pysytteli 

noin 86:ssa, HRV noin 78:ssa, mikä on korkean stressin taso ja hengitys pysytteli 14:ssa. 

 



 

 

30 

 

KUVIO 11: Fysiologiset arvot rytmiharjoituksia ennen ja jälkeen ilman rentoutusta etukäteen. 

 

Kuviossa 12 on kuvattu fysiologinen taso ennen rentoutusta, rentoutuksen jälkeen ja lopuksi 

soittoharjoituksen jälkeen, sekä verrattuna harjoituksiin ilman rentoutusta. Syke, stressitaso ja 

hengitys laskivat rentoutusharjoituksen jälkeen, syke laski keskimäärin 3 pistettä ja stressitaso 

laski keskimäärin 7 pistettä ja hengitys laski keskimäärin 2 pistettä. Harjoituksen jälkee syke 

oli kuitekin noussut takaisin 3 pistettä, mutta ei yhtä korkealle kuin verrattaessa sellaiseen 

harjoitukseen missä ei ollut rentoutusta, eroksi jäi 11 pistettä. Stressitaso laski edelleen 

harjoituksen jälkeen 5 pistettä lopulta 49 pisteeseen, mikä kuvaa vain keskimääräistä 

stressitasoa,  jos verrataan sitä ilman rentoutusta tehtyyn harjoitukseen missä stressitaso oli 

78, se jäi 28 pistettä alle sen. Eli rentoutuksella ennen soittoharjoitusta oli merkittävä vaikutus 

stressitasoon soittamisen aikana. Hengitykseen näillä harjoituksilla ei ollut suurta vaikutusta.  

 

KUVIO 12: Rentoutuksen vaikutus fysiologisiin mittareihin soittoharjoitusten jälkeen 

verrattuna soittoharjoituksiin ilman rentoutusta. 
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5 PÄÄTELMÄT 
 

Työn lähtokohtana oli itsereflektiivisesti tutkia omaa musiikillista identiteettiä ja saada lisää 

käytännön kokemuspintaa musiikkiterapiasta käytännössä. Tutkijan osallistuminen itse 

musiikkiterapiaan avasi tutkimusnäkökulman missä musiikillisessa identiteetissä olevia 

ongelmia jäsennettiin suorituspaineista ja jännittämisestä johtuviksi, erityisesti rytmin 

alueella. Jännittäminen ilmeni epämielyttävänä kehon tuntemuksena, kun taas rauhallinen 

musiikki ja hiljaiset äänet johtivat mielyttävään keholliseen olotiaan. Jännittäminen on 

fysiologinen ilmiö missä kehon sympaattinen hermosto aktivoituu parasympaattisen 

hermoston sijaan, ja tässä työssä lähdettiin tutkimaan sitä, voisiko musiikkiterapian 

menetelmistä löytyä apukeinoa parasympaattisen hermoston aktivoimiseksi musiikillisen 

suorituksen yhteydessä. Porgesin teoria ottettiin tässä työssä pohjateoriaksi koska se selittää 

miten dorsaalisen vagushermon aktivointi saa aikaan rauhoittavaa vaikutusta stressi- ja 

vaaratilanteissa, kuten suorittamispaineissa ja jännittämisessä. Tässä työssä käytettiin 

musiikkiterapian rentouttamismenetelmistä harmonista laulua ja vibroakustista terapiaa sekä 

lisäksi RFB- hengitysharjoitusta. Nämä kaikki menetelmät auttoivat aktivoimaan 

parasympaattista hermostoa ennen msuiikkisuoritusta. Näillä menetelmillä oli vaikutusta 

myös musiikkisuorituksen aikana, stressitaso oli alempana myös musiikkisuoituksen jälkeen 

jos rentoutusharjoitus oli tehty ennen musiikkisuoritusta verrattuna tilanteeseen missä niitä ei 

oltu tehty.  

 

Siis musiikkiterapian menetelmillä ja rentoutusmenetelmillä on paljon vaikutusta stressitason 

laskemisessa. Tulos oli yhdensuuntainen myös aiemmin tehtyjen tutkimusten kanssa. Tämä 

tulos innostaa jatkamaan tutkimusta ottamalla mukaan uesampia tutkimushenkilöitä ja 

tutkimaan siitä miten musiikkiterapian menetelmät voisivat auttaa rentoutumisessa ja 

parasympaattisen hermoston aktivoitumisessa. Erityisesti kiinnostavaa olisi tutkia 

vibroakustisen hoidon vaikutusta stressitasoon sekä fysiologisesti mitattuna, että kyselemällä 

henkilön psykologisia tuntemuksia. 

 

Rajoitteena tässä työssä on sen yleistettävyys, koska kyse oli subjektiivisesta ja itsereflektioon 

perustuvasta case-tutkimuksesta. Myöskään mittausvälineinä käytetty aktiiviranneke ei ole 

varsinaisesti tieteelliseen käyttöön tarkoitettu, se antaa lähinnä viitteellisen käsityksen 

aktivaatiotasosta ja sen muutoksista yhden henkilön kohdalla. Myöskin rajoituksena tämän 

työn tulokselle on testaus- ja harjoitusajanjakson lyhyys, mikä sisälsi vain 5 viikkoa ja noin 
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23 soittoharjoitusta ja 9 rentoutusharjoituskertaa. Vastausta siihen kysymykseen, paransiko 

musiikkiterapia tutkimushenkilössä sen musiikin, erityisesti rytmin suhteen, ei vielä saatu, 

sillä se vaatisi ajallisesti pidemmän musiikkiterapiajakson. Kuitenkin rentoutuksen merkitys 

harjoittelulle oli positiivinen ja innostava tulos tälle tutkimukselle. Myöskin rytmin merkitys 

yleensä elämän hallinnassa ja musiikkiterapian harjoitteissa avarsi ymmärystä teoreettisen 

pohjan ja aiempien tutkimusten avulla. Rytmin löytymistä olisi voinut tutkia lisäksi myös 

tutkimalla rytmisuorituksia musiikkina vertailemalla tutkimushenkilön soittaman rytmin 

rakennetta ennen harjoitusjaksoa ja harjoitusjakson jälkeen.. Musiikkiterapian menetelmillä 

voi auttaa muusikoita lieventämään stressiä ja suorituspaineita, samoin kuin niillä voi auttaa 

muitakin stressistä ja traumoista kärsiviä henkilöitä.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

6 LÄHTEET 
Ahokas, R. (2015). Brain and body percussion: the relationship between motor and cognitive 
functions. Jyväskylän Yliopisto. Pro-gradu tutkielma. 
 
Ala-Ruona, E; Punkanen, M & Cambpell, E. (2015), Vibroacoustic Therapy: Conception, 
development and future directions. Musiikkiterapia 2015. 
 
Arjas, P. (2010). Esiintymijännitys. Teoksessa Louhivuori, Jukka & Saarikallio, Suvi: 
Musiikkipsykologia, s. 311-326. Jyväskylä: Atena. 
 
Bowlby, J. (1988). A secure base. Parent-child attachment and healty human development. 
Basic books. London: Routledge. 
 
Brabant, O. (2018). Using Altered states of consciousness in Improvisational Music Therapy. 
The Potential of Resonance Frequeancy Breathing. JYU Dissertations 20.  Väitöskirja.  
 
Brugués, A. O. (2011). Music performance anxiety-part 2. a review of treatment options.  
Julkaisussa: Medical problems of performing artists, September 2011, Vol.26(3), pp.164-171. 
 
Da Silva, A., Guida, H. L., S.Antonio, A.M.D., Marcomini, R. S., Fontes, A. M.G.G., de 
Abreu, L.C., Roque, A. L., Silva S. B., Raimundo, R. D., Ferreira, C. & Valenti, V. E. (2014). 
AN Exploration on Heart Rate response on differing music rhythm and tempos. Julkaisussa 
Cmplemetary Therapies in Clinical Practice 20 (2014), 130-134. 
 
Dissanayake, E. (2001). An Ethological View of Music and its Relevance to Music Therapy. 
Nordic Journal of Music Therapy 10 (2), 159–175. 
 
Fuchs, D., Hillecke, T.K. & Warth, M. (2018). Relaxation Effects of Musically Guided 
Breathing: A Randomized Controlled Pilot Study. Julkaisussa Music and Medicine Vol 10 no 
2 (2018). 
 
Fullagar, C. J.; Knight, P. A. & Sovern, H. S. (2013). Challenge/Skill Balance, Flow, and 
Performance Anxiety. Julkaisussa: Applied Psychology, April 2013, Vol.62(2), pp.236-259 
Geist, K. & Geist, E. A. (2012). Bridging Music Neuroscience Evidence to Music Therapy 
Best Practice in the Early Childhood Classroom: Implications using Rhythm to Increase 
Attention and Learning. Julkaisussa Young Children January 2017, p. 74-79. 
 
Geist, K., Geist, E. A. & Kutznik, K. (2012). The Patterns of Music. Young Children 
Learning Mathematics through Beat, Rhythm, and Melody. Julkaisussa Music Therapy 
Perspectives (2012), Vol. 30, p 141-144 
 
Halbert, J. D., Van Tuyll, D. R., Purdy, C., Hao, G., Cauthron, S., Crookall, C., Babak. B. 
Topolski, R., Al-Hendy, A. & Kapuk G. K. (2018). Low Frequency Music Slows Heart Rate 
and Decreases Sympathetic Activity. Julkaisussa Music and Medicine Vol 10, No 4 (2018).  



 

 

34 

 
Halkola, U.. Spectro Visions Valokuvakortit. Haettu 27.2.2020 osoitteesta 
http://www.spectrovisio.net. 
 
Harmat, L. & Theorell, T. (2010). Heart Rate Variability During Singing and Flute Playing. 
Julkaisussa Music and Medicine Vol 2 No 1 (2010) 
 
Helding, L., (2016). Music performance anxiety.(Mindful Voice). Julkaisussa: Journal of 
Singing, 2016, Vol.73(1), p.83(8). 
 
Johnson, S. (2017). The influence of rhythmic and spectro-timbral musical features on gait 
related movement. Jyväskylän Yliopisto. Pro gradu tutkielma. 
 
Kide, T. (2014). Kelluntamusiikki. Improvisoinnin opetusmenetelmä. Haettu 26.2.2020 
sivulta: https://shop.unigrafia.fi/product/kelluntamusiikki/?lang=en 
 
Lee, S.-H. (2002). Musician's Performance Anxiety and Coping Strategies. Julkaisussa: 
American Music Teacher, Vol.52(1), pp.36-39, 95. Music Teachers National Assosiation. 
 
Lehtonen, K. (1996). Musiikki, kieli ja kommunikaatio. Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen 
laitoksen julkaisusarja A: tutkielmia ja raportteja 17. 
 
Leikola, A., Mäkelä, J. & Punkanen, M. (2016). Polyvagaalinen teoria ja emotionaalinen 
trauma. Lääketieteellinen aikakauskirja duodecim 2016; 132(1):55-61. 
 
Leskelä, A.(toim.), 2015. Suomirockin raamattu Helsinki: F-kustannus. 
 
Maaranen, P.  (2014). Miten tutkin ja arvioin dissosiaatiohäiriöitä?. Nuorispsykiatrian päivät 
2014. Haettu 25.2.2020 internet sivulta: https://docplayer.fi/4496864-Paivi-maaranen-lt-
apulaisylilaakari-kys-nuorisopsykiatrian-paivat-3-4-4-2014.html. 
 
Holden, C.  (1979).  Paul MacLean and the triune brain. Julkaisussa Science 08 Jun 1979, Vol 
204, p. 1066-1068. 
 
Monni, K. (2004). Olemisen poeettinen liike. Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia 
tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996-1999. 
Acta Scenica 15. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. 
 
 
Ogden, P. & Minton, K. (2000). Sensorimotor Psychotherapy: One Method for Processing 
Traumatic Memory. Traumatology vol 6, issue 3, s. 149-173. 
 



 

 

35 

Osório, F.L ; Barbar, A.E. M ; Donadon, M.F ; Crippa, J.A.S, (2017). A single dose of 
oxytocin on music performance anxiety: Results involving a situation of simulated 
performance. Julkaisussa: European Psychiatry, April 2017, Vol.41, pp.S110-S110. 
 
Osório, F.L ; Burin, A.B ; Nirenberg, I.S ; Barbar, A.E.M, (2017). Music performance 
anxiety: Perceived causes and coping strategies. Julkaisussa: European Psychiatry, April 
2017, Vol.41, pp.S110-S110. 
 
Paananen, P. (2010). Rytmin tuottaminen syntymästä kouluikään. Teoksessa Louhivuori, 
Jukka & Saarikallio, Suvi: Musiikkipsykologia, 217-236. Jyväskylä: Atena. 
 
Pantaleone, J. (2002). Synchronization of metronomes.  Julkaisuss American Journal of 
Physics. 70, 992 –1000. https: //doi.org/ 10.1119/1.1501118 
 
Parncutt, R. (1994). A perceptual model of pulse salience and metrical accent in musical 
rhythms. Julkaisussa Music Persception, 11 (4), 409-464. 
 
Pohl, P., Dizdar, N. & Hallert, E. (2013). The Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method – 
A Feasibility study in Parkinson’s disease. Julkaisussa Disability and Rehabilitation 35:26, 
2197-2204. 
 
Porges, S.W. (2011). The Polyvagal Theory. Neurophysiological Foundations of Emotions, 
Attachment, Communication, Self-Regulation. New York: W.W. Norton & Company, Inc.  
 
Porges, S.W. (2004). Neuroception: A Subcounsius System for Detecting Threats and Safety. 
Julkaisussa zero to three (J). 2004, May. P 19-24. 
 
Punkanen, M. & Ala-Ruona, E. (2012). Contemporary Vibroacoustic Therapy: Perspectives 
on Clinical Practice, Research and Training. Julkaisussa Music and Medicine 4 (3), 128-135. 
 
Punkanen, M.(2004). Matalataajuinen äänivärähtelyhoito – teoreettisia näkökulmia, kliinisiä 
sovellutuksia ja tutkimustuloksia. Julkaisussa Musiikkiterapia 19(1). 
 
Punkanen, M., Nyberg, M. & Savela,T (2017) :Vibroacoustic Therapy in the Treatment of 
Developmental Trauma: Developing Safety through Vibrations.  Julkaisussa Music and 
Medicine 9 (3), 198-201.  
 
Rizzonelli, M. , 2016. Musical Feedback: a new strategy in gait training for Parkinson’s 
Disease Patients. InThe 9th International Conference of Students of Systematic Musicology 
(SysMus16), Jyväskylän yliopisto, June 8-10 2016 : programme, abstracts & proceedings. 
Department of Music, University of Jyväskylä & Finnish Centre for Interdisciplinary Music 
Research. Haettu  25.2.2020 internetsivulta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6708-6.  
 



 

 

36 

Sanneman, R-L, (2009). Rytmin maaginen voima: psykologi Päivi Saukko väitteli 
musiikkiterapiasta. Julkaisussa Psykologi 2009: 2, s- 14-16. 
 
Saukko, P. (2008). Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa. Jyväskylän 
yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 112. Väitöskirja.  
 
Schneider, E. & Chesky, K. (2011). Social support and performance anxiety of college music 
students. Julkaisussa: Medical problems of performing artists, September 2011, Vol.26(3), 
pp.157- 163.  
 
Simoens, V. (2012). Stress and Music Performance Anxiety. University of Helsinki, Cognitive 
Brain Research Unit, Cognitive Science, Institute of Behavioral Sciences. Väitöskirja. 
 
Stravinsky, Igor (1910). The Firebird  Suites. Nauhoitus hatettu 4.3.2020 internetosoitteesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=MHmk7yccvws  
 
Studer, K. R., Danuser, K.B. Hildebrandt, H. Arial, M. Wild, P., Gomez, P. (2012). 
Hyperventilation in Anticipatory Music Performance Anxiety. Julkaisussa: Psychosomatic 
Medicine, 2012, Vol.74(7), pp.773-782 
 
Studer, R.,  Danuser, B., Hildebrandt, H., Arial & M. Gomez, P. (2011). Hyperventilation 
complaints in music performance anxiety among classical music students. Julkaisussa: 
Journal of Psychosomatic Research, 2011, Vol.70(6), pp.557-564. 
 
Tartalone, P. M. (1992). Patterns of performane Anxiety among university mucisians 
preparing for brass area jury recitals: Physiological arousal and perceived state of Anxiety. 
Dissertation, doctoral PA 9314759. 
 
Thaut M. T., McIntosh, G. C. and Hoemberg, V. (2015). Neurobiological foundations of 
neurologic music therapy: rhythmic entrainment and the motor system . Julkaisussa: 
Frontiers in Psychology 18, Feb 2015.  
 
Thaut, M. T., Trimarchi, P. D. & Parsons, L. M. (2014). Human Brain Basis of Musical 
Rhythm Perception: Common and Distinct Neural Substrates for Meter, Tempo and Pattern. 
Julkaisussa Brain Sciences v 4(2), 2014 Jun. 
 
Thornberg, K., Josephsson, S. &  Lindquist, I.  (2014). Experiences of participation of rhythm 
and movement therapy after a stroke. Julkaisussa Disability and Rehabilitation 36:22, 1869-
1874.  
 
Tähkä, J. (2006): Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito päiväsairaalassa. Raportti ladattu 
14.2.2018 sivulta http://www.jormatahka.com 
 



 

 

37 

Wells, R., Outhred, T. ,Heathers, J.A., Quintana, D.S., Kemp, A.H. (2012). Matter Over 
Mind: A Randomised-Controlled Trial of Single- Session Biofeedback Training on 
Performance Anxiety and Heart Rate Variability in Musicians. Julkaisussa PLOS ONE. 
Published: October 4, 2012 • https://doi.org/10.1371/journal.pone.0046597 
 
Wheeler, B. (2005). Music Therapy Research (2nd. edition). Gilsum, NH: Barcelona 
Publihsers. 
 
Yasuma, F & HAyano, J. (2004). Respiratory sinus arrhythmia: why does the heartbeat 
synchronize with respiratory rhythm? Julkaisussa NCBI 2004, Feb, 125(2), s. 683-90. 


