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1 JOHDANTO 

 

Tyypillisessä suoratoistopalvelussa on noin 30 miljoona kappaletta, joiden kuuntelemiseen 

menisi noin 200 vuotta (Luck 2016, 49). Musiikkia olisi loputtomiin tarjolla ja samalla uutta 

musiikkia julkaistaan enemmän kuin koskaan. Monet musiikkialan toimijat varmasti 

haluaisivatkin tietää, mitkä kappaleet tuosta suuresta joukosta nousevat listojen kärkeen. 

Musiikin kaupallisen menestyksen ennustamiseen onkin viime vuosina pyritty käyttämään 

koneoppimista, mutta kokeilut ovat vielä monilta osin kehitysasteella (Herremans, Martens & 

Sörensen 2014). Kaupalliset radiokanavat taas pyrkivät mielipidemittauksilla kartoittamaan, 

mitä ihmiset haluaisivat kuulla (Yle Areena 2019). YouTube on puolestaan täynnä videoita, 

joissa analysoidaan monien arvostettujen musiikintekijöiden kappaleita pyrkimyksenä löytää 

jokin tekijä, joka selittää kyseessä olevan kirjoittajan kappaleiden menestyksen (Holistic 

Songwriter 2017). Aiheesta on tehty paljon tutkimuksia myös eri tieteenaloilla. Tutkimuksista 

ei kuitenkaan tähän mennessä ole vielä tehty kovinkaan kattavaa yhteenvetoa 

kirjallisuuskatsauksen muodossa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin täyttää juuri tämä 

tutkimuksellinen aukko.  

 

Kappaleiden kaupallista menestystä mitataan usein tarkastelemalla sen listasijoituksia. Näin 

määriteltynä hittejä ovat kappaleet, jotka ovat nousseet esimerkiksi Billboard Hot 100 -listan 

kärkisijoille. Kappaleen sijoitus tällaisilla listoilla riippuu kappaleen myynti-, lataus-, 

suoratoisto- ja radiosoittomääristä. Kuitenkin näiden listojen ulkopuolellakin on kappaleita, 

jotka saattavat saada kuuntelijassa aikaan samanlaisia emotionaalisia reaktioita. Pienenkin 

artistin kappale voi olla erittäin suosittu niiden ihmisten keskuudessa, jotka artistin tietävät. 

Esimerkiksi Suomessa suurimman osan radiosoitosta saavat vain tiettyjen levy-yhtiöiden 

artistit. Tämä selittää osittain, miksi pienen artistin kappale ei saa samanlaista näkyvyyttä ja 

nouse listojen kärkeen. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö se saisi kuulijassa aikaan 

nautinnollisia tuntemuksia samalla tavalla kuin listojen kärkikappaleet. Listat ovat hyvä tapa 

saada numeraalista informaatiota musiikin menestyksestä ja ne auttavat esimerkiksi tutkijoita 

operationalisoimaan joitakin käsitteitä. Kuitenkin kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen siitä, 

miksi pidämme tietynlaisesta musiikista, tarvitaan myös ihmislähtöisempi näkökulma. Käsillä 

oleva tutkimus pyrkiikin tuomaan tätä näkökulmaa listoja analysoivaan tutkimukseen. 
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Ihmiset etsivät usein ympäristöstään kaavoja (Mattson 2014). Tästä syystä kappaleiden 

kaupallista menestystä on pyritty monesti selittämään tekijöillä, jotka yhdistävät parhaiten 

menestyneitä kappaleita. Yhdeksi tällaiseksi tekijäksi on esitetty monien hittien sisältämä 

sointukierto I-V-vi-IV. Monet pop-musiikkia halveksuvat leikkisästi väittävätkin, että hitin 

tekemiseen ei tarvitse muuta, kuin nämä soinnut. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. 

Toki sointukierto I-V-vi-IV sisältää positiivisen emotionaalisen latauksen pienellä nostalgisen 

melankolisella mausteella, jonka kuudennen asteen molli kuulijalle tarjoaa. Sointujen 

emotionaalinen lataus onkin hyvin samaistuttava. Ikään kuin ne viestisivät, että elämä on 

hyvää, mutta se ei kestä ikuisesti. Vaikka tässäkin tutkimuksessa aineistona käytettävissä 

tutkimuksissa on havainnoitu, mikä yhdistää parhaiten menestyneitä kappaleita, tuloksista 

välittyvä viesti on hyvin erilainen. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaankin väittää, että 

menestyäkseen kappaleen pitää erota sopivassa suhteessa vertaisistaan, jotta kuulija muistaisi 

sen mahdollisimman hyvin ja jotta kappale saisi kuulijassa aikaan nautinnollisia tuntemuksia. 

Tällöin elementit, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi aikaisemmissa hiteissä, eivät takaa 

menestystä. Hitit, joissa on käytetty I-V-vi-IV sointukiertoa ovat todennäköisesti siis 

tarjonneet jotain muuta, joka on erottanut ne suuresta massasta. Tämä käy järkeen, sillä 

maailma on täynnä keskivertoisia ja suorastaan kliseisen huonoja pop-kappaleita, joissa on 

käytetty I-V-iv-IV -sointukiertoa.  
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2  TUTKIMUSASETELMA 

2.1  Tutkimusongelma 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on tarkastella ja yhdistää eri tieteenalojen havaintoja siitä, 

miksi tietyistä kappaleista tulee hittejä. Hitillä viitataan tutkimuksessa kappaleisiin, jotka ovat 

saavuttaneet korkean sijoituksen esimerkiksi Billboard Hot 100 -listalla. Tutkimuksessa 

pyritään muodostamaan teoria siitä, millainen yhteys optimaalisella differentiaatiolla ja 

aivojen palkitsemisjärjestelmän aktivaatiolla on. Tässä tutkimuksessa optimaalisella 

differentiaatiolla viitataan kappaleen auditiivisissa ominaisuuksissa sopivassa suhteessa 

esiintyvään eroavuuteen ajalle tyypillisistä normeista. Tutkimuskysymykset, joihin 

tutkimuksessa vastataan ovat: 

1) Millaiset musiikilliset tekijät vaikuttavan kappaleiden kaupalliseen menestykseen? 

2) Millaiset neuraaliset ja kognitiiviset prosessit ohjaavat musiikinkuluttajia?  

3) Miten kappaleiden kaupalliseen menestykseen vaikuttavat musiikilliset tekijät ovat 

suhteessa musiikinkuluttajia ohjaaviin neuraalisiin ja kognitiivisiin prosesseihin? 

2.2  Menetelmä 

Tutkimus toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena systemaattisella otteella. Valittu 

menetelmä sopi hyvin tutkimuksen toteuttamiseen, koska ilmiötä täytyi tarkastella laajasti 

tutkimusongelmaan vastaamiseksi (ks. Salminen 2011 8-9). Tutkimuksen tavoitteena oli 

kartoittaa, mitä tutkittavasta asiasta tällä hetkellä tiedetään ja millaisia tutkimuskysymyksiä 

siitä voidaan tulevalle tutkimukselle muodostaa (ks. Russell 2005) Tutkimus toteutettiin 

integroivan kirjallisuuskatsauksen vaiheita noudattaen. Näitä ovat tutkimusongelman 

muotoilu, aineiston keruu, aineiston arviointi, aineiston analysoimien sekä tulosten esittely ja 

tulkinta (Russell 2005). Jotta tutkimus olisi mahdollisimman läpinäkyvä, systemaattista otetta 

hyödynnettiin aineistonhankinnassa siinä määrin, kuin se oli mahdollista (ks. Littell & 

Corcoran 2019).  

 

Käsillä olevassa tutkimuksessa integroivan ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen välille 

sijoittuva tutkimusmenetelmä sopi aineiston käsittelemiseen, koska aineistona toimivat 

tutkimukset edustivat tieteenfilosofiselta näkökulmaltaan post-positivismia. Tutkimusaiheesta 
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ei löytynyt myöskään yhtäkään laajasti tutkimuksia yhdistelevää kirjallisuuskatsausta. 

Aiheesta on tehty useita empiirisiä tutkimuksia, joissa on löydetty erilaisia yhteyksiä 

musiikillisten tekijöiden ja kappaleiden kaupallisen menestyksen välillä. Käsillä olevassa 

tutkimuksessa näitä havaintoja yhdistetään psykologian ja neurotieteen tutkimuksiin tarjoten 

uusia näkökulmia tutkimusaiheeseen. 

2.3  Aineisto ja analyysi 

Alustavassa aineistonhankinnassa oltiin kiinnostuneita tutkimuksista, jotka selittävät, miksi 

pidämme tietyistä kappaleista enemmän kuin toisista. Aineistoa haettiin muun muassa 

JSTOR, SAGE, EBSCO ja Google Scholar -tietokannoista. Alustavassa aineistonhankinnassa 

löydetyt tutkimukset olivat jaettavissa kahteen pääkategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan 

kuuluivat tutkimukset, jotka analysoivat jonkin muuttujan (musiikillisen tekijän) vaikutusta 

kappaleen kaupalliseen menestykseen. Toiseen kategoriaan kuuluivat kognitiivisen 

neurotieteen ja psykologian tutkimukset, jotka selittivät, millaiset neuraaliset ja kognitiiviset 

prosessit ohjaavat musiikinkuuntelijoita. Alustavan aineistonhankinnan jälkeen 

tutkimuskohde tarkentui synteesin muodostamiseen näiden kahden aineistokategorian välille.  

 

Alustavan aineistonhankinnan perusteella muodostettiin tutkimuskysymykset, joista 

ensimmäiseen alettiin kerätä aineistoa Finkin mallin mukaisesti (ks. Fink 2005, 3-5.) Toiseen 

tutkimuskysymykseen vastaava aineisto kerättiin soveltaen integroivan kirjallisuuskatsauksen 

otetta. Integroivaa otetta käytettiin, koska aineistoa ei haluttu rajata tietyn metodologisen 

seulan mukaan. (ks. Salminen 2011, 8; ks. Fink 2005, 3-5)  

 

Aineiston ensimmäiseen kategoriaan etsittiin tutkimuksia, jotka vastaisivat 

tutkimuskysymykseen: Millaiset musiikilliset tekijät vaikuttavat kappaleiden kaupalliseen 

menestykseen? Systemaattinen aineistonhaku tehtiin SAGE Journals -tietokannasta 22.1.2020. 

SAGE Journals on tietokanta, josta löytyy kattavasti musiikkitieteen tutkimuksia, jotka ovat 

julkaistu luotettavissa journaaleissa. Yhden tietokannan käyttö oli sopivassa suhteessa työn 

laajuuteen ja haulla löydetyt tutkimukset käsittelevät laajasti populaarimusiikin 

peruselementtejä. Hakutermeinä aineistonhankinnassa käytettiin:  
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-Popular music (keywords) AND Billboard (anywhere) 

-Musical preference (keywords) AND Billboard (anywhere)  

-Consumption (keyword) AND Billboard (anywhere) AND Music (anywhere)  

-Popularity (keyword) AND Billboard (anywhere) AND Music (anywhere)  

 

Näillä hakusanoilla löytyi yhteensä 71 osumaa. Aineistoa karsittiin käytännön seulonnassa 

julkaisuajankohdan ja kielen perusteella. Sisällytettyjen tutkimuksien piti olla julkaistu 2000-

luvulla ja niiden piti olla englannin- tai suomenkielisiä. Metodologisessa seulonnassa 

kiinnitettiin huomiota siihen, miten tutkimukset oli toteutettu. Aineistoon sisällytettävien 

tutkimuksien oli analysoitava jonkin muuttujan (musiikillisen tekijän) ja kappaleen 

kaupallisen menestyksen välistä suhdetta. Tutkimusaineiston tuli olla kerätty olemassa 

olevalta listalta, jotka osoittavat kappaleen kaupallisen menestyksen. Rajaus tehtiin sillä 

perusteella, että musiikinkuuntelijoiden kulutuskäyttäytymistä kuvaava lista oli 

objektiivisempi mittari kuin se, mitä musiikin kuuntelijat kertovat mieltymyksistään 

laboratorio-olosuhteissa (ks. Ward ym. 2013; Berns & Moore 2011). Aineistoa täydennettiin 

yhdellä tutkimuksella, joka löytyi alustavassa aineistonhankinnassa, muttei löytynyt SAGE 

Journals -tietokannasta. Se läpäisi myös saman käytännöllisen ja metodologisen seulan. Näillä 

perusteilla ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaava aineisto rajattiin neljään 

tutkimukseen.   

 

Tutkimuksen toisena tutkimuskysymyksenä oli: Millaiset neuraaliset ja kognitiiviset prosessit 

ohjaavat musiikin kuuntelijoiden kulutuskäyttäytymistä? Alustavassa aineistonhankinnassa 

löytynyt aineisto viittasi vahvasti siihen, että musiikki aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmää 

ja se koetaan tästä syystä nautinnollisena. Alustava aineisto viittasi myös vahvasti musiikin 

tuttuuden merkitykseen palkitsemiseen liittyvässä aivoaktiivisuudessa. Tästä nousi uusia 

tutkimusta ohjanneita kysymyksiä, kuten millaisten kognitiivisten prosessien kautta uusista 

kappaleista tulee kuulijoille tuttuja. Aineistonhankintaa jatkettiin siihen saakka, kunnes 

aineiston pohjalta oli mahdollista muodostaa kokonaisuus musiikinkuuntelijoita ohjaavista 

neuraalisista ja kognitiivisista prosesseista. Kysymyksen laajuuden takia systemaattinen 

lähestymistapa aineistonhankintaan olisi ollut liian rajoittava ja tästä syystä 

aineistonhankinnassa käytettiin integroivaa otetta. 
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Aineistokategorioita analysoitiin aluksi erillään. Analyysin tulokset käyvät ilmi luvuissa 3 ja 

4. Tämän jälkeen aineistokategorioita ja niistä muodostettua analyysia käsiteltiin rinnakkain, 

mistä syntyi synteesi, jota kuvataan luvussa 5. Aineistokategorioiden rinnakkain tarkastelu 

tapahtui tutkimuksen kannalta tärkeiden käsitteiden avulla. Näitä olivat epätyypillisyys 

(atypicality), yllättävyys (suprise), uutuus (novelty) ja tuttuus (familiarity). Käsitteet 

esiintyivät molemmissa aineistokategorioissa ja niiden valintaan johti esiintyminen 

aineistossa. Käsitteitä ei siis valikoitu ennen analyysiä. Käsitteiden välille pyrittiin löytämään 

aineistosta siltoja. Esimerkiksi Bergerin ja Packardin (2018) tutkimus tarkasteli kappaleen 

lyriikoiden epätyypillisyyden vaikutusta sen kaupalliseen menestykseen. Selittäväksi tekijäksi 

tutkijat esittivät uutuuden kokemuksen (Berger & Packard 2018, 1183). Asian uutuudella ja 

yllättävyydellä on puolestaan yhteys sisäiseen motivaatioon ja oppimiseen (Oudeyer, 

Gottlieb, & Lopes 2016, 257). Tällä tavoin käsitteitä hyväksi käyttäen tutkimuksien välille 

etsittiin yhteyksiä aineistosta.  

2.4  Käsitteiden määrittely 

Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin käsite on optimaalinen differentiaatio. Tässä 

tutkimuksessa optimaalisella differentiaatiolla tarkoitetaan kappaleen ominaisuuksissa 

sopivassa suhteessa esiintyvää eroavuutta ajalle tyypillisistä normeista. Optimaalisen 

differentiaation käsitteen alkuperä juontaa juurensa sosiologiaan ja Marilynn Brewerin 

muodostamaan optimal distinctiveness -teoriaan. Se on alun perin tarkoitettu täyttämään 

sosiaalisia identiteettejä käsittelevien teorioiden aukkoja. (Leonardelli, Pickett & Brewer 

2010, 65.) Pääajatuksena optimal distinctiveness -teoriassa on se, että ihmisillä on kaksi 

kilpailevaa ryhmiin liittyvää tarvetta: Tarve olla osa jotakin ryhmää ja tarve erottua yksilönä 

ryhmän sisällä. (Brewer 1991; viitattu Leonardelli ym. 2010, 106.) Optimal distinctiveness -

teoriaa on tarkasteltu monissa kulutuskäyttäytymiseen liittyvissä yhteyksissä. On esimerkiksi 

huomattu, että ihmiset, jotka arvioivat, että heillä on tarve olla uniikkeja ja erottuvia, ostavat 

epätodennäköisemmin identiteettiin liittyviä tuotteita brändiltä, joita käyttävät suurin osa 

muista ihmisistä (Moon & Sung 2015). Musiikki onkin erityisen hyvä esimerkki tällaisesta 

’’tuotteesta’’, sillä sen on huomattu liittyvän vahvasti identiteettiin (Martin 2006, 65).  
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Optimaalinen differentiaatio voidaan käsitteenä ymmärtää jakamalla sitä osiin. Sana 

optimaalinen viittaa kahden asian tasapainoon, kun taas differentiaatio viittaa eroavuuteen. 

Eroavuuden vastakohta on samanlaisuus, jolloin optimaalinen viittaa tässä tapauksessa 

eroavuuden ja samanlaisuuden tasapainoon. Optimaalisen differentiaation läheisiä käsitteitä 

ovat epätyypillisyys (atypicality), yllättävyys (surprise) ja uutuus (novelty). Epätyypillisyys 

viitta asioihin, jotka eivät edusta ominaisuuksiltaan ryhmää, johon ne kuuluvat. Yllättävyys 

viittaa asioihin, jotka poikkeavat odotuksistamme. Uutuus viittaa puolestaan asioihin, jotka 

ovat kiinnostavalla tavalla uusia tai poikkeuksellisia. Uutuus on myös vastakohta tuttuudelle 

(familiarity), joka on tutkimuksen kannalta tärkeä käsite. Tarkastelemalla edellä esitettyjä 

epätyypillisyyden, yllättävyyden ja uutuuden määritelmiä syvällisemmin, voidaan havaita, 

että kaikkia käsitteitä yhdistää erottuminen jostakin (differentiaatio). Epätyypillinen asia 

erottuu ryhmästään, johon kokija epätyypillistä asiaa vertaa. Yllättävä asia eroaa kokijan 

odotuksista, jotka rakentuvat aikaisempien kokemuksien pohjalta. Uutuus viittaa asiaan, joka 

eroaa täysin tai lähes täysin aikaisemmista kokemuksista. Optimaalinen differentiaatio 

voidaankin nähdä kattokäsitteenä näille käsitteille.   
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3  KAPPALEIDEN KAUPALLISEEN MENESTYKSEEN 

VAIKUTTAVAT MUSIIKILLISET TEKIJÄT 

 

Tässä luvussa käsitellään kappaleiden kaupalliseen menestykseen vaikuttavia musiikillisia 

tekijöitä. Asiaa pohjustetaan empiirisen estetiikan historialla, jonka jatkumona tässä luvussa 

esiteltävä tutkimusaineisto voidaan nähdä. Luvussa pyritään vastaamaan tutkimuksen 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Millaiset musiikilliset tekijät vaikuttavan kappaleiden 

kaupalliseen menestykseen?  

3.1  Empiirinen estetiikka 

Empiirinen estetiikka on tieteenala, jossa pyritään selittämään ihmisten esteettisiä 

mieltymyksiä objektiivisesti empiriaan tukeutuen. Empiirisen estetiikan alkupisteenä voidaan 

pitää Gustav Theodor Fechnerin vuoden 1876 artikkelia Vorschule der Äesthetik.  Empiirinen 

estetiikka onkin yksi vanhimmista tutkimusaiheista kokeellisen psykologian historiassa 

(Hargreaves & North 2010, 515). Siirrytään ajassa kuitenkin hieman eteenpäin Daniel 

Berlynen vuonna 1971 muodostamaan malliin, joka hallitsi empiirisen estetiikan tutkimuksia 

kolmen vuosikymmenen ajan. Sen mukaan musiikilliset mieltymykset olivat suhteessa 

ärsykkeen aikaansaamaan aktivaatiopotentiaaliin (arousal potential), jota ohjaavat ärsykkeen 

vertailtavat ominaisuudet (collative variables). Mallin mukaan musiikinkuuntelijat nauttivat 

eniten musiikista, joka on aktivaatiopotentiaaliltaan keskitasoa. (Berlyne 1971; viitattu 

Hargreaves & North 2010, 522.) Näin ollen vertailtavien muuttujien ja musiikillisten 

mieltymyksien välillä on mallin mukaan väärinpäin olevaa U kirjainta muistuttava suhde 

(inverted-U) (Berlyne, 1969; viitattu Chmiel & Schubert 2017, 887). 1960-luvun ja 1980-

luvun alkuvuosien välillä tehtiin useita laboratoriotutkimuksia, jotka tukivat mallia. 

(Hargreaves & North 2010, 522). Berlynen mallissa aktivaation määrään vaikuttavat 

muuttujat ovat jaettu kolmeen kategoriaan: psykofyysiset muuttujat (psychophysical 

variables), ekologiset muuttujat (ecological variables), sekä vertailtavat muuttujat (collative 

variables) (Chmiel & Schubert 2017). Psykofyysiset muuttujat viittaavat ärsykkeiden 

piirteiden eroavaisuuksiin, kuten äänenkirkkauteen ja -voimakkuutee. Ekologiset muuttujat 
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viittaavat aikaisempiin assosiaatioihin ja merkityksiin. (Berlyne, 1971; viitattu Chmiel & 

Schubert 2017.) Vertailtavat muuttujat viittaavat ärsykkeiden ominaisuuksiin, joita 

vastaanottaja voi vertailla. Tällaisia ovat muun muassa kompleksisuus (complexity), uutuus 

(novelty), tuttuus (familiarity), yllättävyys (surprisingness) ja epävarmuus (uncertainty). 

Berlyne piti vertailtavia muuttujia kaikista merkityksellisimpinä mieltymysten 

muodostumiselle. (Berlyne, 1960; Berlyne 1971; viitattu Chmiel & Schubert 2017.)  

 

Malli on kuitenkin ongelmallinen tuttuuden (familiarity) muuttujan suhteen. Mere exposure 

effect -teorian mukaan ärsykkeelle altistumisen ja mieltymyksien välillä on monotonisesti 

kasvava suhde. (Chmiel & Schubert 2017.) Mere exposure -hypoteesin ensimmäisen 

tieteellisen dokumentaation teki Mayer vuonna 1903 (Peretz, Gaudreau & Bonnel 1998, 884). 

Hän soitti itämaista musiikkia länsimaalaiseen intervallijärjestelmään tottuneille kuuntelijoille 

useita kertoja. Tutkimukseen osallistujat kertoivat toiston lisänneen musiikin esteettistä 

nautinnollisuutta. (Mayer 1903; viitattu Peretz ym. 1998). Hargreaves pyrki vuonna 1986 

tekemässään systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa selventämään kahden mallin välistä 

epäjohdonmukaisuutta. Tutkimuksessa puolet tutkimuksista tukivat inverted-U -hypoteesia ja 

puolet mere exposure -hypoteesia (Hargreavesin 1986, 110-122). Kahden mallin välillä onkin 

ristiriitaisuutta, jota myöhempi tutkimus on pyrkinyt paikkaamaan. 

 

Wardin, Goodmanin ja Irwinin (2013) tekemän tutkimuksen perusteella musiikin tuttuus 

ohjaa musiikinkuuntelijoiden valintoja enemmän kuin se, kuinka paljon he pitävät 

kappaleesta. Tutkimuksissa havaittiin myös, että ihmiset valitsevat kuunneltavakseen tuttua 

musiikkia, vaikka uskovatkin pitävänsä enemmän musiikista, joka ei ollut heille niin tuttua. 

(Ward ym. 2013.) Havainnot herättävätkin kysymyksiä liittyen Berlynen malliin. Mallissa 

tuttuus on yksi vertailtavista muuttujista, jotka ovat suhteessa musiikillisiin mieltymyksiin. 

Wardin ym. tutkimuksen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että tuttuus ennustaa jopa 

paremmin ihmisten musiikkivalintoja kuin musiikilliset mieltymykset. Tällöin muut Berlynen 

mallin vertailtavat muuttujat eivät vaikuta yhtä oleellisilta. Tuttu musiikki näyttäisi olevan 

myös suoraan yhteydessä aivojen palkitsemisjärjestelmän aktiivisuuteen (Pereira, Teixeira, 

Figueiredo, Xavier, Castro & Brattico 2011.)  

 

Wardin, Goodmanin ja Irwinin tutkimus nostaa esille myös kysymyksen siitä, kuinka paljon 

voimme luottaa siihen, mitä ihmiset kertovat mieltymyksistään laboratorio-olosuhteissa. 

Tämä on ehkä syy, miksi viime vuosina tehty tutkimus pyrkii tarkastelemaan sitä, miten 
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ihmiset todellisuudessa toimivat kuluttaessaan musiikkia. Nämä tutkimukset voidaan nähdä 

empiirisen estetiikan jatkumona. Tutkimuksissa analyysin pohjana toimivat 

kulutuskäyttäytymistä seuraavat listat, kuten Billboard Hot 100. Tämän tutkimuksen 

aineistoksi onkin valikoitu nimenomaan tutkimuksia, joissa kaupallisen menestyksen 

mittarina toimii korkea sijoitus jollakin Billboardin listalla.  

 

3.2  Optimaalisen differentiaation vaikutus musiikin kaupalliseen 
menestykseen  

Askin ja Mauskapf (2017) tarkastelevat tutkimuksessaan, miksi tietyt kulttuurilliset tuotteet 

menestyvät aikalaisverrokkejaan paremmin. Heidän mukaansa kappaleen eroaminen 

sopivassa suhteessa sen hetken muista kappaleista on merkittävässä roolissa kappaleen 

menestyksen kannalta. Tutkimuksessa Askinin ja Maskapfin hypoteesi oli, että hittikappaleet 

tasapainottelevat samanlaisuuden ja erilaisuuden välillä. Hypoteesin mukaan menestyneimmät 

kappaleet turvautuvat tuttuihin musiikillisiin piirteisiin, jotka assosioituvat aikaisempiin 

hitteihin. Samaan aikaan ne sisältävät jonkin verran uusia elementtejä, joka erottaa kappaleet 

aikalaisverrokeistaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin kappaleita, jotka olivat nousseet Billboard 

Hot 100 -listalle vuosina 1958–2016. Tutkimuksessa huomattiin, että menestyneimpiä, eli 

Billboard Hot 100 -listan kärkeen kohonneita kappaleita, yhdistää optimaalinen differentiaatio 

aikalaisverrokeistaan. Toisin sanoen menestyneimmät kappaleet olivat epätyypillisempiä kuin 

keskivertoiset listalle nousseet kappaleet. (Askin & Mauskapf 2017.)  

 

Nunes ja Ordanini (2014) tutkivat, miten instrumentaatio vaikuttaa kappaleiden kaupalliseen 

menestykseen. Aineisto kerättiin Billboard Hot 100 -listalta vuosien 1958 ja 2012 väliseltä 

ajalta. Tutkimuksessa verrattiin listan kärkipaikalle nousseita kappaleita kappaleisiin, jotka 

eivät nousseet koskaan sijan 90 yläpuolelle. Nunes ja Ordanini esittivät, että äänensävyjen 

sekoituksella on suuri vaikutus pop-musiikin kuuntelijoiden kokemukseen. Käsillä olevan 

tutkimuksen kannalta kiinnostava havainto on se, että kappaleet, jotka sisältävät 

epätyypillisen vähän tai paljon instrumentteja menestyvät todennäköisesti paremmin. (Nunes 

& Ordanini 2014.)  
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Jonah Berger ja Grant Packard tekivät vuonna 2018 tutkimuksen, jossa he tarkastelivat 

kappaleiden lyriikoiden sisältämää differentiaatiota. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, 

ovatko kappaleet tietyn genren sisällä menestyneempiä, jos niiden lyriikat olivat genren 

sisällä epätyypillisempiä. Tutkimuksessa kaupallisen menestyksen mittarina käytettiin 

Billboardin kirjaamien digitaalisten latauksien määrää. Tutkijat tarkkailivat seitsemän genren 

kappaleiden sijoitusta (1-50) listalla kolmen vuoden ajan. Lyyrikoiden aiheita analysoitiin 

tarkastelemalla, kuinka usein aiheeseen liittyvät sanat ilmenivät kappaleen teksteissä. Lopuksi 

tutkijat vertailivat kappaleiden tekstien differentiaatiota genren muihin kappaleisiin ja 

vertasivat kappaleen lyriikoiden differentiaatiota kappaleen kaupalliseen menestykseen. 

Tutkimus osoitti, että lyriikoiltaan eroavat kappaleet olivat kaupallisesti menestyneimpiä 

genren sisällä. Tutkijat poissulkivat monien tekijöiden vaikutuksen tekemällä lisää analyysejä 

aineiston pohjalta. Esimerkiksi selittävänä tekijänä saattaisi olla se, että epätyypilliset lyriikat 

tekevät kappaleesta samankaltaisemman muiden genrejen kappaleiden kanssa ja näin ollen 

miellyttäisi suurempaa määrää ihmisiä. Tälle selitykselle ei kuitenkaan löytynyt merkittävää 

tukea aineistosta. (Berger & Packard 2018.) 

 

Miles, Rosen ja Grzywacz (2017) tarkastelivat vuosien 1958 ja 1991 välillä julkaistujen 

kappaleiden sointutranskriptioiden sisältämiä harmonisten yllätyksien suhdetta kappaleen 

sijoitukseen Billboard Hot 100 -listalla. Tutkimuksessa testattiin kahta hypoteesia, joista 

ensimmäinen oli Absolute-Suprise -hypoteesi, joka esittää, että odottamattomat musiikilliset 

tapahtumat johtavat suoraan nautinnon kokemukseen. Toinen hypoteeseista oli Contrastive-

Surprise -hypoteesi, jonka mukaan rinnakkain ilmenevät odottamattomat musiikilliset 

tapahtumat ja niitä seuraavat odotetut musiikilliset tapahtumat synnyttävät 

palkitsemisresponssin. Hypoteesin mukaan yllätykset saavat aikaan epämiellyttäviä 

emootioita, jotka koetaan jännitteenä. Tätä seuraa odotettu tapahtuma, joka saa aikaan 

nautinnollisen jännitteen purkautumisen. Tutkimuksessa havaittiin, että Billboard Hot 100 -

listan ylimpään kvartaaliin nousseet kappaleet sisälsivät huomattavasti enemmän yllättävyyttä 

kuin alempaan kvartaaliin yltäneet kappaleet. Havainto tukee Absolute-Surprise -hypoteesia. 

Tutkimuksessa huomattiin myös, että luontainen paikka kappaleessa Contrastive-Surprise -

ilmiölle on siirtymä kahden osan välissä. Parhaiten menestyneissä kappaleissa oli rakenteita, 

joissa high-surprise osaa seurasi low-surprise osa. Tutkimuksen tulokset tukevat molempia 

hypoteeseja ja tutkimuksessa esitetäänkin, että molemmat ovat osatekijöitä populaarimusiikin 

aikaansaamassa mielihyvässä. Tutkijaryhmä kutsuu tätä Hybrid-Surprise -hypoteesiksi. 

(Miles, Rosen & Grzywacz 2017.) 
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Edellä esitettyjen tutkimuksien pohjalta voidaan todeta, että muusikin sisältämät yllätykset, 

epätyypillisyys ja uutuudenviehätys vaikuttavat kappaleiden kaupalliseen menestykseen. 

Kaikkien tutkimuksien aineistot esittävät, miten musiikinkuuntelijat todellisuudessa kuluttavat 

populaarimusiikkia ja näin ollen tarjoavat luotettavampaa tietoa kuin laboratoriotutkimukset, 

jotka ovat olleet suosittu tutkimustapa empiirisen estetiikan historiassa. Edellä esitetyt 

tutkimukset vaativat pitkälle kehittyneitä tietojenkäsittelyjärjestelmiä, minkä takia tällainen 

empiirisen estetiikan tutkimus on ollut mahdollista vasta viime vuosina. Tutkimukset eivät 

menetelmällisten rajoitteiden takia kuitenkaan pysty osoittamaan kausaalista suhdetta 

optimaalisen differentiaation ja musiikin kaupallisen menestyksen välille. Tästä syystä käsillä 

olevassa tutkimuksessa asiaa lähestytään neurotieteen ja psykologian näkökulmasta, mikä 

tarjoaa vastauksia siihen, mitkä neuraaliset ja kognitiiviset prosessit ohjaavat 

musiikinkuluttajia.  
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4  MUSIIKINKULUTTAJIA OHJAAVAT NEURAALISET JA 

KOGNITIIVISET PROSESSIT 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimusaineiston toinen kategoria, joka valottaa 

musiikinkuuntelijoiden kulutuskäyttäytymistä ohjaavia kognitiivisia ja neuraalisia prosesseja. 

Tämä luku pyrkii vastamaan tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen: Millaiset neuraaliset 

ja kognitiiviset prosessit ohjaavat musiikinkuluttajia?  

4.1  Musiikki ja aivojen palkitsemisjärjestelmä 

Musiikki herättää vahvoja emootiota, joiden on osoitettu olevan yhteydessä dopamiinin 

vapautumiseen aivoissa. (Salimpoor, Benovoy, Larcher, Dagher, & Zatorre 2011). 

Dopamiinin vapautuminen on responssi palkitsevalle toiminnalle, kuten syöminen tai seksi, 

jotka ovat tärkeässä roolissa lajimme selviytymiselle (Oei, Rombouts, Soeter, van Gerven, & 

Both 2012; Kringelbach, Stein, & van Hartevelt 2012; Arias-Carrion, Stamelou, Murillo-

Rodriguez, Menéndez-Gonzalez & Pöppel 2010). Dopamiini on välittäjäaine, jonka roolista 

tutkijat eivät ole täysin yksimielistä, mutta sillä on havaittu olevan yhteyksiä esimerkiksi 

kehon liikkeisiin, aivojen palkitsemisjärjestelmään, uuden oppimiseen ja motivaatioon (Arias-

Carrion ym. 2010; Phillips, Vacca & Ahn 2008). Dopamiinijärjestelmään kuuluu 

mesolimbinen ja mesokortikaalinen rata, jotka lähtevät ventraaliselta tegmentaalialueelta 

(VTA). Mesolimbinen rata kulkee pääasiassa accumbens-tumakkeeseen (NAc) ja 

mesokortikaalinen rata etuotsalohkon aivokuorelle. (Arias-Carrion ym. 2010.)  

 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tutkijat ovat alkaneet ymmärtää palkitsemiseen 

liittyvien aivoalueiden ja musiikin välistä suhdetta paremmin. Anne Blood ja Robert Zatorre 

huomasivat vuonna 2001 toteuttamassaan tutkimuksessa, että erittäin nautinnolliseksi koetun 

musiikin aikaansaamat kylmät väreet (chills) näkyivät lisääntyneenä aivoaktiivisuutena 

emootioihin ja palkitsemiseen liitetyillä aivoalueilla (Blood & Zatorre 2001). Kymmenen 

vuotta myöhemmin Salimpoorin tutkijaryhmä teki ensimmäisen suoran havainnon, että 

musiikin aikaansaamat palkitsevat kokemukset ovat yhteydessä dopamiiniseen aktiivisuuteen 
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mesolimbisessä palkitsemisjärjestelmässä, joka on kehittynyt vahvistamaan perustavaa laatua 

olevia biologisia käyttäytymismalleja (Salimpoor ym. 2011). Musiikille on esitetty erilaisia 

esihistoriallisia rooleja, jotka pyrkivät selittämään musiikin evolutiivista merkitystä ja sitä, 

miksi musiikki aktivoi palkitsemiseen liittyviä aivoalueita (Trainor & Schmidt 2003, 61). 

Musiikki ei kuitenkaan ole samalla tavalla biologisesti palkitseva asia kuten ruoka, joka on 

yksilön hengissä selviytymiselle välttämättömyys. Yksi selitys on se, että vahvoina koetut 

emootiot voivat olla itsessään palkitsevia (Salimpoor ym. 2009). Tämä tarkoittaisi sitä, että 

musiikki ei itsessään ole samalla tavalla palkitsevaa kuten syöminen, mutta sillä on kyky 

herättää vahvoja emootioita.  Emootioiden biologinen tarkoitus on ohjata ihmisiä toimiaan ja 

reagoimaan ympäristössä tapahtuviin asioihin, jotka saattavat vaikuttaa yksilön hengissä 

selviytymiseen (Dissanayke 2006, 2).  

 

Syy, miksi palkitsemiseen liittyvät neuraaliset prosessit ovat hyvä näkökulma selittämään 

kappaleiden kaupalliseen menestykseen sekä musiikin kuuntelijoiden kulutuskäyttäytymiseen 

vaikuttavia tekijöitä on se, että palkitsemisen kokemus ohjaa meitä kuuntelemaan tiettyjä 

kappaleita, vaikka emme välttämättä niistä aluksi pitäisikään. Bernsin ja Mooren vuonna 2011 

tekemässä tutkimuksessa osallistujia pyydettiin laittamaan kuusi genreä mieltymyksiensä 

mukaiseen järjestykseen. Osallistujat kuulivat 15 sekunnin katkelmia kappaleista, jotka 

kuuluivat heidän kolmeen lempigenreensä. Tämän aikana tarkasteltiin tutkittavien 

palkitsemiseen liittyvää aivoaktiivisuutta fMRI:lla. Osanottajia pyydettiin myös arvioimaan, 

kuinka paljon he pitivät kappaleista asteikolla 1-5. Mittausten jälkeen tutkijat odottivat kolme 

vuotta ja vertasivat mittaustuloksia kappaleiden myyntilukuihin. Tutkimustulokset osoittivat, 

että palkitsemiseen liittyvien aivoalueiden aktiivisuus korreloi kappaleen myyntilukujen 

kanssa, kun taas se, kuinka paljon osallistujat itse kertoivat pitävänsä kappaleesta ei 

korreloinut myyntilukujen kanssa. (Berns & Moore 2011.) Samankaltaiseen tulokseen 

päätyivät myöhemmin myös Salimpoorin tutkijaryhmä, joka osoitti palkitsemiseen liittyvistä 

aivoalueista erityisesti NAc -alueen aktiivisuuden olevan paras indikaattori siitä, kuinka 

paljon kuulija on valmis käyttämään rahaa musiikkiin, jota hän ei ole aikaisemmin kuullut 

(Salimpoor ym. 2013). 

 

Suurimman osan emootioihin liittyvästä aivoaktiivisuudesta saa aikaan musiikki, joka on 

kuuntelijoille tuttua eikä niinkään musiikki, josta he pitävät. Musiikillisilla mieltymyksillä on 

vain pieni rooli musiikin synnyttämään aivoaktiivisuuteen limbisellä-, paralimbisellä- ja 

palkitsemiseen liittyvillä aivoalueilla. Musiikin tuttuus on puolestaan avaintekijöitä lisäämään 



 18 

aivoaktiivisuutta emootioihin liittyvillä aivoalueilla, kuten esimerkiksi amygdalassa sekä 

NAc:issa. (Pereira ym. 2011.) Tätä ilmiötä selittää se, että musiikin tuttuus, ennustettavuus ja 

kuuntelijan odotukset ovat tärkeässä, mutta eivät välttämättömässä, roolissa musiikin 

synnyttämiin vahvoihin emootionaalisiin kokemuksiin, joilla on suuri vaikutus 

kuuntelukokemuksen nautinnollisuuteen (Bosch, Salimpoor, & Zatorre 2013). Ilmiö, joka 

selittää näitä tutkimustuloksia on mere exposure effect, jonka mukaan pidämme enemmän 

musiikista, joka on meille tuttua (Mayer 1903; viitattu Pereira ym. 2011). Ilmiötä on tutkittu 

paljon ja käsitystämme ilmiöstä tukee useat empiiriset havainnot. Esimerkiksi melodian 

toistumisen on huomattu lisäävän sitä, kuinka paljon pidämme tuntemattomasta melodiasta 

(Peretz ym. 1998). Myös soinnut, jotka ovat meille tuttuja, lisäävät konsonanssin kokemusta 

ja musiikin nautinnollisuutta (McLachlan, Marco, Light, & Wilson 2013). Myös toisto on 

monissa tutkimuksissa osoitettu tärkeäksi tekijäksi musiikin nautinnollisuuden kannalta. 

Entuudestaan tuntematon musiikki koetaan nautinnollisempana, jos se sisältää enemmän 

toistoa (Margulis 2013). Toisto musiikissa lisää prosessoinnin sujuvuutta, joka koetaan usein 

positiivisena. Toisto johtaa kuitenkin myös habituaatioon, joka laskee tutun ärsykkeen 

tapauksessa kuulijan vastaanottokykyä. (Hurron 2013.)  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että musiikinkuuntelijoiden kulutuskäyttäytymistä ohjaavat 

palkitsemiseen liittyvät neuraaliset prosessit. Musiikista tekee palkitsevaa sen aikaansaamat 

vahvat emootiot, joilla on ollut tärkeä rooli lajimme hengissä selviytymiselle. Näitä emootiota 

synnyttää erityisesti musiikki, joka on meille tuttua. Jotkin kappaleet linkittyvät esimerkiksi 

tiettyyn aikaan tai kokemukseen, jolloin ne pystyvät herättämään hetkessä koetut tunteet 

uudestaan eloon. Kaupallisesti menestyäkseen uuden kappaleen onkin siis tultava kuulijoille 

tutuksi mahdollisimman nopeasti. On myös huomattu, että musiikki, joka saa aikaan 

palkitsemisen kokemuksia, on kuulijalle helpompi muistaa (Ferreri & Rodriguez‐Fornells 

2017).  

4.2 Positiiviset ennustevirheet ja sisäinen motivaatio  

Yksi aivojen päätavoitteista on ennustaa palkitsevia kokemuksia (Salimpoor, Zald, Zatorre, 

Dagher, & McIntosh 2015). Keskiaivoissa dopamiinineuronit pyrkivät ennakoimaan 

lähestyvää palkitsevaa kokemusta. Kun palkitseva asia on odotuksia parempi, aivojen 

palkitsemisjärjestelmä aktivoituu. Tätä kutsutaan positiiviseksi ennustevirheeksi. Täysin 
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oikein tehty ennustus ei herätä yhtä voimakasta responssia, kun taas odotettua huonompi 

palkinto saa aikaan negatiivisen ennustevirheen. (Schultz 2013.) Musiikin tapauksessa 

kuuntelijan odotuksiin vaikuttavat esimerkiksi kulttuurille luontaiset säännöt ja traditiot, jotka 

kuulija on oppinut aikaisempien kuuntelukokemuksien ja musiikillisen koulutuksen 

yhteydessä. (Paraskevopoulos, Kuchenbucha, Herholzb & Pantev 2011; Pearce, Ruiz, Kapasi, 

Wiggins, & Bhattacharya 2009; Loui 2012). Jokaisella ihmisellä on uniikki musiikillinen 

paletti, koska kukaan ihminen ei omaa täysin samanlaista kuunteluhistoriaa (Salimpoor ym. 

2015). Aikaisemmat kuuntelukokemukset vaikuttavat myös mentaaliseen representaatioon ja 

odotuksiin musiikista, mitkä määrittelevät yksilön emotionaalisia responsseja sekä 

musiikillisia mieltymyksiä (Curtis & Bharuchaja 2009; Stevens 2012).  

 

Positiiviset ennustevirheet ovat tärkeässä roolissa siinä, millaisista ärsykkeistä pidämme ja 

millaisiin tilanteisiin pyrimme. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että yksilöt tekevät päätöksiä, 

jotka tuottavat maksimaalisen palkinnon kokemuksen (Schultz 2012). Positiiviset 

ennustevirheet liittyvät vahvasti myös uusien asioiden oppimiseen. Eläinkokeissa on 

huomattu, että apinat kykenevät ennustuksissa yhdistämään ärsykkeen ja palkinnon vain, jos 

tilanteessa tapahtuu postiviinen ennustevirhe.  (Waelti, Dickinson & Schultz 2001; viitattu 

Oudeyer, Gottlieb, & Lopes 2016, 258.) Uuden oppimisessa merkityksellistä on uteliaisuus, 

joka on sisäisen motivaation ilmenemismuoto (Kidd & Hayden 2015; Oudeyer ym. 2016, 

257) Sisäinen motivaatio ohjaa ihmisiä sellaisten asioiden äärelle, jotka ovat itsessään 

palkitsevia ja joita ei tehdä ulkoisen paineen tai palkinnon sanelemana (Ryan & Deci 2000). 

Sisäisen motivaation teorioihin liittyy vahvasti yllättävyyden (surprise) ja uutuuden (novelty) 

käsitteet. Uutuudella ja yllättävyydellä on selkeitä yhteyksiä aikaisemman tiedon 

muistamiseen. Kuitenkin uutuus viittaa siihen, ettei asiasta ole olemassa minkäänlaista 

muistijälkeä. Yllättävyys liittyy puolestaan odotuksiin ja ennustuksiin ympäristöstä. 

Vertaamme asioita jatkuvasti aikaisempiin kokemuksiimme. Asia koetaan yllättävänä, jos se 

eroaa odotuksista ja ennustuksista. (Barto, Mirolli & Baldasarre 2013.)  

 

Sisäiseen motivaatioon linkittyy Huntin (1965) esittämä teoria, joka operoi optimaalisen 

ristiriidan käsitteellä (optimal incongruity). Hänen mukaansa ihmiset etsivät tilanteita, jotka 

sijoittuvat täysin varman ja täysin epävarman välimaastoon. (Hunt 1965; viitattu Oudeyer ym. 

2016, 260.)  Berlyne teki vuonna 1960 samankaltaisen havainnon. Hänen mukaansa 

palkitsevimmat tilanteet olivat uutuudeltaan keskitasoa, eli täysin tutun tilanteen ja täysin 

uuden tilanteen välimaastossa. (Oudeyer ym. 2016, 260.) Benjamin Goldin (2019) 
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tutkimusryhmän tuoreet empiiriset havainnot tukevat tätä optimaalisen ennustettavuuden ja 

epävarmuuden hypoteesia myös musiikin tapauksessa. Heidän mukaansa musiikinkuuntelijat 

pitivät yhdenmukaisesti enemmän musiikista, joka on ennustettavalta kompleksisuudeltaan 

keskitasoa ja että preferenssi siirtyy kohti odotusten mukaista ilmenemismuotoa epävarmassa 

kontekstissa. Havainnot ovat linjassa teorioiden kanssa, jotka painottavat uuden oppimisen 

luontaista palkitsevuutta tilanteissa, jotka korjaavat epätarkkoja ja vääriä ennustuksia ja 

osoittavat todeksi tarkat ja oikeat ennustukset. (Gold, Pearce, Mas-Herrero, Dagher & Zatorre 

2019) Samanlaiseen tulokseen päätyi Vincent Cheungin tutkijaryhmä (2019), joka havainnoi 

epävarmuutta ja yllätyksiä sointukierroissa. Heidän mukaansa länsimaisessa pop-musiikissa 

nautinnollisia ovat tilanteet, joissa yllättävä sointu kuullaan vain vähän epävarmassa 

tilanteessa sekä päinvastoin tilanteessa, jossa vain vähän yllättävä sointu kuullaan hyvin 

epävarmassa tilanteessa. (Cheung, Harrison, Mayer, Pearce, Haynes, & Koelsch 2019.)  

 

Tässä luvussa on tarkasteltu, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka hyvin kuulija muistaa 

kappaleen. Tutkimusten mukaan kappaleen täytyy sisältää paljon toistoa, joka helpottaa 

prosessoinnin sujuvuutta ja siinä on oltava elementtejä, jotka ovat meille tuttuja. Toisaalta sen 

tulee tarjota yllätyksiä synnyttääkseen positiivisia ennustevirheitä. Tällöin kuuntelukokemus 

sijoittuu täysin varman ja täysin epävarman tilanteen välimaastoon, mikä koetaan luonnostaan 

palkitsevana. 
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5  PALKITSEVAN EROAVUUDEN MALLI 

 

Tässä luvussa esitetään palkitsevan eroavuuden malli, joka on muodostettu tämän 

tutkimuksen tutkimusaineiston pohjalta. Se vastaa tutkimuksen kolmanteen 

tutkimuskysymykseen: Miten kappaleiden kaupalliseen menestykseen vaikuttavat tekijät ovat 

suhteessa musiikinkuluttajia ohjaaviin neuraalisiin ja kognitiivisiin prosesseihin? Malli 

pohjautuu havaintoon siitä, että optimaalisen differentiaatio vaikuttaa positiivisesti kappaleen 

kaupalliseen menestykseen. Mallissa esitetään, että tämä yhteys johtuu aivojen 

palkitsemisjärjestelmän aktivaatiosta.  

 

Tutkimusaineisto osoittaa, että aivojen palkitsemisjärjestelmän aktivaatiolla on yhteys 

musiikin kaupalliseen menestykseen ja siihen, kuinka paljon musiikinkuluttajat ovat valmiita 

maksamaan kuuntelemastaan musiikista (Berns & Moore 2012; Salimpoor ym. 2013). 

Tutkimusaineiston perusteella näiden aivoalueiden aktivaatiossa erityisen oleellista on 

musiikin tuttuus, eikä niinkään musiikilliset preferenssit (Pereira ym. 2011). Myös positiiviset 

ennustevirheet aktivoivat näitä aivoalueita. Positiiviset ennustevirheet syntyvät, kun 

palkitseva asia ylittää odotuksemme. Myös ennustusten mukaiset asiat koetaan palkitsevina, 

mutta ne eivät aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmää yhtä voimakkaasti. (Schultz 2013.) 

Positiiviset ennustevirheet liittyvät neuraalisen järjestelmään, jonka avulla ihminen oppii, 

koska yksilöt pyrkivät maksimoimaan palkitsevat kokemukset (Schultz 2012; Oudeyer ym. 

2016). Sisäinen motivaatio ohjaa ihmisiä sellaisten asioiden äärelle, jotka ovat itsessään 

palkitsevia (Ryan & Deci 2000). Sisäiseen motivaatioon taas liittyy vahvasti ärsykkeen uutuus 

ja yllättävyys, jotka ovat oleellinen osa prosessia, jossa yksilö oppii muistamaan uusia 

ärsykkeitä (Oudeyer ym. 2016). Kuvio 1 esittää, miten tämän tutkimuksen aineiston 

perusteella aivojen palkitsemisjärjestelmän aktivaatiota voidaan hahmottaa. Aivojen 

palkitsemisjärjestelmää aktivoi erityisesti musiikki, joka on kuuntelijalle entuudestaan tuttua. 

Jos taas kyseessä on entuudestaan tuntematon kappale, aivojen palkitsemisjärjestelmän 

aktivaatio liittyy musiikin sisältämiin yllättäviin, epätyypillisiin tai entuudestaan 

tuntemattomiin elementteihin, jotka ylittävät kuuntelijan odotuksen (ks. kuvio 1.) 
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Kuvio 1. Musiikki, joka kykenee ylittämään kuulijan odotukset, on suoraan palkitsevaa. Myös tällaiset kappaleet 

ovat helpompia muistaa, jolloin niistä tulee nopeammin tuttuja. 

 

 

Positiiviset ennustevirheet siis syntyvät, kun ärsyke ylittää kuulijan odotukset. On selvää, että 

tällöin ärsyke myös eroaa kuulijan odotuksista. Kuulija voi siis kokea ärsykkeen joko 

epätyypillisenä, yllättävänä tai täysin uutena. Nämä kolme käsitettä yhdistettiin jo 

aikaisemmin tässä tutkimuksessa optimaalisen differentiaation käsitteen alle. Tämän 

tutkimuksen tutkimusaineisto osoittaa empiirisellä tutkimusnäytöllä, että näillä käsitteillä on 

yhteys kappaleiden kaupalliseen menestykseen. Parhaiten menestyvät kappaleet eroavat 

sopivassa suhteessa aikalaisverrokeistaan (Askin & Mauskapf 2017).  Epätyypillisen vähän 

tai paljon instrumentteja sisältävät kappaleet menestyvät aikalaisverrokeitaan paremmin 

(Nunes & Ordanini 2014). Kappaleet, jotka ovat epätyypillisempiä lyriikoiltaan tietyn genren 

sisällä menestyvät paremmin (Berger & Packard 2018). Parhaiten menestyneiden kappaleiden 

harmonia sisältää enemmän yllättävyyttä (Miles, Rosen & Grzywacz 2017). Optimaalinen 

differentiaatio on siis yhteydessä kappaleen kaupalliseen menestykseen. Myös sopivassa 

suhteessa eroavat kappaleet todennäköisesti sisältävät elementtejä, jotka eroavat kuulijan 

odotuksista ja näin luo mahdollisuuden positiiviseen ennustevirheeseen. On tärkeää 

huomioida sana ’’optimaalinen’’, joka viittaa siihen, että eroamisen pitää tapahtua sopivassa 

suhteessa. On myös syytä painottaa, että odotuksista eroavat elementit eivät takaa suoraan 

positiivisen ennustevirheen syntyä, vaan elementtien täytyy olla parempia, mitä kuulija osaa 

odottaa.  Kuvio 2 selventää tätä suhdetta (ks. kuvio 2).  

 

 

 

Musiikki ylittää kuuntelijan odotukset -> positiivinen 
ennustevirhe 

 

Aivojen palkitsemisjärjestelmän aktivaatio 
 

Kuuntelijalle entuudestaan tuttu musiikki 
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Kuvio 2. Sopivassa suhteessa eroava musiikki menestyy todennäköisesti paremmin. Se eroaa myös kuuntelijan 

odotuksista, jolloin se saattaa synnyttää kuulijalle positiivisen ennustevirheen. 

 

 

Näistä havainnoista on mahdollista muodostaa palkitsevan eroavuuden malli. Malli perustuu 

kahteen empiiriseen havaintoon, jotka ovat yhteydessä musiikin kaupalliseen menestykseen: 

aivojen palkitsemisjärjestelmän aktivaatio sekä kappaleiden sisältämä optimaalinen 

differentiaatio. Optimaalinen differentiaatio mahdollistaa positiivisten ennustevirheiden 

syntymisen. Tämä taas on yhteydessä aivojen palkitsemisjärjestelmän aktivaatioon sekä 

uuden auditiivisen ärsykkeen muistamiseen. Tällöin uudesta kappaleesta tulee nopeammin 

tuttu, joka taas lisää mahdollisuutta palkitsevaan kokemukseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuvio 3. Palkitsevan eroavuuden malli.   

Optimaalinen differentiaatio: epätyypillisyys, 
yllättävyys ja uutuus 

 

Kappaleen kaupallinen menestys 
 
 

Positiiviset ennustevirheet 
 

Kuuntelijalle entuudestaan tuttu musiikki 

Kappaleen kaupallinen menestys 
 
 

Aivojen palkitsemisjärjestelmän aktivaatio 
 

Optimaalinen differentiaatio: epätyypillisyys, 
yllättävyys ja uutuus 

 

Musiikki ylittää kuuntelijan odotukset -> 
positiivinen ennustevirhe 
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Palkitsevan eroavuuden mallilla pystyttäisiin selittämään, miksi musiikin kuuntelijat 

kuluttavat sopivassa suhteessa eroavaa musiikkia, ottaen huomioon sen, että monet 

tutkimukset puoltavat mere exposure effectin ja musiikin tuttuuden merkitystä musiikin 

kaupalliselle menestykselle. Tarkastelemalla vain tuttuutta painottavia havaintoja voitaisiin 

päätyä helposti lopputulokseen, että uuden kappaleen on vaikutettava kuuntelijalle 

mahdollisimman tutulta, jotta se saisi aikaan nautinnollisen kokemuksen. Empiirisesti laajasti 

tutkitun mere exposure efectin mukaan tuttuuden ja musiikillisen preferenssin välillä on 

lineaarisesti nouseva suhteen. Tällaiseen näkökulmaan ei kuitenkaan olisi helppoa yhdistää 

viime vuosien optimaalista differentiaatiota painottavia tutkimuksia. Optimaalisen 

differentiaation malli ei pyrikään sulkemaan kumpaakaan ilmiöistä ulkopuolelleen. Mallin 

mukaan musiikki, joka on meille tuttua, on suoraan palkitsevaa. Kuitenkin uuden musiikin 

tapauksessa optimaalinen differentiaatio takaa sen, että kappale erottuu joukosta ja kuulijat 

oppivat muistamaan sen mahdollisimman hyvin. Palkitsevan eroaavuuden malli ehdottaakin 

mere exposure effectiin pientä tarkennusta. On empiirisesti osoitettu, että altistus lisää sitä, 

kuinka paljon pidämme jostain asiasta. Kuitenkaan tämän tutkimuksen aineistonhankinnassa 

ei löytynyt tutkimusta, jossa mere exposure efectiä tarkasteltaessa otettaisiin huomioon 

lisääkö esimerkiksi ärsykkeen yllättävyys altistuksen tehokkuutta. On myös huomioitava jo 

tutkimustulosten esittelyssä, että palkitsevan eroavuuden malli pohjautuu tämän tutkimuksen 

aineistoon ja todennäköisesti tulevaisuudessa tehtävät empiiriset havainnot tulevat 

muuttamaan sitä.  
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6 DISKUSSIO 

 

Tässä tutkimuksessa on käsitelty laajasti erilaista empiiristä ainestoa, joka selittää, miksi 

tietyistä kappaleista tulee hittejä. Aineiston pohjalta muodostettiin palkitsevan eroavuuden 

malli, jonka tarkoituksena on toimia teoreettisena viitekehyksenä tulevalle empiiriselle 

tutkimukselle. Optimaalisen differentiaation ja aivojen palkitsemisjärjestelmän välisestä 

yhteydestä ei löydy vielä suoraa empiiristä todistusta, joten malli tarjoaakin tulevalle 

tutkimukselle mahdollisen tutkimuskohteen. Tässä mielessä tutkimuksessa saavutettiin sille 

asetettu tavoite. Tutkimuksessa kartoitettiin laajasti olemassa olevaa tietoa ja kerättiin se 

yhteen. Se myös toi esille tutkimuksellisia aukkoja ja loi teoriaa tulevalle tutkimukselle. 

 

Palkitsevan eroavuuden malli kuvaa hyvin todellisuutta siitä, miten ihmiset kuuntelevat 

musiikkia. Usein päädymme kuuntelemaan tuttuja kappaleita soittolistoiltamme tai jopa 

fyysiseltä tallenteelta vuosien takaa. Kyllästymme kuitenkin jossakin vaiheessa tuttuihin, 

toisiaan muistuttaviin kappaleisiin tai tiettyihin musiikillisiin tyylisuuntiin. Tällöin 

kaipaamme jotain uutta, epätyypillistä ja yllättävää. Näin populaarimusiikkiin syntyy uusia 

suuntauksia, jotka kontrastoivat jossain määrin edeltäjiään. Tällaisista populaarimusiikin 

sykleistä on useita ei-tieteellisiä teorioita ja tulevalle tutkimukselle hyvä suunta voisikin olla 

pyrkimys hahmottaa populaarimusiikin syklejä optimaalisen differentiaation mallin kautta. 

Useat populaarimusiikin historiaan jääneet artistit ovat luoneet kokonaan uuden genren tai 

olleet vähintäänkin pioneereja edustamalleen genrelle. Usein näitä artisteja seuraa joukko 

kopioita, koska yleisö ei saa tarpeekseen yhden artistin kynästä syntyvistä kappaleista. Kun 

kaikki ideat on käytetty ja tyylisuunnan kappaleet alkavat muistuttaa liikaa toisiaan, yleisön 

huomio siirtyy jälleen uuteen, epätyypilliseen ja yllättävään artistiin. 

 

Tutkimuksella saavutettua tietoa voitaisiin soveltaa monin eri tavoin musiikkialalla. 

Erityisesti levy- ja kustannusyhtiöiden A&R -osaston toiminalle tiedolla voisi olla suuriakin 

hyötyjä. Näiden henkilöiden työnkuvaan osittain kuuluu musiikkitrendien ennustaminen ja 

siinä musiikinkuuntelijoiden kulutuskäyttäytymisen syvällisemmästä ymmärtämisestä olisikin 

paljon apua. Myös soittolistavetoisemmassa musiikinkulutuksessa soittolistaeditoreilla on yhä 

kasvavampi rooli portinvartijoina. Tässäkin työssä musiikinkuuntelijoiden 

kulutuskäyttäytymisen ymmärtäminen listauspäätöksissä on erittäin hyödyllistä.  
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Monille musiikki ja kaupallisuus ovat asioita, joita ei saisi sekoittaa keskenään. Vaikka tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiinkin musiikkia kaupallisuuden näkökulmasta, se ei tarkoita, etteikö 

kaupallisuutta kavahtava ihminen voisi löytää tutkimuksesta uutta ajateltavaa. Tutkimuksen 

havainnot tulevat myös lähelle jokaista musiikin kuuntelijaa ja saattavat avartaa käsitystä 

omasta musiikkimausta. On kuitenkin syytä myös todeta, että musiikki on monille ammatti ja 

vaikka kuinka haluaisimme pitää yllä taiteilijamyyttiä, monille luova työ on tapa maksaa 

laskut ja lyhentää lainaa. Nämä musiikintekijät varmastikin miettivät myös musiikin 

kaupallista puolta kirjoittaessaan kappaleita. Se ei kuitenkaan tee heidän taiteestaan yhtään 

merkityksettömämpää.   

6.1 Tutkimuksen rajoitteet ja eettinen arviointi 

Tutkimus toteutettiin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti ja tutkimuksessa kunnioitettiin 

muiden tutkijoiden työtä käyttäen asianmukaisia viittaustekniikoita. Kirjallisuuskatsauksena 

toteutetussa tutkimuksessa aineistoa ja koehenkilöitä koskevat eettiset säädökset eivät 

vaatineet erityisiä toimenpiteitä. (ks. TENK 2012.) Tutkimus pyrittiin toteuttamaan 

mahdollisimman läpinäkyvästi ja niin, että samalla aineistolla toinen tutkija olisi päätynyt 

samoihin loppupäätelmiin. Tutkimusta tehdessä tiedostettiin kuitenkin se, ettei tutkijan roolia 

voida täysin häivyttää ja onkin eettisesti oikein todeta, että tämän tutkimuksen tulokset ovat 

tulkintaa aiemmasta tiedosta. 

 

Tutkimus sisälsi monia rajoituksia. Laaja aihe ja kandidaatintutkielman rajallisuus loi 

haasteita sille, kuinka syvällisesti teemoja voitiin käsitellä. Toisaalta tutkimuskysymyksen 

rajaus onnistui hyvin ja tutkimus onnistuttiin toteuttamaan kandidaatintutkielmalle asetetuissa 

raameissa. Yksi tutkimuksellinen rajoittaja oli tutkimuksen toteutus integroivana 

kirjallisuuskatsauksena, joka yhdistää tutkimuksia eri tieteenaloilta. Kuten jo 

tutkimusmenetelmää esitellessä todettiin, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ei olisi taipunut 

menetelmänä tutkimusasetelmaan. Kuitenkin tutkimusmenetelmänä se olisi tehnyt tämän 

tutkimuksen tuloksista luotettavampia ja objektiivisempia. Integroivan kirjallisuuskatsauksen 

käyttö lisäsi tutkijan vaikutusta siihen, mitä aineistoon päädyttiin valitsemaan. On myös syytä 

arvioida sitä, kuinka luotettavia tutkimustulokset ovat, kun yhdistetään tutkimuksia eri 

tieteenaloilta, joissa käytetään usein erilaisia tutkimusmenetelmiä. Eri tutkimusperinteissä 

tietyt käsitteet saatetaan ymmärtää eri tavoin ja niitä operationalisoidaan eri tavoilla. Tässä 
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tutkimuksessa analyysi tapahtui juuri käsitteiden avulla, joten palkitsevan eroavuuden malliin 

on syytä suhtautua vielä kriittisesti.  

 

Palkitsevan eroavuuden malli tarjoaa yhden selityksen musiikin kaupalliselle menestykselle. 

Kappaleiden kaupalliseen menestykseen vaikuttaa kuitenkin myös ulkomusiikilliset asiat 

kuten se, kuinka suuri näkyvyys kappaleelle saadaan markkinoinnin avulla. Myös se, kuinka 

suosittu artisti on vaikuttaa siihen, kuinka menestyneitä hänen kappaleistaan tulee. Jokaisella 

musiikin kuuntelijalla on myös uniikki kuunteluhistoria, joten kaikki eivät koe kappaleita 

samalla tavalla. Nämä asiat otettaessa huomioon voidaan todeta, ettei palkitsevan eroavuuden 

malli pysty selittämään kaikkia musiikin kaupalliseen menestykseen vaikuttavia tekijöitä. 

Tähän toisaalta mallilla ei pyritäkään. Sen tarkoituksena on ymmärtää paremmin musiikin 

kuuntelijoita, eikä selittää kaikkia musiikin kaupalliseen menestykseen vaikuttavia tekijöitä.  

6.2 Jatkotutkimus 

Tämän tutkimuksen ensisijaisia tavoitteita oli menetelmän mukaisesti kartoitta tämän hetkistä 

tietämystä ja tutkimuksellisia aukkoja, joita tulevat tutkimukset voisivat pyrkiä täyttämään. 

Erityinen kysymys on se, onko optimaalinen differentiaatio yhteydessä aivojen 

palkitsemisjärjestelmän aktiivisuuteen, kuten mallissa ehdotetaan. Tätä voitaisiin tarkastella 

esimerkiksi kokeellisella asetelmalla käyttäen fMRI -skannausta, jolla voidaan tarkastella 

suoraan syvällä aivoissa sijaitsevia palkitsemiseen liittyviä aivoalueita. fMRI:n ongelma on 

se, että menetelmän käyttäminen on hidasta ja kallista. Palkitsevan eroavuuden mallin 

neuraalinen testaaminen voitaisiinkin aloittaa EEG -skannauksella, jolloin tutkimus olisi 

huomattavasti helpompaa ja halvempaa toteuttaa. EEG:llä ei tosin pystyttäisi suoraan 

havainnoimaan aivojen palkitsemisjärjestelmän subkortikaalisia rakenteita. 

Palkitsemisjärjestelmä on kuitenkin osa limbistä järjestelmää, joka myös levittäytyy myös 

prefrontaalisille kortikaalialueille. Esimerkiksi dorsolateraalisen prefrontaalikorteksin 

deaktivaation on huomattu olevan yhteydessä tylsyyden kokemukseen musiikkia 

kuunneltaessa (Tabatabaie, Azadehfar, Mirian, Noroozian, Yoonessi, Saebipour, Yoonessi 

2014).  

 

Optimaalisen differentiaation käsite voidaan operationalisoida Spotify API:n kautta saattavilla 

audio features -arvoilla, jotka kuvaavat numeraalisesti kappaleiden auditiivisia 
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ominaisuuksia. Spotify API on avoin ja ilmainen rajapinta, josta on mahdollista hakea tietoa 

mistä tahansa kappaleesta. Spotify käyttää rajapinnallaan samaa Echonestin algoritmia kuin 

Askin ja Mauskapf tutkimuksessaan (ks. Askin & Mauskapf 2017, 918). Näin ollen 

optimaalisen differentiaation operationalisointi pohjautuisi aikaisempaan tutkimukseen. 

Tutkimus, jossa hyödynnettäisiin digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia käyttää 

suuria määriä audioon liittyvää dataa, näyttää olevan nouseva suuntaus systemaattisessa 

musiikkitieteessä. Tämä tieto on kuitenkin vain numeroita, jos emme pysty ymmärtämään 

niiden merkitystä. Siksi neurotieteiden ja psykologian tuominen osaksi tällaisen tiedon 

analysoimista, on perusteltu lähestymistapa myös tulevaan tutkimukseen.  

 

Käsillä olevalla tutkimuksella on suora hyöty monille musiikkialan toimijoille, kuten A&R -

henkilöille, kustantajille, kirjoittajille, tuottajille ja artisteille. Tutkimus osoittaa, että 

populaarimusiikissa on aina tilaa luovuudelle, eikä menestystä voida täysin tehtailla 

systemaattisesti analysoimalla ja matkimalla aikaisempia hittejä. Yksi mahdollinen suunta 

tulevalle tutkimukselle olisikin vertailla musiikkialalla toimivien henkilöiden uskomuksia 

tässä tutkimuksessa esitettyyn tieteelliseen näyttöön. Ehkä musiikkialalla on joitakin 

uskomuksia, joita tämän tiedon valossa olisi syytä muuttaa. 

 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinnonkohteena oli populaarimusiikki, ja palkitsevan eroavuuden 

malli onkin muodostettu havainnoista, jotka on tehty tutkimalla kaupallisesti menestyneimpiä 

kappaleita. Jatkotutkimuksissa voitaisiin myös lähteä tarkastelemaan, toimiiko palkitsevan 

eroavuuden malli muissa musiikinlajeissa. Ehkä myös taidemusiikin kaanonin 

muodostumisessa osatekijänä on ollut optimaalisen differentiaation vaikutus. Ehkä kaanoniin 

jääneet suuret säveltäjät ja teokset ovat tarjonneet ajassaan jotain uutta ja yllättävää.  

6.3 Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa on analysoitu aineistoa, joka selittää musiikin kaupallista menestystä ja 

musiikinkuuntelijoiden kulutuskäyttäytymistä. Aineiston pohjalta muodostettiin palkitsevan 

eroavuuden malli, jota voidaan käyttää tulevissa empiirisissä tutkimuksissa teoreettisena 

viitekehyksenä. Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että kuuntelemme mielellämme 

tuttua musiikkia, koska se aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmää. Uusi kappale on helpompi 

muistaa, jos se sisältää yllättäviä elementtejä ja on epätyypillinen ajassaan. Tällaisista 
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kappaleista tulee nopeammin tuttuja. Yllättävät elementit, jotka ylittävät odotuksemme 

aktivoivat myös aivojen palkitsemisjärjestelmää. Kaikki tämä huomioon ottaen voidaan 

todeta, että listojen kärkeen nousevaan kappaletta on hyvin vaikea tehdä pelkästään 

matkimalla sitä, mikä on sillä hetkellä suosittua.  

 

Aika näyttää, kuinka hyvin palkitsevan eroavuuden malli pystyy kuvaamaan todellisuutta. 

Kuitenkin tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että pop-musiikki saa usein liikaa 

halveksuntaa osakseen siitä, että menestyneimmät kappaleet noudattavat kaavaa. Musiikki, 

genrestä tai kulttuurista riippumatta, lainaa ja inspiroituu aina menneistä teoksista. Kuitenkin 

näyttäisi siltä, että ainakin populaarimusiikin tapauksessa pisimmän korren vie se, kuka 

pystyy tarjoamaan jotain uutta ja luovaa. Ehkä tästä syystä suoratoistopalvelujen 30 miljoona 

kappaletta ei riitä alkuunkaan tyydyttämään tarvettamme uudelle mielenkiintoiselle 

musiikille. 
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