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Väestömme ikärakenne on vanhenevaa, johon on havahduttu esimerkiksi ikääntyneiden 

virkistystoiminnan kasvattamisen osalta. Tämä näkyy muun muassa taidelähtöisten 
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tähän mennessä tietoa runsaimmin asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta musiikin 

hyvinvointivaikutuksiin liittyen. Tästä syystä on tärkeää tuottaa tietoa myös hoivamuusikon 

näkökulmasta sekä selvittää mistä elementeistä he kokevat identiteettinsä muodostuvan 

hoivaympäristöissä työskennellessään. Haastattelututkimukseni perustuu tiedon ja 

ymmärryksen tuottamiseen ammattimuusikoiden kokemuksista hoivaympäristöissä 

työskentelystä aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.  

 

Tutkimuksessa haastateltiin neljää ammattimuusikkoa, joilla löytyi kokemusta sairaaloista sekä 

hoivaympäristöissä työskentelystä. Hoivaympäristöihin lukeutui esimerkiksi erilaisia 

hoivapalveluita tuottavat laitokset, palvelutalot, päivä- ja hyvinvointikeskukset. 

Haastateltavilla ei ollut hoivamuusikkouteen suuntaavia erikoistumiskoulutuksia. Tästä syystä 

saatiin lisätietoa kentällä jo-toimivien muusikoiden näkökulmista ja kokemuksista.   

 

Musiikin ja hyvinvoinnin kenttien kohtaamispaikoissa toimii useita erilaisia toimijoita ja ala 
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sekä myös koulutuspoliittisesta näkökulmasta. Tutkimuksen avulla voidaan myös pyrkiä 

edistämään yhteistoimijuutta musiikkialan sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välillä.  
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1  JOHDANTO  

Musiikin ja hyvinvoinnin välisiä kytköksiä on alettu tarkastelemaan yhä enenevissä määrin 

viime vuosien aikana. Esimerkiksi 2010-luvulla näkyy selvää kasvua erilaisten tutkimusten, 

julkaisuiden sekä hankkeiden kasvussa, jotka liittyvät taiteeseen ja sen soveltavaan käyttöön 

hoivaympäristöissä. (Ks. esim. Brandenburg (2008), Care Music (2013), Liikanen (2013), 

Laitinen (2017) jne.) Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut 

tutkimusartikkeleita elämänlaadun, kultturin harrastamisen ja koetun terveyden välisistä 

yhteyksistä yhteistyössä eri tutkimuslaitosten sekä yliopistojen kanssa (Taiteesta ja kulttuurista 

hyvinvointia. Toiminaohjelman 2010–2014 loppuraportti 2015, s. 35). Väestön vanhetessa 

hoivan tarve lisääntyy. Työelämän vaativuus kasvaa ja nuorten siirtymää koulusta työelämään 

tahdotaan nopeuttaa ja ansiotyössä on pyrkimys pysyä pidempään. Omaisten ja läheisten 

tekemän palkattoman hoivatyön voidaan siis olettaa vähenevän, jolloin erilaisten 

hoivapalveluiden kysyntä puolestaan kasvaa. (Anttonen, Valokivi & Zechner 2009, s. 8.) 

Muusikot ovat myös havahtuneet siihen, että musiikkitoiminta hoiva-aloilla voi tarjota uusia 

työllisyysmahdollisuuksia.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta työnkuvat ja ammatit ovat kokemassa perusteellista 

muutosta hyvinvointivaltion palvelurakennemuutoksen vuoksi, joka koskettaa myös taiteilijoita 

ja heidän työnkuviaan. Tämä näkyy muun muassa luovaa yrittäjyyttä, hoivataidetta, 

moniammatillisuutta sekä luovien alojen ja talouden painoarvojen lisääntymisenä niin 

keskusteluiden kuin käytäntöjenkin osalta. (Honkasalo 2015, s. 35.) Musiikki on näytellyt 

vahvaa roolia hyvinvoinnin edistämisessä, esimerkiksi hoiva-alan työympäristöissä ja etenkin 

vanhustyössä. Suomessa väestörakenne on nopeasti vanhenevaa ja musiikin 

hyvinvointivaikutuksiin on havahduttu yhteiskunnallisellakin tasolla. Musiikki on 

tulevaisuudessa yhä tiiviimmin osana sosiaali- ja terveysalaa ja kiinnostus sairaala-, yhteisö- ja 

hoivamuusikkoutta kohtaan on lisääntynyt (Ks. Care Music- hanke 2013).  

 

Muusikoiden työtoimenkuvat ovat laajentuneet vuosi vuodelta, musiikin sekä hyvinvoinnin 

välisten kytkösten myötä työn soveltaminen ja taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen 

ovat saaneet jalansijaa työmarkkinoilla. Musiikkia voidaan esittää monissa eri paikoissa 

tavanomaisista esiintymislavoista ja työympäristöistä poiketen, sekä näin ollen tarjota 

musiikkielämyksiä ja taidehetkiä myös sellaisille asiakasryhmille, joiden liikkuminen ei 
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onnistuisi esimerkiksi terveydentilan vuoksi tavanomaisiin konserttipaikkoihin. Suomessa 

vuosina 2010–2014 toteutetussa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia (2015) selvitystyössä 

tuotiin ilmi toimintaohjelman aikana kuntien monipuolistunut toiminta sekä hyvinvoinnin 

suhteen kulttuuripalveluiden merkityksen kasvu suunnitelmallisella tasolla. Toiminnan 

vaikuttavuus ja tietoisuuden lisääntyminen ovat kasvaneet myös sosiaali- ja terveyspalveluiden 

järjestäjätahoissa. (Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010–2014 

loppuraportti 2015, s. 10.)  

 

1.1  Aiempi hoivamuusikkoutta koskeva tutkimus   

Musiikin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä on saatavilla tutkimustietoa kattavasti, mutta 

suoraan hoivamuusikkouteen liittyviä tutkimuksia sekä tieteellisesti vertaisarvioituja töitä on 

aiheeseen liittyen vähän. Hoivamuusikkouteen liittyvät työt ovat pääosin opinnäytetöitä, 

hankeraportteja sekä maisterintutkielmia. Aiheeseen liittyviä väitöskirjojakin on saatavilla 

niukasti. Tällä hetkellä laajimpia katsauksia sairaala- ja hoivamusiikkiin liittyen lienee Care 

Music: Sairaala- ja hoivamusiikkityö ammattina- hanke (2013). Näistä kaikista edellä 

mainituista tutkimuksista on ilmennyt hyvin pitkälti samoja pääteemoja, joita ovat olleet 

esimerkiksi taiteen jalkauttaminen hoivaympäristöihin, siihen liittyvät haasteet, 

moniammatillisten työympäristöjen toimivuuden edellytykset ja työn sovellettavuus. Omaa 

tutkimustani ajatellen on joissain maisterintutkielmissa (ks. esim. Helminen 2016, Liski 2015) 

on ollut pohdintaa siitä, voivatko hoivaympäristöissä työskentelevät muusikot kokea ammatti-

identiteettinsä eheänä työnkuvien hajanaisuuden vuoksi. 

 

Tutkimukseni kannalta samankaltaisen aihe löytyy Tiina Koskisen (2013) etnomusikologian 

pro gradu- tutkielmasta, nimeltään: ”Tutkimuskohteena yhteisö- ja hoivamuusikot – Uuden 

ammattikunnan synty?”. Koskisen tutkimuksessa tarkastellaan hoivamuusikkouden ammatti-

identiteetin muodostumista, mutta tulokulma on tutkimuksissamme erilainen. Koskisen työstä 

kuvastuu, kuinka erilaisessa kehitysvaiheessa hoivamuusikkouden toimikenttä on ollut vielä 

vuonna 2013. Hoivamuusikkoutta koskevien tutkimusten tarpeellisuuden huomaa myös 

tämänhetkisen tutkimustiedon vähäisyydestä. Siitä huolimatta soveltavan taiteen ala, musiikin 

ja hyvinvoinnin väliset tutkimukset, sekä hoivamuusikkouden kenttä on kehittynyt valtavasti 
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eteenpäin, joka on nähtävissä, kun verrataan esimerkiksi vuosien 2013 ja 2020 lähdeaineiston 

laajuutta asiaan liittyen. 

 

Niin sairaala- kuin hoivamusiikkityössä voidaan nähdä erilaisia tulokulmia ja painotuksia mitkä 

vaihtelevat moniammatillisen yhteistyön kehittämisestä hoitoprosessien tukemiseen. 

Tulokulmaa voidaan katsoa myös muusikon osalta, kuinka ammattilaiselta sujuu osaamisensa 

soveltaminen uusissa toimintaympäristöissä uudelle kohdeyleisölle. (Lilja-Viherlampi 2019, s. 

15.) Koska aiempaa tutkimustietoa muusikoiden kokemuksista omista hoivamuusikon 

identiteeteistään (lukuun ottamatta mainittua Koskisen (2013) maisterintutkielmaa) sekä siihen 

liittyvistä osatekijöistä ei ole uudenaikaista tietoa saatavilla, on aiheeni erittäin ajankohtainen 

myös yhteiskunnallisesta ja koulutuspoliittisesta näkökulmasta.  

 

Care Music (2013)- hankkeessa kehitystehtäväksi ja tavoitteiksi sairaala- ja 

hoivamusiikkityössä listataan muun muassa alan toimijoiden yhteistyön edistäminen niin 

alueellisesti kuin kansainvälisesti, hoiva- ja musiikkialan opiskelijoiden aiheeseen 

orientoiminen ja perusvalmiuksien tarjoaminen sairaala- ja hoivamusiikkityön edistämiseksi, 

alan tutkimustulosten hyödyntäminen ja vuoropuhelun mahdollistaminen esimerkiksi 

musiikkiterapeuttien kanssa sekä uusien ammattikuvien (esimerkiksi sairaalamuusikko) 

rakentaminen musiikkialan ammattilaisille. (Lilja-Viherlampi 2013, s. 13.) Ottaessa huomioon 

edellä mainitut asiat, on tästä syystä erittäin tärkeää tutkia hoivaympäristöissä jo-toimivia 

muusikoita sekä heidän kokemuksiaan ja käsityksiään työskentelystään. Jos ja kun musiikkityö 

voidaan nähdä osana myös hoito- ja hoiva-alan koulutuksia, tulee näiden alojen toimijoille olla 

saatavilla tutkimus- ja kokemustietoa hoivamuusikkoudesta selkeämmän kokonaiskuvan 

muodostamiseksi toiminnasta.  

 

Hoivaympäristöissä työskentelevien muusikoiden äänen esiintuominen voi toimia ikään kuin 

avauspuheenvuorona esimerkiksi musiikin ja sosiaali- ja terveysalan toimijoille, 

kouluttajatahoille tai muuten vain aiheesta kiinnostuneille. Professori Raymond MacDonald 

(2005) kuvaa että riippumatta ihmisen musiikillisesta vaiheesta tai tasosta, musiikista 

puhumista käytetään musiikillisten identiteettien vakiinnuttamiseen sekä muokkaamiseen. 

Musiikista puhuminen ei ainoastaan toimi identiteetin täydennystarpeena osanottajille, vaan se 

helpottaa myös osanottajia muokkaamaan kokemuksia itse musiikista (MacDonald ym. 2005, 

s. 337), jonka vuoksi hoivamuusikkona toimivien henkilöiden äänen esiin tuominen on tärkeää. 

Lisäksi heidän identiteettikäsityksiään tutkimalla voidaan saada lisää tietoa työn 
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mielekkyydestä, edistää työhyvinvointia sekä löytää sopivia työkaluja esimerkiksi koulutusten 

suunnitteluun. 

 

 

 

1.2 Tutkimustehtävä  

 

Tutkimustehtävänä on ymmärtää muusikoiden käsityksiä ja kokemuksia hoivaympäristöissä 

työskentelystä. Kiinnostuksen aiheena on erityisesti, kuinka muusikot kuvailevat omaa 

muusikkoidentiteettiinsä liittyviä asioita sekä millaisia käsityksiä heillä on 

hoivamuusikkoudesta.  
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2 MUSIIKKI JA HYVINVOINTI  

 

Tutkimustyötäni voi hahmottaa ikään kuin laajoissa musiikin ja hyvinvoinnin kehyksissä, 

joiden sisempänä kehyksenä ovat taiteen soveltavat menetelmät. Hoivaympäristöissä 

toimiessaan muusikko on poissa konserttilavalta ja työskentelee moniammatillisessa 

ilmapiirissä jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tietyssä työyhteisössä yhdessä 

työskenteleviä erilaisen koulutuksen omaavia ihmisryhmiä kutsutaan moniammatilliseksi 

työyhteisöiksi (Sandström ym. 2018). Hoivaympäristöissä toimii monenlaisia toimijoita eri 

koulutusaloilta.  

 

 

2.1. Hyvinvointia edistävä musiikki  

 

Hargreaves ym. (2012) kuvaavat musiikkia keskeiseksi viestintäkanavaksi, joka tarjoaa keinon 

ihmisten tunteiden, aikomusten sekä merkitysten jakamiseen, vaikka heidän välillään ei 

vallitsisi kielellistä yhteisymmärrystä.  Musiikki voi tarjota myös ensiarvoisen tärkeän tien 

ihmisten väliseen vuorovaikutukseen heille, joiden erityistarpeet tekevät muut viestintäkeinot 

vaikeiksi. Musiikilla voi olla myös voimakkaita fyysisiä vaikutuksia. Se voi tuottaa meissä 

syviä ja syvällisiä tunteita ja sillä voidaan tuottaa äärettömän hienoja ilmaisun variaatioita 

taitavien säveltäjien ja esiintyjien toimesta. (Hargreaves ym. 2002, s. 1.) Musiikin vaikutukset 

ovat saaneet huomiota myös sosiaali- ja terveysalalla. Terveydenhoitopalvelut kehittyvät 

hitaasti sairauksien ja oireiden perikuvista ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointiin, jotka painottavat 

elämäntapoja lääketieteen lisänä. Terveysasemat houkuttelevat ammatinharjoittajia ei-

lääketieteellisiltä aloilta liittymään joukkoihinsa yrittääkseen tarjota kokonaisvaltaisia 

hoitosuunnitelmia potilaille ja myös terveille ihmisille, jotka ovat kuitenkin riskialttiina 

moninaisille sairauksille. (Hanser 2010, s. 2.) Ihmisen kokonaisvaltaisemman hahmottamisen 

kautta avautuu tie soveltavien ja hyvinvointia edistävien menetelmien käytölle 

yhteiskunnassamme. 

 

Hyvinvoinnin määritelmä lepää pitkälti jokaisen ihmisen yksilöllisissä käsityksissä millaiseksi 

he mieltävät niin sanotusti hyvän elämän. Vallitseva hyvinvointi ja tasapaino käsittävät 

esimerkiksi Erik Allardtin (1976) klassisen määritelmän mukaan erilaiset itsensä toteuttamisen 
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muodot; yhteisyyssuhteet sekä elintason, kuten koulutuksen, asuinolot, työllisyyden, terveyden 

sekä ruoan. (Allardt 1976, viitattu lähteessä Malte-Colliard & Lampo 2013, s. 8.) Maailman 

terveysjärjestön WHO:n mukaan ihmisen hyvinvoinnin määritelmää voidaan kuvata ihmisen 

hyväksi oloksi niin sosiaalisella, emotionaalisella, fyysisellä kuin psyykkisellä tasolla. (Malte-

Colliard & Lampo 2013, s. 8.)  

 

Hyvinvointivaikutusten tutkimuksen rakentuminen pääsi alkuunsa Suomessa noin 30 vuotta 

sitten. Projektiorganisaatioinen hallinto alkoi rakentua 1990-luvulla sosiaali- ja terveystoimen 

hallinnollisen ja keskusjohtoisen rakenteen väistyessä, jolloin Suomessa laajan tutkimus- ja 

kehitystyön kohteena ovat olleet taiteen hyvinvointivaikutukset. Viidentoista vuoden aikana 

Suomessa onkin toteutettu yli tuhat projektia taidelähtöisien menetelmien ja taiteen 

hyvinvointivaikutuksiin liittyen, jotka ovat rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston, 

ministeriöiden ja Raha-automaattiyhdistyksen avulla. (Honkasalo 2015, s. 35.) Taiteen ja 

hyvinvoinnin kentällä tutkimusaiheina voivat olla ovat muun muassa arkielämän ympäristöissä 

tutkitut taide- ja kulttuuriharrastukset, tapahtumat sekä yhteisöissä toteutettavat taidetoiminnat. 

Lisäksi taiteen käyttöä ja merkitystä on tutkittu terveydenhoidon ympäristöissä osana hoito- ja 

hoivatyötä sairaaloissa, sekä osana ennaltaehkäisevää kuntoutusta ja mielenterveystyötä. 

Lastensuojelu, vankilat sekä kriminaalihuolto ovat olleet myös osana taidetoiminnan tutkimista. 

(Laitinen 2017, s. 16.)  

 

Musiikin hyvinvointitutkimuksen edetessä sen kasvu koskettaa myös muita aloja. Terveys ja 

hyvinvointi joutuvat uudelleen määrittelyn kohteeksi tutkimusten paljastaessa mielen ja kehon 

mysteereitä. Esimerkiksi psykoneuroimmunologia on rakentanut perustan selittää musiikin ja 

tunteiden vaikutuksista terveyteen. Lisäksi positiivisen psykologian lähestymistavat ovat 

auttaneet kuvaamaan, kuinka musiikki helpottaa hyvinvointia. Sitoutumisesta musiikkiin tulee 

integroiva lääkkeen muoto, joka hyödyttää koko ihmistä. Mitä enemmän sivistynyt teknologia 

helpottaa ihmisen kehon ja aivojen toiminnan ymmärtämistä, sitä enemmän on tietoa tukemaan 

musiikin voimakkaita vaikutuksia. Kuitenkaan näillä kokeiluilla ei voida hallita niitä lukuisia 

tekijöitä, kuten mieltymyksiä, tuttuutta, historiaa, luotuja kuvia ja heränneitä muistoja, jotka 

vaikuttavat henkilön reaktioon musiikkia kohtaan. (Hanser 2002, s. 26.) Tästä syystä 

esimerkiksi kokemuksen tutkimus on erittäin merkittävässä asemassa. Laitinen (2017) kuvaa 

taiteen ja hyvinvoinnin tutkimus olevan laajaa ja sitä voidaan tutkia esimerkiksi tuottamalla 

empiiristä tutkimustietoa alasta sekä sen vaikutuksista merkitysten ja kokemusten tasolla. 

Tutkimustietoa saadaan näiden lisäksi luonnollisesti myös eri taideprosesseista sekä 
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sosiaalisista, kognitiivisista, emotionaalisista sekä fysiologisista prosesseista, jotka ovat 

kytköksissä taidekokemukseen, sen kohtaamiseen, toimintaan sekä myös esteettiseen 

kokemukseen. (Laitinen 2017, s. 23.) Tutkimustietoa voidaan saada hyvin monista erilaisista 

asioista taiteen ja hyvinvoinnin kentällä ja tutkimusmenetelmä riippuu aiheen 

tarkastelukulmasta.   

 

Yksi musiikin ensisijaisista sosiaalisista tehtävistä on vahvistaa ja kehittää yksilön tunnetta 

identiteetistään. Lisäksi musiikillisen identiteetin käsite antaa meille mahdollisuuden 

tarkastella musiikin ja ihmisen välistä laaja-alaista sekä monipuolista vuorovaikutusta.  

(Hargreaves ym. 2002, s. 5.) Musiikilla voi olla monenlaisia vaikuttamismahdollisuuksia, ja se 

voi toimia apuna identiteetinkin vahvistamisessa. Musiikki voi toimia myös kuntouttavana ja 

terapeuttisena välineenä sekä kantavana turvallisena voimavarana vaikeiden ja varhain 

koettujen tunnekokemusten käsittelyssä. Lisäksi musiikkiterapeuttiset keinot voisivat joskus 

täydentää tai jopa korvata puheeseen perustuvaa psykoterapiaa. Aivojen ja fysiologian tasolla 

on pystytty todentamaan kehittyvien tutkimusmenetelmien sekä toiminnan ansioista sellaisia 

musiikin vaikutusmekanismeja, jotka vaikuttavat esimerkiksi aivojenverenkiertohäiriöstä 

kuntoutuvien toipumisen taustalla. (Numminen, Erkkilä, Huotilainen & Lonka 2009, s. 11.) 

Myös laulaminen voi muotoutua ihmiselle lääkkeeksi, esimerkiksi kuorolaulu koetaan tärkeänä 

ja sen kautta saadaan fyysistä ja psyykkistä virkistystä. Lisäksi ihmiset, jotka ovat kokeneet 

omalla tai lähiomaisen kohdalla depression, kertovat että säännöllisesti tapahtuvat 

kuoroharrastus on ollut apuna vaikeiden elämäntilanteiden kestämisessä. (Numminen ym. 

2009, s. 12.) Musiikki voi toimia suurena apukeinona selviytymisessä.  

 

 

2.2 Koulutuspolkuja hoivamuusikkouteen  

 

Tutkimukseni keskiössä ovat hoivaympäristöissä musiikkihetkiä toteuttavat muusikot, joilla ei 

ole hoivamuusikkouteen suunnattuja erikoistumiskoulutuksia taustalla. Ymmärtääkseen 

kuitenkin hoiva-alan kentälle eri suunnista tulevia musiikin toimijoita, tuon myös ilmi 

hoivamuusikkouteen suuntaavia koulutuksia.  

 

Musiikin ja hyvinvoinnin kenttä on käynyt läpi valtavia muutoksia viimeisen vuosikymmenen 

aikana. Uudet aluevaltaukset, uudet roolit ja identiteetit musiikkiterapeuteille, 
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musiikkikasvattajille ja yhteisömuusikoille sekä teoreettiset diskurssit ovat laajentaneet 

olemassa olevaa tietämystämme sekä ehdottaneet uusia tutkimusalueita. (Ruud 2012, s. 87.)  

Myös erikoistumis- ja täydennyskoulutukset kielivät musiikin hyvinvointivaikutusten 

huomioimisesta sekä yhteiskunnan halusta tutkia ja kehittää asiaa.   

 

Tutkimuksessani toistuu usein sanat hoivamuusikko ja hoivaympäristö, jonka vuoksi avaan 

ensiksi hoivan käsitettä. Huolenpito, hoitaminen, hoito ja auttaminen olivat usein käytettyjä 

käsitteitä ennen kuin hoivasta puhuminen alkoi yleistyä 1980-luvulla. Hoivan luonne voi olla 

psyykkistä tai fyysistä, tarkoituksena huolehtia toisen tarpeista. Hoiva voi myös käsittää 

läsnäoloa siinä missä ruumiillista työtäkin. Hoivan määrittäminen ei ole helppoa, sen rajojen 

häilyessä lähikäsitteiden ja hoivaan liittyvien toimintojen kanssa. Sen sijaan rajalinja voidaan 

kuitenkin paikantaa hoivan ja hoidon osalta lääketieteellisen hoidon sekä sosiaalisen hoidon 

välimaaston tienoille. (Anttonen & Zechner 2009, s. 16–17.) Puhuttaessa etenkin vammais- ja 

vanhustyöstä esiin nousevat käsitteet hoiva, hoito, henkilökohtainen avustaminen, tukeminen 

sekä auttaminen, omaishoito ja huolenpito. (Pirinen 2017, s. 9–10.) Sairaala- ja hoivamusiikkia 

ajatellen hoivaympäristö on monitieteinen. Lääketieteen tavoin hoitotiede lukeutuu ihmisen 

hyvinvointia sekä terveyttä edistäviin, kehittäviin sekä tutkiviin terveystieteisiin. (Koivisto & 

Lilja-Viherlampi 2019, s. 22) joka liittyy vahvasti tutkimukseeni yhtenä taustavaikuttavana 

tieteenalana musiikin lisäksi.  

 

Hoivamusiikkityössä voidaan tavoitella hyvän olon tuottamista musiikin avulla, ei suoranaisesti 

potilaan parantamista (Siika-Aho 2011, s. 189). Tyypillinen työskentelykenttä hoivamuusikolla 

on hoivapalveluita tuottavissa tahoissa, kuten esimerkiksi palvelutaloissa tai hoivakodeissa. 

Yksinkertaisimmillaan hoivaa voidaan luonnehtia läsnäoloksi, palkattomaksi tai palkalliseksi 

työksi, johon liittyy toisen ihmisen kokonaisvaltaista huolenpitoa. (Koivisto & Lilja-

Viherlampi 2019, s. 17.)  

 

Sairaala- ja hoivamusiikkityön kehitys nivoutuu toisaalta yhteen soveltavan taiteen kehityksen 

kanssa, joka ilmeni 2010-luvun taitteen puolin toisin valtakunnallisissa hankkeissa soveltavan 

taiteen käytön hyödyntämisen sekä ymmärtämisen edistämisenä. (Koivisto & Viherlampi 2019, 

s. 17.) Siitä huolimatta, että rahoitukset, lähdekirjallisuus ja tutkimustyöt hoivamuusikkouteen 

liittyen ovat kasvaneet voimakkaasti etenkin 2010-luvulla, on tutkimustietoa edelleen melko 

niukasti.  
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Sairaala- ja hoivamuusikon työtoimenkuva eroaa kuitenkin esimerkiksi musiikkiterapeutista. 

Suunnitelmallisesti ja säännöstellysti tapahtuva hoitotyö kuuluvat koulutettujen 

musiikkiterapeuttien toimenkuvaan, mutta hoitoprosessia voi kuitenkin tukea sairaala- ja 

hoivamusiikkityöllä. Niin musiikkipedagogit kuin muusikotkin toimivat oman ammattinsa 

puitteissa, musiikin perustehtävässä ottamatta hoidosta, saati minkäänlaisesta parantamisesta 

hoitovastuuta. Ammattilaisena hoidossa ja kuntoutuksessa toimii musiikkiterapeutti. (Lilja-

Viherlampi 2013, s. 14.)  

 

Yhteisömusiikki on musiikillisen toiminnan muoto, jonka tarkoituksena on muuttaa ja 

mobilisoida yhteisöjä. Tällä lähestymistavalla on monia yhtäläisyyksiä muihin 

yhteisötaidemuotoihin ja sillä on huomattava potentiaali saavuttaa muutakin kuin puhtaasti 

musiikillisia tavoitteita identiteetin, terveyden ja hyvinvoinnin suhteen. (Murray & Lamont, 

2007, s. 76; Ks. esim. Faulkner & Davidson 2006).  

 

Etenkin 2010-luvulla oli nähtävissä ammattikorkeakouluissa yhteisömuusikon 

erikoistumiskoulutuksen osalta nousua, jonka kautta pystyi suuntautumaan sairaalamuusikoksi. 

Yhteisömuusikon koulutusta ovat järjestäneet muun muassa Centrian-, Jyväskylän-, 

Metropolian-, Savonian-, Tampereen- ja Turun ammattikorkeakoulut. Yhteisömuusikon 

koulutukseen osallistui vuonna 2017 yhteensä 38 ihmistä, vuonna 2018 osallistujia oli 33 ja 

vuonna 2019 osallistujien määrä oli 11 henkilöä.  (Opetushallitus, Vipunen.fi-sivusto.) 

Koulutuksien saatavuutta ei voida kuitenkaan katsoa suoraan verrannolliseksi musiikin 

tarpeeseen hoivaympäristöissä. On pohdittava mahdollisuutta, onko esimerkiksi 

kulurakenteissa tapahtunut muutoksia.  

  

Turun ammattikorkeakoulu on tarjonnut esimerkiksi yhteisömuusikon koulutusta 

erikoistumiskoulutuksena, jossa keskiössä on oman osaamisen laajentaminen, uusien 

merkityksien hakeminen muusikon työhön sekä perehtyminen työskentely sairaala- ja 

hoivaympäristöissä muusikkona. Koulutussisältöinä Turussa esiin nousi ammatillisen 

osaamisen kehittäminen ja laajentaminen, yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä omalla 

alalla erikoistuminen. (Turun ammattikorkeakoulu). Yhteisömuusikon koulutusta on tarjonnut 

myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jonka yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen 

kuvauksessa koulutuksen kuvattiin puolestaan antavan valmiudet kyetä suunnittelemaan 

erilaisissa yhteisöissä musiikkitoimintaa. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu). Niin Jyväskylässä 

kuin Turussa korostui ennen erikoistumiskoulutukseen hyväksymistä aiempi osaaminen alalta 
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tai siihen vaadittavat vastaavat taidot. Yhteisömusiikissa on pitkät perinteet tutkia, kuinka 

erilaiset aktiviteetin, kuten laulaminen ja tietyt laulut tarjoavat suhteen musiikin yhteisölliseen 

kokemukseen (Stige 2012, s. 192).  

 

Yhteisömuusikon koulutuksen kautta on noussut pinnalle myös konseptin liikuttelu kotihoidon 

piiriin, jossa musiikkia on pyritty tarjoamaan ikääntyneille heidän koteihinsa. Ikääntyneiden 

kotona asumista pyritään tukemaan mahdollisimman pitkään, jonka kautta musiikillisen 

viriketoiminnan tuominen uusien erikoistumiskoulutuksien kautta on noussut uudeksi 

tarkastelun kohteeksi yhteiskuntamme ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämistä ajatellen. 

Vuonna 2018 uutisoitiin esimerkiksi Kouvolan alueella sairaalamuusikon vierailuista 

kotihoidon yhteydessä. Kouvolan kaupungin kotihoidon asiakaskäyntien yhteydessä vieraili 

sairaala- ja hoivamusiikkiin erikoistunut sairaalamuusikko. Toimintaa on ollut aiemmin 

esimerkiksi Helsingin sosiaalialan järjestön toimesta, jossa asiakkaiden kotona vierailivat 

muusikkopartiot. Lähihoitajan arvion mukaan sujuvat joutuisammin, kun asiakkaiden 

rauhattomuus vähenee musisoinnin myötä. (Tillaeus, 2018). Niin taloudellisten kuin 

inhimillistenkin mittareiden mukaan kotona-asumisen tukeminen kannattaa ikääntyneiden 

kohdalla. Väestön ikärakenteen kasvun myötä syntyvä huoltosuhteen heikentyminen 

näyttäytyvät palveluiden kysynnän kasvuna ikääntyneille, mutta toisaalta taas palveluiden 

tuottamiseen tarvittavien varojen vähentymisenä. (Hänninen, Soikkeli, Ruohonen, 

Neittaanmäki, L. & Neittaanmäki, P. 2013), jonka vuoksi rahoituksen järjestämiseen 

kaivattaisiin ratkaisuita, joilla voitaisiin edistää myös taidelähtöisten menetelmien 

hyödyntämistä ikääntyneiden palveluissa.  

 

 

2.2 Taiteen osallistavat menetelmät 

 

Toisen maailmansodan jälkeen ja uudisrakentamisen kautta yhteisötaiteen historia alkoi 

muotoutua Euroopassa. Monumentaaliselle ja suuriluontoiselle taiteelle alkoi kehittyä 1960-

luvulla vastakohdaksi performanssitaidetta. Taidetta ei katsottu enää eliitin yksinoikeudeksi 

vaan se tahdottiin palauttaa takaisin kansalle. Suomessa yhteisötaiteen juuret ovat Eurooppaan 

verrattuna melko nuoria ja se voidaan katsoa 1990-luvun jälkeen kasvultaan 

voimakkaammaksi. (Häyrynen 2019, s. 14–15). Taidelähtöisten menetelmien kehittämis- ja 

tutkimustyötä on tapahtunut jo kauan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä taiteilijoiden, 
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tutkijoiden ja ammattilaisten yhteistyönä. Hyvinvointialoilla onkin kasvanut taiteen soveltava 

käyttö viimeisen 20 vuoden aikana, jolloin on kertynyt paljon tutkimusnäyttöä taidelähtöisten 

menetelmien hyödyistä esimerkiksi lasten ja nuorten parissa toteutettavasta työstä. (Taiteesta ja 

kulttuurista hyvinvointia. Toiminaohjelman 2010–2014 loppuraportti 2015, s. 35.) 

Soveltavassa taiteessa hyödynnetään osaamista taidelähtöisten menetelmien avulla eri 

yhteiskunnan sektoreilla sekä toimialoilla. Tämän avulla pyritään edistämään kokonaisvaltaista 

terveyttä ja hyvinvointia sekä kehittämään myös työelämää. (Turun sanataideyhdistys.)  

 

Hyvinvoinnin tukemista on edistetty Suomessa esimerkiksi kuvataiteen, musiikin, teatterin, 

tanssin, elokuvan, sanataiteen sekä valokuvan taidelähtöisten menetelmien kautta. (Malte-

Colliard & Lampo 2013, s. 91.) Taiteen käyttö terapiassa sekä taiteen suunnittelun merkitys 

sairaalaympäristöissä ovat esimerkiksi tärkeitä tapoja, joilla taide ja kulttuuri nähdään 

vaikuttavan terveyteen sekä ikääntymisen hyvinvointiin. (Crossick 2016, s. 100). Taiteen 

vaikutuksia on tutkittu eri kohde- ja ikäryhmillä sekä tietoa on suhteutettu muun muassa 

lääketieteellisiin tiloihin tai sairauksiin. Taiteellisella toiminnalla on todettu olevan positiivisia 

vaikutuksia niin fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen sekä myös koettuun terveyteen. Lisäksi 

stressitason, lääkärikäyntien määrän, lääkkeiden kulutuksen, elämänlaadun, terveydentilan, 

toipumisen sekä paranemiseen kuluvaan aikaan liittyvät tutkimukset ovat esimerkiksi 

mitattavissa olevia. (Laitinen 2017, s. 24.) Taidetoiminnan hyödyistä on siis tutkimusnäyttöä, 

ja taiteen voidaan nähdä toimivan tärkeänä osana hyvinvoinnin edistämistä.   

 

Taiteella voi olla yksilölle suuri vaikutus, mutta se voi koskettaa myös erilaisia 

organisaatiokulttuureita ja kehittää niitä entisestään. Taidetoiminta voi ilmetä esimerkiksi 

työyhteisöjen kehittämishankkeissa toimintana, jonka avulla voidaan aktivoida ryhmät sekä 

yksilöt ottamaan enemmän vastuuta ja osallistumaan, joka mahdollistaa kokemukset 

vaikuttamismahdollisuuksista. (Hiltunen & Rantala, 2013, s. 35.) Organisaatioita ajatellen 

kehittäminen elää muutoksessa tällä hetkellä. Dialogisen kehittämisen käsite on noussut 

diagnostisen kehittämisen rinnalle, jolla viitataan ajattelutapaan, missä eri elementit 

organisaatioissa (kuten kulttuuri, rakenteet, tehtävät, johtaminen, jne.) linjataan 

järjestelmälliseksi vastaamaan muutoksiin, jotka tulevat ulkoapäin. (Purokuru 2016, s. 14.) 

Uudenlaisen ajattelun ja innovatiivisuuden kasvattaminen erilaisissa organisaatioissa nähdään 

vahvistavan työhyvinvointia. Uudenlaiset yhteiskehittämisen mallit sekä toimintakulttuurit 

syntyvät taide- ja kulttuurilähtöisen ajattelun kautta. Luova ja taidelähtöinen osaaminen 

nähdään avaintekijänä työelämän ja organisaatioiden tulevaisuuden osalta. (Taiteesta ja 
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kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010–2014 loppuraportti 2015, s. 20). Taiteen 

huomioiminen ja uudenlainen ajatettelu näkyy myös esimerkiksi prosenttiperiaatteen myötä.  

Prosenttiperiaatteen avulla pystytään varaamaan tietty prosentti taiteen toteuttamiseksi 

kokonaisbudjetista, jonka avulla pystytään tuomaan taide sairaalaan, sekä luomaan virkistäviä 

ja kannustavia ympäristöjä. Tilaajina julkiselle taiteelle Suomessa toimivat pääosin 

taidemuseot, kunnat, kaupungit, Valtion taideteostoimikunta sekä rakennuttajat yksityisillä 

sektoreilla. Taitelijapankkeja on avattu monivuotisten rakennus- tai aluekehityshankkeiden 

yhteyteen, jonne taiteilijoilla on mahdollisuus tallentaa tietonsa. Taidepankilla tarkoitetaan 

sähköistä alustaa, jonne taiteilija voi jättää portfolion sekä tietonsa. Taidepankkeja on 

esimerkiksi Jyväskylän Kankaan taitelijapankki, Kokkolan kaupungin sivistystoimen 

taiteilijapankki, Penttilänrannan taiteilijapankki Joensuussa sekä Rakennustietosäätiön 

taidepankki. (Prosenttiperiaate 2019.)   

 

Eläytymistä kehittävillä sekä osallistavilla ja yhteisöllisillä taiteen muodoilla on kysyntää. 

Osallistavan taiteen kautta ympäröivään maailmaan avautuu dialoginen suhde ja se on myös 

sosiaalista innostamista.  (Häkämies 2013, s. 9–10.) Sosiologian professori emeritus Martti 

Siisiäisen (2015) mukaan ohjelmissa ja projekteissa on monesti osallisuus tavoitteena, kun 

tarkoituksena on pyrkiä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyyn, kotouttamiseen, aktivoimiseen 

integroimiseen tai elämänhallintaan. Sosiaalisessa piirissä tai toiminnassa mukana olemisessa 

osallisuus toimii yleiskäsitteenä, jonka vastakohtana on ulkopuoliseksi jääminen. Osallisuuden 

saavuttamiseen on useita eri keinoja. Aktiivisuudesta puhutaan osallisuuden edellyttäessä 

omatoimisuutta sekä aktiivisuutta toimijan osalta. Passiivisuus puolestaan osallisuudessa 

tarkoittaa tilannetta, johon toimija saattaa joutua ilman omaa pyrkimystä tai kiinnostusta. 

Motivoiva voima osallisuuteen voi tulla itse toimijoista, mutta toiminta voi olla myös 

ulkopuolisten toimijoiden tai tahojen perustamaa. (Siisiäinen 2015.) Osallisuus ja osallistavuus 

ovat osana myös toteutettaessa taidelähtöisiä menetelmiä hoiva-alan työympäristöissä.  

 

Yhteisöjen osalta taidelähtöisillä menetelmillä on siis merkitystä esimerkiksi kokemusten ja 

osallisuuden kasvuna. Taide voi näkyä hyvinvoinnin edistämisessä esimerkiksi tasa-arvon ja 

yhteisöllisyyden tunteen sekä osallisuuden kokemusten lisääntymisenä. Keskeistä useissa 

taidelähtöisissä ja hyvinvointia edistävissä projekteissa onkin löytää ja vahvistaa kokemusta 

omasta olemassaolosta ja sen merkityksestä. (Honkasalo 2015, s. 35.) Taidelähtöisten 

menetelmien hyödyntämisellä voi olla suuri vaikutus niin ryhmille kuin yksilöillekin.  
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Musiikki on olennainen osa sosiaalista toimintaamme. Se on jotain mitä teemme muiden kanssa 

ja muille, joko kuuntelijoina tai kanssatekijöinä. On siis vahva argumentti, että musiikin 

sosiaaliset toiminnot sisältävät tietyiltä osin kognitiivisia ja emotionaalisia toimintoja. 

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että musiikin sosiaaliset toiminnot ilmenevät yksilöillä 

kolmella pääasiallisella tavalla: ihmissuhteiden, mielialan sekä minä-identiteetin hallinnassa.  

Ihmiset käyttävät musiikkia neuvottelu- ja kehityskeinonaan ihmissuhteissaan. Musiikilliset 

mieltymykset voivat määritellä, mihin sosiaaliseen ryhmään kuulutaan tai mihin ei kuuluta, 

joka ilmenee esimerkiksi hyvin nuorten musiikin kuuntelun osalta. (Hargreaves ym. 2002, s. 

5.) Henkilökohtaiset tavat käyttää musiikkia selviytymiseen ja tunteiden säätelyssä ovat 

kiistaton osa ihmisen musiikillista identiteettiä. Nämä käyttäytymismallit näyttelevät 

merkittävää roolia emotionaalisen terveyden suhteen. (Saarikallio 2017). Musiikki voi toimia 

apuna monenlaisissa asioissa, kuten auttaa omien tunteiden säätelyssä tai auttaa 

yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvattamisessa.  
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3 IDENTITEETIT 

 

Identiteetin käsite on ollut kauan kiinnostava aihe psykologiassa, vaikkakin sitä on käsitelty 

monin eri tavoin sekä myös hyvin erilaisista teoreettisista näkökulmista. Jo vuonna 1890 

William James, joka oli yksi psykologian perustajista, oli kenties ensimmäinen teoreetikko, 

joka yritti ymmärtää minuutta – jota hän kutsui arvoituksellisimmaksi palapeliksi, jonka 

psykologian on käsiteltävä. Sittemmin tutkimuksen ja kirjoittamisen vuosisadalla tämä 

”palapeli” on aikaansaanut paljon pyrkimyksiä selittää, purkaa ja viimeaikaisimpana haastaa 

minuuden ja identiteetin merkityksiä. (Hargreaves ym. 2002, s. 7.) Identiteetin muodostuminen 

on hyvin monisäikeinen, moniulotteinen sekä erityislaatuinen kokonaisuus.  

 

 

3.1 Sosiaalipsykologinen näkökulma  

 

Sosiaalipsykologia lukeutuu yhteiskuntatieteisiin ja lyhyesti määriteltynä siihen kuuluu 

esimerkiksi vuorovaikutuksen tutkiminen ihmisten välillä sekä säännönmukaisuuksien 

tutkiminen ryhmätoiminnassa.  (Helkama ym. 2015, s. 1.) Viimeisten vuosien aikana 

kysymykset identiteetistä ja minuudesta ovat olleet usein esillä eri tieteissä, joka juontuu 

ihmisten ”keitä me olemme” – tyyppisistä nykypohdinnoista. Nämä kumpuavat 

yhteiskunnallisten rakenteiden muutoksista ja toisaalta myös ihmisten arkielämän kontekstien 

moninaistumisesta. Identiteetti on saavuttanut keskeisen merkitysaseman kollektiivisten 

rakenteiden ongelmallistuessa, joita on tietoisesti määriteltävä ja pohdittava. (Saastamoinen, 

2006, s. 170.) Niin yhteiskunnan kuin arjen muutoksien myötä joudutaan usein sopeutumista 

edellyttäviin tilanteisiin, joiden myötä identiteetin tarkastelu nousee tärkeäksi tarkastelun 

kohteeksi.   

 

Kohteena identiteettitutkimuksessa ovat joko ryhmät tai yksilöt. Tällöin puhutaan esimerkiksi 

persoonallisesta tai yksilöllisestä identiteetistä, minä-identiteetistä sekä ryhmä- tai 

kollektiivisesta identiteetistä. Määrittely identiteetin käsitteelle on kompleksista ja 

monimuotoista ja tie identiteetin määrittelyyn käy usein kehityspsykologian kautta. (Nironen, 

1991, s. 19.) Minä-identiteetti on kokonaisnäkemys itsestämme, joihin nämä erilaiset minä-

käsitykset integroituvat, vaikkakin tavat, joilla yksilöt saavuttavat tämän, säilyy keskeisenä ja 

ratkaisemattomana teoreettisena kysymyksenä. Itsetunto on minuuden evaluatiivinen 
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komponentti, jolla on sekä kognitiivisia että emotionaalisia puolia, kuten kuinka arvokkaiksi 

me tunnemme itsemme ja ajattelemme olevamme. (Hargreaves ym. 2002, s. 8.) Itsetunto toimii 

arviointityökaluna itsellemme, joka on kytköksissä myös arvokkuuden tunteen kokemiseen.  

Rauhala (1983) kuvaa psykologiassa itsetiedostuksen olevan tulosta ihmisen henkisestä 

toiminnasta. Itsetiedostukseen lukeutuu ymmärrys merkityssuhteiden synnystä ja niiden 

kehittymisestä, sekä vallitsevan maailmankuvan nykyvaiheen ja muuttumismahdollisuuksien 

oivaltamisesta. (Rauhala 1983, s. 153.) Pohtimalla minuuden muodostumiseen liittyviä osa-

alueita, voi kyetä mahdollisesti parempaan ymmärryksen syntyyn omista vahvoista puolista 

sekä niistä mitkä vaativat vielä kehittämistä.  

 

Yksilöllä on monia identiteettirooleja yhteiskunnassa, jossa identiteetti juontuu näiden roolien 

pohjalta. Nämä rooli-identiteettien juuret kumpuavat sosialisoinnin ja yhteisten opittujen 

yhteiskunnallisten rakenteiden kautta, mutta niiden tarkastelu nousee myös esiin yksilöiden 

kautta. (Marra & Angouri 2011, s. 3.) Sanaa roolit käytetään yksinkertaisesti ilmaisemaan 

enemmän pintapuolisempia sosiaalisia identifikaatioita, jotka eivät ole välttämättä syvästi 

henkilökohtaisia, mutta jotka voivat vaikuttaa syvempään henkilökohtaiseen identiteettiin sekä 

siten myös minuuteen. Hyödyllistä lienee ajatella näiden kolmen identiteetin tason olevan 

enemmän vastustuskykyisiä peräkkäisille muutoksille, joista minuus edustaa eniten 

vastustuskykyisintä, mutta myös vakainta identiteettitasoa. (Thornton 2012, s. 24.) 

 

”Minuuden-systeemi” saattaa rakentua lukuisista minäkäsityksistä, tai minäkuvista, jotka ovat 

erilaisia tapoja, joilla näemme itsemme. Nämä minäkäsitykset voivat olla konteksti- tai 

tilannekohtaisia, esimerkiksi kuinka näkee itsensä pärjäämässä stressin vaikutuksen alaisena tai 

hätätilanteissa. Minäkäsitys voi ilmetä myös alueeseen liittyvinä käsityksinä, kuinka näkee 

itsensä esimerkiksi kielitieteilijänä tai muusikkona. (Hargreaves ym. 2002, s. 7–8.) Ihmisten 

minuuden systeemi voi sisältää useita erilaisia minäkuvia, jotka voivat rakentua alueisiin 

kytkeytyvinä- tai kontekstisidonnaisina käsitteinä itseään kohtaan.  

 

Minuus ja identiteetti eivät ole valmiiksi annettuja, vaan ne ovat monessa suhteessa tuotettava 

erilaisten identiteettityön keinoin. Nykykäsityksen mukaan on olennaista pohtia niitä myös 

tietoisesti. Identiteettityö on yhteydessä kasvuun ja monenlaisiin asioihin, kuten esimerkiksi 

elämäntapaan sekä työntekoon. Tästä näkökulmasta katsottuna teema on ajankohtainen 

esimerkiksi niin sosiaalipsykologisilla kuin soveltavillakin tieteenaloilla.  (Saastamoinen 2006, 

s. 170.) Muuttuvissa ympäristöissä työskentelyn kannalta identiteettityö on tärkeässä asemassa.   
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3.2 Muusikon identiteetti  

 

Muusikon identiteetin muotoutumiseen ei löydy täysin yksiselitteistä tapaa tai tietä. Lamont 

(2002) mukaan sosiaalipsykologisista lähestymistavoista katsoen identiteetti perustuu sekä 

henkilökohtaisiin ominaispiirteisiin että sosiaalisiin vertaileviin piirteisiin, joiden lisäksi 

minuus sekä minä-muut ymmärtäminen näyttävät kehittyvän samanaikaisesti. Lasten tulisi 

pystyä kehittämään tietty identiteetti muusikkona siinä vaiheessa, kun he kykenevät 

hallitsemaan ajatuksen erilaistuneesta identiteetistä noin 7-vuoden iässä. Tätä aikaisemmin 

lasten henkilökohtaiseen identiteettiin tulisi vaikuttaa muut itsetuntemuksen piirteet, jotka eivät 

nimenomaan liity musiikkiin. Lasten musiikillisen identiteetin tulisi perustua alun perin 

ulkoisiin ja havaittavissa oleviin toimintoihin ja kokemuksiin, sekä kuulumisesta musiikkiin 

osallistuvaan ryhmään, joka on tärkeä osa musiikillista identiteettiä. Lapsuuden keskivaiheen 

läpi liikuttaessa vertaisryhmävertailuista tulee yhä tärkeämpiä lasten musiikillisessa 

identiteetissä, kun taas asenteet sekä tunteet musiikkia kohtaan tulevat hallitsemaan nuorten 

musiikillisia identiteettejä. Lasten kehityksen konteksti tulisi myös näytellä roolia heidän 

musiikillisen identiteettien muokkautumisessa. (Lamont 2002, s. 43.) Muiden musiikkiin 

liittymättömien itsetuntemuksen piirteiden tulisi siis olla keskiössä noin alle 7-vuotiaiden lasten 

henkilökohtaisen identiteetin osalta. Tämän jälkeen musiikillinen identiteettiin alkaa vaikuttaa 

myös vertailukäyttäytyminen, sekä myöhemmin nuorena etenkin asenteet ja tunteet.  

 

Musikaalisuus on erittäin haastava käsite määritellä sen monenkirjavuutensa vuoksi. 

Haastateltavien ura muusikkona ei ole esimerkiksi kuitenkaan voinut syntyä pelkästä 

valinnasta, vaan se on edellyttänyt myös taitoa, musikaalisuutta ja määrätietoista harjoittelua. 

Musikaalisuus on kytköksissä jonkin verran ihmisen perimään, sitä voidaan katsoa 

luonnollisena taipumuksena sekä mitattavissa olevana lahjakkuuden osa-alueena. 

Erityislahjakkuuden muotoihin lukeutuu musiikillinen lahjakkuus ja tämän ominaisuuden 

kehitys tapahtuu järjestelmällisen harjoittelun kautta, jossa sosiaalinen vuorovaikutus on 

merkittävässä asemassa. (Gagné, 1991; viitattu lähteessä Hirvonen 2003, s. 20.)  

 

Musiikkia voidaan käyttää yhä enemmän välineenä, jolla muotoilemme ja ilmaisemme 

yksilöllisyyttämme. Musiikkia käytetään jokapäiväisten mielialojen ja käytöksen säätelyyn, 

mutta näiden lisäksi voimme esittää sen avulla itseämme haluamallamme tavalla. 

Musiikkimakumme sekä mieltymyksemme voivat muodostaa tärkeän lausunnon arvoistamme 

sekä asenteistamme, ja esittäjät sekä säveltäjät käyttävät musiikkiaan ilmaistakseen heidän 
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omat erilliset näkemyksensä maailmasta. (Hargreaves ym. 2002, s. 1.) Musiikki voi toimia 

vahvana vaikutus- ja ilmaisuvälineenä.  

 

Ilmaisua ajatellen Arjas (2010) näkee muusikoita erottavan heidän ajattelutapansa siitä mihin 

heidän ajatuksensa keskittyvät esiintyessään. Halu jakaa oma musiikillinen kokemus on 

painopisteenä musiikilliseen kommunikaatioon suuntautuneilla esiintyjillä. Itseä korostavilla 

muusikoilla nautinto puolestaan syntyy esiintymisestä ja lavalla katseiden kohteena olemisesta, 

jolloin musiikki saattaa jäädä välinearvon statukseen. Kaikki muusikot omaavat näitä 

ominaisuuksia, mutta niiden painotus on yksilökohtaista. Itsekäsitys, kokemus omista 

musiikillisista viestintätaidoista, yleisöstä, opitut tekijät musiikkiesityksestä, kyky valmistaa ja 

harjoitella ohjelmistoa vaikuttavat myös siihen, kuinka suhtautuu esiintymisiä kohtaan. 

Yksittäisien taitojen keskittymisen sijaan kysymys on usean tekijän summasta. (Arjas 2010, s. 

318–319.) Painopisteet esityksen ajattelutavoissa ja syissä vaihtelee esiintyjittäin.  

 

Esiintyjän kognitiivinen orientaatio, eli käsitys keskeisimmästä tehtävästä lavalla on 

esiintymisen keskiössä. Esiintymisorientaatiota voidaan katsoa janana, jonka yhdessä päässä 

on suoritusorientaatio ja toisessa kommunikaatio-orientaatio. (Motley 1991 s. 85–104; 

viitattu teoksessa Arjas 2010, s. 320.) Suoritusorientaatiossa esityksessä suvereenit 

tilanteenhallintataidot sekä myönteisen ja esteettisesti hallitun vaikutelman antaminen 

yleisölle kuuluvat taitavan esiintyjän ominaisuuksiin. Kommunikaatio-orientaatiossa 

keskiössä on musiikillisen sanoman välittäminen yleisölle. Kommunikaatiotaidot 

musiikkiesityksissä edellyttävät niin tulkinnallista kuin teknistäkin taitoa. Näiden lisäksi 

vaaditaan myös ymmärrystä esitettävästä teoksesta, kuten sen tyylistä, historiasta, rakenteesta 

sekä myös esityskäytännöistä. Tärkeimpiin tehtäviin muusikoilla lukeutuu kuitenkin 

musiikillisen yhteyden luominen kuulijoihinsa, välittäen samalla myös esityksen sanomaa. 

(Arjas 2010, s. 320–321.) Esiintyjän orientaatio voi siis tapahtua suoritus- tai 

kommunikaatiokeskeisesti, mutta tärkeintä on yhteyden luominen sekä esityksen sanoman 

välittäminen.  

 

Ammatillisella identiteetillä viitataan ihmisen elämänhistoriaan pohjautuvana käsityksenä 

ammatillisena toimijana, suhdetta ammatillisuuteen sekä työhön. Ammatillisella identiteetillä 

tarkoitetaan sitä, millaiseksi haluaa kasvaa ammatissa sekä työssä, mihin samaistua ja kuulua, 

mitä katsoo tärkeäksi sekä mihin sitoutuu. Ammatti-identiteetin käsitteeseen liittyvät myös 

eettiset sitoumukset, arvot, uskomukset sekä tavoitteet työhön liittyen. (Eteläpelto, 2009.) Jos 
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yksilöt omaksuvat nimikkeitä tai siirtyvät ammatteihin, joissa nimityksiä ja rooleja sovelletaan 

heihin, nämä identifikaatiot todennäköisesti vaikuttavat kunkin ihmisen tajuun itsestään 

kokonaisuutena. Yksilöiden persoonalliset identiteetit tai julkiset roolit ovat monesti 

merkittäviä suhteessa heidän elämänfilosofioihinsa tai olemisen tapoihin ja sen vuoksi myös 

kykyjä kehittyä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti. (Thornton 2013, s. 23.) Identiteettien 

pohtiminen on merkittävässä roolissa myös ammatillisuuden kasvun kehittämisen kannalta.  

 

Aiemmissa tutkimushankkeissa (Ks. Lilja-Viherlampi Care Music- hanke 2013) nousee esiin 

hoitohenkilökunnan ja muusikoiden yhteistyön sekä vuorovaikutustaitojen tärkeys työn 

onnistumisen kannalta. Rintala ja Elovainio (1997) esittävät että ammatti-identiteetti on 

aiempien tutkimusten mukaan työn vaatimusten sekä stressikokemusten yhteyttä välittävä 

tekijä. Ristiriitaisiin paineisiin on helpompi suhtautua, jos kokee olevansa riittävä sekä omaa 

varman ammatti-identiteetin, kuin taas varmuutta omasta onnistumisesta ja työn 

adekvaattisuudesta heikentää rooliepäselvyyksien sekä rooliristiriitojen kokeminen. Selkeät 

roolit sekä työtä koskevat odotukset ovat edellytyksiä hyvän ammatti-identiteetin 

muodostumiselle. (Rintala & Elovainio 1997, s. 41.) Ammatti-identiteettiä ja työtoimenkuvan 

muutoksista lukiessani huomasin, että kaiken kaikkiaan muutoksiin reagointi, adaptoitumisen 

uusiin rooleihin, odotukset ja epäselvyydet työtoimenkuvissa ovat voimakkaasti yhteydessä 

stressitasoon sekä ammatti-identiteettiin (Ks. Rintala & Elovainio 1997, Nironen 1991).  

 

Toimijuus nähdään yksilökehityksellisenä jatkumona, joka muuttuu ajallisesti, perustuu 

menneisyyteen, mutta sisältää tämän lisäksi myös orientaation tulevaisuuteen. Toimijuus on 

vahvana osana niin persoonallista kuin ammatillista identiteettiä, jonka jatkuvuus perustuu 

elettyihin ja kerrottuihin ihmisen kokemuksiin sekä tunteisiin omasta minuudesta. 

(Vähäsantanen ym. 2017, s. 7.) Työhön liittyvä identiteetti kuvaa monella eri tasolla ja laajalti 

työn ja ihmisen välillä vallitsevaa suhdetta. Ammattialaan liittyvä kulttuurinen sosiaalinen sekä 

yhteiskunnallinen käytäntö kiteytyy yhteen yksilön jatkuvasti muokkaamiin henkilökohtaisiin 

merkityksiin ja käsityksiin työn asemasta elämässä, sekä työhön liittyvistä arvoista ja eettisistä 

sitoumuksista. (Eteläpelto, 2009.)  

 

Muusikon identiteetin muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi henkilökohtaiset karaktäärit, 

muuttuvat ympäristöt, aika sekä sattumat. (Pisto, Jääskeläinen, Ruokonen, Ruismäki 2016, s. 

1.) Thorntonin mukaan (2013) yksilöt voisivat integroida toimintatapojaan taiteilijoina, 

tutkijoina sekä opettajina pystyäkseen ajamaan taidetta kulttuurin voimavarana 
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henkilökohtaisilla kokonaisvaltaisilla pyrkimyksillä. Thorntonin mukaan niin opettajien, 

tutkijoiden kuin taiteilijoidenkin alkuperäiset identiteetit pohjautuvat todellisiin harjoittajiin, 

mutta ovat myös rakennelmia tai kategorioita, jotka edustavat niin käytäntöjen kuin uskomusten 

erilaistumista. Tämän käsityksen myötä ihmiset sekä muokkaavat kategorioita siinä missä myös 

kategoriat muokkaavat heitä. (Thornton 2013, s. 3.)  

 

Pedagogin identiteetin rakentumiseen vaikuttaa myös kuinka vahvaksi kokee ammatti-

identiteettinsä. Thornton (2013) käsittää, että jos tiedostamme identiteetin ja suuremmassa 

määrin minuuden vastustavan muutoksia, jotka uhkaavat häiritä vaivalla voitettuja vakautta ja 

oma-arvon tuntoa, tällöin opettaja todennäköisemmin selviytyy psykologisesti opettajana, jos 

opettajaidentiteetti on syvästi rakennettuna itseensä. Tämä voi tapahtua myös kokemuksen 

myötä, mutta jos halukkuutta osallistua muiden oppimiseen ei jollain tasolla tunnusteta 

positiiviseksi puoleksi minuudessa, tällöin edes monen vuoden opettajakokemus ei välttämättä 

korvaa sitä. Jotkut opettajat saattavat yksinkertaisesti toimia roolissa, johon he eivät 

varsinaisesti usko, tai johon eivät kykene integroitumaan syvien vakaumustensa kanssa, 

mahdollisina seurauksina heidän oma-arvontuntoonsa, suhteisiin muiden kanssa sekä 

esiintymisiin opettajina.  (Thornton 2013, s. 38.) Vahva pedagogi-identiteetti voi siis toimia 

apuna haastavissakin tilanteissa, jos ihminen kokee pedagogisuuden syvänä osana itseään sekä 

aidon halun auttaa muita oppimaan.    
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4 MENETELMÄT JA AINEISTO  

 

Tutkimusvälineenä toimi kvalitatiivinen puolistrukturoitu teemahaastattelu. Haastatteluihin 

valikoitui hoivaympäristöissä toimivia muusikoita, heidän näkökulmiensa ollessa ensiarvoisen 

tärkeässä asemassa musiikin ottaessa askelia yhä enemmän myös sosiaali- ja terveysalan 

puolelle. Pääpaino oli tulkita ja ymmärtää muusikoiden kokemuksia ja tuoda heidän ajatuksiaan 

esiin hoivamuusikkoudesta. Haastatteluihin osallistui yhteensä neljä henkilöä. Tutkimusote oli 

enemmän fenomenologishermeneutiikkaan kallistuva, vaikka täysin syväluotaaviin vastauksiin 

ei pyritty. Lähestymistapa oli enemmän käytännönläheinen ja ymmärtävä. Sisällön analyysi 

muodostui induktiivisesti, aineistolähtöisesti. Haastateltavien nimet pseudonymisoitiin, jonka 

taustalla oli pyrkimys luoda vastausten osalta mahdollisimman rajoittamaton ilmapiiri.   

 

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

 

Tutkimukseni hahmottaminen rakentui musiikin ja hyvinvoinnin välisten kytkösten, taiteen 

soveltavien menetelmien ja identiteettiteorian pohjalta, jossa keskeisessä asemassa oli 

haastateltavien kokemukset ja niiden ymmärtäminen. Niin laadullisen tutkimuksen 

perusteluissa, kuin määrällisten tutkimusten kritiikeissäkin tärkeää on havaintojen 

teoriapitoisuus, jolla tarkoitetaan yksilön käsitystä ilmiöstä, millaisia merkityksiä sille annetaan 

tai mitä välineitä siinä käytetään tutkimustuloksiin päästäkseen. Tutkimustulokset eivät siis ole 

irrallisia havaintomenetelmistä tai käyttäjistä, jolloin ei ole olemassa vain objektiivista tietoa. 

Kaikki tieto on subjektiivista siltä kannalta, että tutkimusasetelma on tutkijan päätettävissä 

hänen oman ymmärryksensä varassa. Tältä kannalta katsottuna laadullisen tutkimuksen 

perusteluissa korostuu kaiken tutkimuksen lähtökohtana teoriapitoisuus. (Tuomi & Sarajärvi, 

2017). Musiikki ja hyvinvointi, soveltava taide sekä identiteetit toimivat tutkimuksessa sopivan 

kokoisena runkona, jonka kautta oli helpompi hahmottaa tutkimusta, rajaamatta sitä kuitenkaan 

liian tarkasti.   

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston tarkastelu tapahtuu kokonaisuuksina, jonka pyrkimys on 

ymmärtää sisäisesti asiakokonaisuuden rakennetta. Laadullisen analyysin voidaan katsoa 

koostuvan kahdesta toisiinsa kietoutuneista vaiheista, joita ovat havaintojen pelkistäminen sekä 

arvoitusten ratkaiseminen. Aineiston tarkastelu voidaan katsoa tapahtuvan tietynlaisesta 
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teoreettis-metodologisesta näkökulmasta ja huomio kiinnittyy siihen mikä on 

kysymyksenasettelun sekä teoreettisen viitekehyksen kantilta olennaista, vaikkakin aineistoa 

voidaankin tarkastella useista eri näkökulmista samassa tutkimuksessa. Tällöin analyysin 

kohdemassa muuntuu hallittavampaan ja pelkistetympään muotoon niin sanotuksi 

raakahavainnoiksi. Toisessa vaiheessa pelkistämisen osalta havaintojen yhdistämisen ideana 

on karsia tätä havaintomäärää.  Raakahavainnot yhdistyvät yhdeksi havainnoksi, tai havaintojen 

joukoksi, jonka saavutetaan löytämällä havainnoista yhteiset piirteet tai nimittäjät 

muotoilemalla säännöt. (Alasuutari, 2012). Haastatteluaineistosta nousi esiin useita 

mielenkiintoisia asioita sekä yhteisiä piirteitä, joista muodostui laajempia kategorioita.  

 

Laadullinen tutkimus on tutkimustyypiltään empiiristä ja siinä on kyse tavasta tarkastella 

havaintoaineistoa sekä argumentoida (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 22). Tutkimuksen 

perusteluissa laadullisessa tutkimuksessa on oleellista tutkimus tuloksiin vaikuttava 

havaintojen teoriapitoisuus, jolla havainnollistetaan yksilön käsitystä ilmiöstä, ilmiölle 

annettavia merkityksiä, tutkimuksessa käytettäviä välineitä, millaisia tutkimusvälineitä 

hyödynnetään (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 20). Empiirisen tutkimuksen tavoitteisiin lukeutuu 

havaintojen tekeminen, kokeminen sekä olemassa olevien konkreettisten ilmiöiden välitön 

ymmärrys. Tietoa tutkimusaiheista tuotetaan esimerkiksi havainnoimalla empiirisesti toisten 

ihmisten kokemuksia sekä jäsentämällä kokemusperäistä tietoa tutkimusaiheesta. 

Hyödynnettäessä kokemusperäistä tietoa ja kokemusten tutkimista, lukeutuu tutkimus tällöin 

kvalitatiiviseen tutkimukseen liittyen fenomenologiseen tutkimusstrategiaan. (Jyväskylän 

yliopisto: Kokemuksen kuvaaminen.) Tutkimuksen keskeisessä roolissa toimii muusikoiden 

kokemusten ja näkemysten esiin tuominen hoivaympäristöissä toimimisestaan.  

 

 

4.2 Tutkimusetiikka ja luotettavuus  

Tutkimuksessa noudatetaan rehellisyyttä, huolellisuutta sekä tarkkuutta tutkimus työssä, 

tulosten esittämisessä sekä tallentamisessa sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa, 

jotka ovat tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja (Jyväskylän yliopisto. Tutkimusetiikka) 

joita noudatettiin tämän tutkimuksen tekemisessä.  

Tutkimuksen tekoa ohjaavana periaatteena on toiminnan eettisyys, joka syntyy vastuullisesti ja 

perustellusti toteutettavan tutkimuksen kautta. Haastatteluun osallistuvien tulee saada tietää 
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mihin osallistuvat, mistä haastattelussa on kysymys sekä kuinka tietoja käytetään ja säilötään. 

(Hyvärinen 2017, luku I), jonka vuoksi haastateltavat saivat hyvissä ajoin ennen haastatteluita 

tietosuojailmoitus- ja suostumuslomakkeet, jotka käytiin yhdessä lävitse. Ennen tutkimuksen 

aloitusta tuotiin ilmi tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä haastateltavan 

oikeudesta myös perua suostumuksensa tutkimukseen niin halutessaan. Haastatteluista 

syntyvien äänitiedostojen asianmukainen säilyttäminen ja hävittämisajankohta tuotiin myös 

ilmi.  

Hermeneuttis-fenomenologista näkökulmaa ajatellen kokemuksen tutkijan työssä taustalla 

vaikuttavat joko tietoisesti tai alitajuisesti tutkijan omat aiemmat kokemukset, tai ennakko-

oletukset. Näitä on pyrittävä hyödyntämään sekä tiedostamaan tutkimuksessa. (Tökkäri 2018, 

s. 65.) Fenomenologisessa- ja hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä tutkimuksen teon kannalta 

keskeisiä käsitteitä ovat kokemus, merkitys sekä yhteisöllisyys (Tuomi & Sarajärvi 2017).  

Haasteina fenomenologisiin ja hermeneuttisiin näkemyksiin pohjaavissa kokemuksen 

tutkimuksissa on, että aiheesta saatava tieto koskee yksittäistapauksia ja yksilöitä, mutta siitä 

voidaan tehdä kuitenkin pystyä tekemään kokoavia johtopäätöksiä. (Tökkäri 2018, s. 66).  

Haastatteluaineistosta voidaan tehdä neljän muusikon kokemusten pohjalta kokoavia 

johtopäätöksiä hoivamuusikkouteen liittyen, mutta tarkoituksena ei ole yleistettävän tiedon 

tuotto otannan koko huomioiden, vaan enemmän kokemuksen äänen esiintuominen.  

 

 

4.3 Puolistrukturoitu teemahaastattelu  

 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu toimii joustavana menetelmänä moniin erilaisiin 

tarkoituksiin sekä kielellinen vuorovaikutus tarjoaa mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa 

itse tutkimushaastattelutilanteessa. Hyviä puolia haastatteluissa on myös se, että 

haastateltavalla on mahdollista tuoda esiin vapaasti itseään koskevia asioita, joiden kautta voi 

luoda merkityksiä sekä toimia aktiivisena osapuolena. Etuna on myös niin sanottu tuntematon 

ja vähän kartoittamaton alue, jolloin tutkijan on vaikea tietää etukäteen mihin suuntaan 

vastauksen kääntyvät. Etuna puheessa on myös sen sijoittaminen laajempaan kontekstiin sekä 

syvempien tietojen saaminen sekä lisäkysymyksien esittäminen tarpeen tullen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, s. 34–35). Puolistrukturoitu teemahaastattelu tarjosi vapaamman keskustelun 

ilmapiirin, joka oli tärkeässä asemassa muusikoiden näkemysten ja kokemusten ymmärtämisen 

vuoksi. 
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Haastattelua voidaan luonnehtia ikään kuin hieman erilaisena keskusteluna, joka tapahtuu 

monesti tutkijan ehdoilla ja aloitteesta. Ideana on kuitenkin selvittää haastateltavan kanssa 

vuorovaikutuksessa tutkimuksen aihepiirin kannalta kiinnostavia asioita. Yksinkertaistettuna 

haastattelussa on ideana saada selville kysymällä toiselta mitä joku ajattelee jostakin asiasta. 

(Eskola & Vastamäki 2001, s. 24.) Tutkimushaastatteluissa on kuitenkin eroja, jotka juontuvat 

lähinnä strukturointiasteeseen liittyen, eli siitä kuinka kiinteästi kysymysten muotoiltu tapahtuu 

ja kuinka tutkimuksen haastattelija haluaa jäsentää tilannetta (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 43). 

Tutkimukseeni soveltui puolistrukturoitu teemahaastattelu parhaiten koska se antoi 

haastateltavalle ja itselleni haastattelijana sopivasti liikkumavaraa. Tarkkaa tai yhtä 

määritelmää ei ole puolistrukturoidulle teemahaastattelulle, mutta monesti kirjoittajat näkevät 

sen sijoittuvan ikänään kuin lomakehaastattelun sekä strukturoimattoman haastattelun 

välimuodoksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 47). Teemahaastattelu tarkoittaa, että siinä on 

ennalta määrätyt teemat sekä aihepiirit, mutta strukturoituun haastatteluun verrattuna 

teemahaastattelusta uupuu kysymysten tarkka järjestys sekä muoto. Haastattelijalla tulee olla 

jonkinlainen käsiteltävien asioiden tukirunko. Teemahaastatteluidenkin avulla voidaan ajoittain 

päästä myös todella syvälle haastattelussa käsiteltäviin teemoihin. (Eskola & Vastamäki 2001, 

s. 27.) Käsiteltäviä aihepiirejä tutkimuksessa oli taustatiedot, toiminta muusikkona 

hoivaympäristössä sekä muusikkouden kokeminen.  

 

 

4.3.1 Tutkimusjoukko  

 

Tutkimuksessani haastateltavia ihmisiä yhdisti ammattitasoinen muusikkous ja kokemus hoiva-

alan työympäristöissä toimimisesta. Haastatteluun osallistui yhteensä neljä musiikin 

ammattilaista, kaksi miestä ja kaksi naista. Haastateltavat toimivat hoivaympäristöissä 

muusikkoina, mutta eivät olleet osallistuneet hoivamuusikkouteen suuntaaviin erikoistumis- tai 

lisäkoulutuksiin. Tämän kautta avautui erinomainen tilaisuus havainnoida sitä, minkälaisia 

ajatuksia muusikoita hoivaympäristöihin suuntaavat koulutukset haastateltavissa herätti.  

 

Kutsu ja informointi osallistua vapaaehtoiseen tutkimushaastatteluun tapahtui puhelimitse, 

noin kahta viikkoa ennen haastatteluiden alkamista. Ensimmäiset kaksi haastattelua 

tapahtuivat vuosien 2019–2020 vaihteessa, joista ensimmäinen tapahtui kasvotusten ja toinen 

puhelimitse pitkän välimatkan vuoksi. Keväällä 2020 rajuna vallinneen Korona-pandemian 
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seurauksena loput kaksi haastattelua toteutettiin puhelinhaastatteluina. Haastateltavien 

tunnistetiedot pseudonymisoitiin ja heitä kutsutaan tutkimuksessa nimillä: Erkki, Marita, 

Katariina ja Heikki.  

 

Erkki oli tehnyt elämäntyönsä klassisena orkesterimuusikkona. Eläköitymisen jälkeen hän oli 

hankkinut kokonaan uuden instrumentin. Erkki kertoi päätyneensä esiintymään 

hoivaympäristöihin kollegan positiivisen esimerkin kautta, mutta kuvasi myös esiintymisen 

taustalla olevan omien sanojensa mukaan itsekkäät syyt.  Erkki näki että hänen innostus uudesta 

soittimesta ja halu konsertoida eläkkeelläkin oli kohdennettavissa hoivaympäristöihin, joissa 

musiikillinen viriketoiminta oli erittäin tervetullutta.  

 

Maritan ensimmäiset kokemukset hoivaympäristöissä muusikkona toimimisesta syntyivät 

hänen etsiessään opiskeluaikoinaan esiintymiskokemusta. Päivä- ja palvelukeskuksissa oli 

suuri kysyntä musiikille ja paikkoihin sai sovittua hyvin esityksiä. Kokemukset esiintymisistä 

olivat niin merkityksellisiä että konsertointi hoivaympäristöissä jatkui muun konsertoinnin 

ohella. Marita opiskeli muusikoksi, klassiseksi laulajaksi ammattiopistossa ja 

ammattikorkeakoulussa. Yliopistosta hän valmistui eri tieteenalalta, vaikka tutkimustyö viittasi 

musiikkiin. Nykyään Marita toimii tuottajan töissä.   

 

Katariina vaihtoi instrumenttinsa nuorena muutaman vuoden soiton jälkeen lauluun. Katariina 

aloitti ammatiopiskelut aluksi toisella alalla, mutta myöhemmin oivalsi että halusi tehdä 

musiikkia täysipäiväisesti. Katariina valmistui ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi, 

pääaineenaan pop-jazz- laulu. Ensimmäinen kosketus hoivaympäristöissä muusikkona 

toimimiseen tapahtui hänen isovanhempansa joutuessa sairaalaan. Katariina kävi tuolloin 

laulamassa hänelle, jolloin syntyi myös vahva halu jatkaa auttamista musiikin kautta. Tämän 

jälkeen Katariina päätyi ottamaan yhteyttä aluksi itsenäisesti hoivapalveluja tuottaviin 

yksiköihin, jonka jälkeen hän myös aloitti työskentelyn soveltavia taidelähtöisiä menetelmiä 

välittävän toimiston listoille.  

 

Heikki oli harrastanut lapsuudesta lähtien musiikkia ja hänen perheessä vallitsi kannustava 

ilmapiiri musiikkiin. Lapsuuden musiikkiharrastukset kantoivat aikuisikään saakka ja hän asui 

myös vuosia elämästään ulkomailla toimien pianistina. Koulutukseltaan Heikki oli suorittanut 

pop-jazz-pianistin ammattitutkinnon ja hoivaympäristöissä työskentelystä hänellä löytyi 

useiden vuosien kokemus. Moni ihminen tiesi Heikin muusikoksi, jonka vuoksi esiintymisten 
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järjestäminen ei vaatinut erillistä markkinointia vaan tilaukset sujuivat niin sanotusti 

puskaradion välityksellä.  

 

 

4.3.2 Analyysiprosessi  

 

Erilaiset keräämis- ja analyysimetodit sisältyvät aina empiiriseen tutkimukseen eikä voida 

ajatella tutkimusta, jossa näiden menetelmien selostaminen uupuisi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

21).  Ensiksi haastattelut litteroitiin ja pseudonymisoitiin. Keskeisiä aiheita eli teemoja 

muotoutui aineistolähtöisesti, jossa aineisto teemoiteltiin litteroinnin jälkeen. Teemat voivat 

joskus muistuttaa aineistonkeruussa hyödynnettyä teemahaastattelurunkoa (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006) kuten omassa tutkimuksessanikin osa kategorioista on 

juontanut juurensa haastatteluaineiston aihepiireistä.  

 

Litteroitua tekstiä analysoitaessa tärkeänä on säilyttää kuitenkin ennakkoluulottomuus. 

Käsitellyt aiheet eivät aina kulje tutkijan tekemän jäsentelyn mukaan, vaan joskus aineistosta 

saattaa nousta uusiakin teemoja esiin. Teemoja luokiteltaessa apuna voidaan käyttää 

kvantifiointia ja tai koodausta. Aineiston keskeisiä asioita voidaan havainnoida myös 

taulukoiden avulla, joiden kautta pystytään pohtimaan yhdistäviä nimittäjiä ja keskeisiä aiheita. 

Teemojen alle voidaan esimerkiksi koota haastatteluiden sellaiset kohdat, joissa nousee esiin 

kyseessä olevat keskeiset aiheet. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Sisällönanalyysin osalta pilkkomisvaiheessa tapahtuu aineiston purkaminen, tutustuminen, 

järjestäminen, koodaaminen sekä koodien yhdistämisen erittelyyn ja vertaamiseen. 

Käsitteellistämisvaiheessa muodostuvat kategorioiden ja alakategoriat, joiden jälkeen 

uudelleen kasaamisen vaiheessa tapahtuu yhdistäminen kategorioiden välillä, esimerkkien 

antaminen kategorioiden osalta sekä tekstimuotoon kirjoitettu analyysi. (Jyväskylän yliopisto 

2018. Sisällön analyysi: Koppa-verkkomateriaalit.) Tutkimusaineisto tekstuaalisoidaan, jonka 

jälkeen päätetään aineiston purkamisen tarkkuus, kuten esimerkiksi säilytetäänkö haastattelut 

puhekielisenä tai onko oleellisempana tekstin foneettinen vai lingvistinen sisältö (Seitamaa-

Hakkarainen).  Tutkimuksessani haastatteluaineiston puhekielisyys säilytettiin sitaateissa 

ennallaan, mutta niistä poistettiin esimerkiksi analyysille merkityksettömät asiat kuten 

yskähdykset, sanojen hakemisen tai muuten tutkimuksen aihepiirille irrelevantit lauseet.  
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Luokittelujärjestelmä juontuu tutkimusongelmiin sekä tutkimusteemoihin. Luokittelurunko voi 

olla vaihtoehdoiltaan suunniteltu ja määritelty etukäteen, tai se on mahdollista kehittää myös 

aineiston analysoinnin kanssa yhtäaikaisesti (Seitamaa-Hakkarainen). Sitaatteja eli niin 

sanottuja näytepaloja käytetään yleensä teemojen käsittelyn yhteydessä tutkimusraportin 

esittelyvaiheessa. Näiden tarkoituksena on tarjota todisteita teemojen muotoutumisen 

syntymisestä sekä tarjota samalla myös havainnollistavia esimerkkejä aineistosta. On kuitenkin 

tarpeen miettiä sitaattien tarpeellisuus ja pohtia kohdat. joissa niitä esitetään. (KvaliMOTV, 

menetelmäopetus, teemoittelu). Koska tutkimus painottuu pitkälti kokemusten ymmärtämiseen, 

tuodaan tutkimustuloksissa esiin haastateltavien ajatuksia sitaatein, joiden avulla muusikoiden 

kokemukset aihepiireistä pääsevät paremmin esiin. 

 

Sisällön analyysi oli tutkimuksessa induktiivinen. Induktiivisella sisällön analyysillä 

tarkoitetaan aineistoon perustuvaa teorian ja tulosten muodostusta, jossa tutkimuskysymysten 

muotoutuminen tapahtuu analyysin edetessä. On kuitenkin huomioitava, ettei täysin puhdas 

induktiivinen analyysi ole mahdollinen. Tämä johtuu siitä, että havaintojen kuvaaminen ilman 

ennakkokäsityksiä tutkittavaan ilmiöön liittyen on käytännössä mahdotonta  (Jyväskylän 

yliopisto: Laadullinen tutkimus. Koppa-verkkomateriaalit,  2018.), mutta tutkijana pyrin 

säilyttämään parhaani mukaan mahdollisimman ennakkoluulottoman asenteen.  
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5  TUTKIMUSTULOKSET   

 

Tutkimustulosten pääkategoriat muodostuivat aineistosta vahvasti esiinnousseiden havaintojen 

ympärille. Aluksi esitellään kuinka haastateltavat päätyivät musiikkialalle ja 

hoivaympäristöihin, jonka jälkeen tarkastellaan haastateltavien muusikkouskäsitettä 

hoivaympäristöissä.  

 

Erkki, Marita, Katariina sekä Heikki kuvailivat hoivaympäristöissä työskentelyn hyviä 

puolia sekä haasteita, millaisena he näkevät identiteettinsä niissä työskennellessään sekä 

millaisia olivat hyvän hoivamuusikon ominaisuudet. Polku hoivaympäristöihin, 

taiteilijaidentiteetti, pedagogi-identiteetti, osallistavuus esityksissä, hyvän hoivamuusikon 

edellytyksiä sekä palautteen saamisen tärkeys muodostuivat tutkimustulosten otsikoiksi 

haastatteluaineiston suurimpien esiinnousseiden teemojen kautta, jotka esittelen seuraavaksi.  

 

 

5.1 Polku muusikoksi hoivaympäristöihin 

 

Tietä muusikoksi yhdisti jokaisen haastateltavan kohdalla lapsuus- ja/tai nuoruusajan 

musiikkiharrastuneisuus, soittotunneilla käyminen sekä läheisten ihmisten myötämielinen 

suhtautuminen ja kannustaminen musiikkitoimintaa kohtaan. Yhdistävänä tekijänä vaikutti 

olevan myös positiiviset kokemukset musiikin oppimisesta ryhmätilanteissa, joita olivat 

esimerkiksi erilaiset soittopiirit, teoria- ja bänditunnit.  

 

Soitonopiskelijoilta löytyy usein erilaisia musiikillisia valintoja ja virikkeitä musiikkitoiminnan 

eduksi. Musiikillisesti rikastuttava elinympäristö voi tulla perheen kauttakin, mutta ei 

välttämättä edellytä ammatti- tai harrastelijamuusikkona toimivia vanhempia. Edellytyksenä on 

suuressa määrin perheen tuki ja kannustaminen, niin henkisellä kuin käytännön tasolla. 

Soitonopiskelijan lähipiiriin lukeutuu myös yleensä muita musiikin harrastajia, joka heijastuu 

esimerkiksi motivaatioon. (Kosonen 2010, s. 306.) Haastateltavien koulutuspolut 

musiikkialalle olivat hyvin erilaiset. Kolme haastateltavaa neljästä oli suorittanut musiikin 

ammattitutkinnon, osa ammattikorkeakoulun sekä yliopiston. Yhdellä haastateltavista ei ollut 

musiikkialan ammattitutkintoa, mutta hän oli saavuttanut ammattilaisen pätevyyden 

vuosikymmenien kokemuksella. Haastateltavilla ei ollut sairaala- ja hoivamuusikkouteen 
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suuntaavia koulutuksia taustalla, mutta jokainen heistä työskenteli pidettyinä muusikkoina 

hoivaympäristöissä muiden musiikkialan töidensä ohella.  Hoivamuusikoksi ryhtymiseen 

vaikutti vahvasti myös  auttamisen halu muita kohtaan musiikin avulla, oman 

ammattiosaamisensa kautta, kuten haastateltavista Katariina asiaa kuvaili:  

 

“Mä en osaa auttaa millään muulla tavalla, ku mulla ei oo hoitajan koulutusta, eikä 

mulla oo lääkärin koulutusta, nii tää on se ainut tapa miten mää voin heidän arkeensa 

piristää.” (Katariina). 

 

Erkki toteutti musiikkituokioita hoivaympäristöissä runsaasti myös vapaaehtoistyön merkeissä. 

Hän kuvaili saaneensa itse apua uransa alkuvaiheissa, jonka vuoksi halusi jatkaa niin sanotusti 

hyvän kierrättämistä eteenpäin.  

 

“Opettaja ei koskaan ottanut mitään maksua. Näitä mää haluan tuoda sen takia esiin 

koska se on ollu motivoimassa minua tähän vapaaehtoistyöhön. Minä olen saanut sieltä 

niin mää haluan auttaa sit eteenpäin.” (Erkki).   

 

Haastateltavien motivaatiota hoivaympäristöissä toimimiseen oli lisännyt myös omien 

positiivisten, koskettavien ja henkilökohtaisten kokemusten lisäksi esimerkiksi kollegoiden 

hyvät kokemukset. Muusikot luettelivat seuraavia syitä, miksi halusivat toimia 

hoivamuusikkoina (kuvio 1).  

 

 

KUVIO 1. Haastateltavien syitä hoivamuusikkona toimimiseen. Tekijä: Sini Aaltio. 
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Suurimpia motiiveja hoivamuusikkona toimimiseen oli vuorovaikutuksellisuus, sosiaalisuus, 

yleisön välittömät reaktiot sekä kaiken kaikkiaan työn kokeminen merkitykselliseksi (kuvio 1). 

Haastateltavat kokivat esityksiensä olevan hoiva-arjen piristyksiä, mutta samalla tuokiot toivat 

virkistystä ja merkitystä myös muusikoiden omaan elämään.  

 

Motivaationa hoivamuusikkona toimimiseen vaikuttivat myös onnistumisen kokemukset 

tilanteista, joissa oli saavutettu hyvä ryhmähenki sekä yhdessäkoettu tunnetila. Katariina 

luonnehti yleisön menevän joskus esitysten aikana niin sanotusti omaan tilaan/maailmaan. 

Tällöin kuulijat saattoivat vaikuttaa poissaolevilta, vaikka elivätkin vahvasti hetkessä mukana. 

Poissaolevuutta Katariina ei kuitenkaan kokenut häiritsevänä, koska ei nähnyt sitä 

välinpitämättömyytenä, vaan pikemminkin onnistumisena saattaa kuulija tunne- tai 

muistomatkalle musiikin siivittämänä. Katariina muisteli musiikkituokioitaan seuraavasti:  

 

”He menevät vähän niin kuin semmoiseen ”omaan tilaan”. Monesti he eivät välttämättä 

edes kattoneet mua, vaan osa laitto silmät kiinni. Osa tuijotti johonkin seinään ja niin 

kuin heilui siinä samalla… Kyllä mä silloin koen, että he kuuntelevat tarkasti, että mitä 

mää teen, koska he ovat siinä tilanteessa jotenkin niin mukana (…) Kun se musiikki 

loppuu, niin yhtäkkiä vähän niin kuin herää tähän maailmaan.” (Katariina)  

 

Yleisimmällä ja perusteellisimmalla tasolla musiikki on väline, joka usein yksinkertaisesti 

yhdistetään tai liitetään aiempiin kokemuksiin. Se on osa menneisyyttä ja muuttuu siten 

merkiksi suuremmasta vuorovaikutteisesta emotionaalisesta kompleksista. Suuri osa musiikin 

affektiivisista voimista tulee sen läsnäolosta muiden ihmisten, tapahtumien ja kohtaamisten 

kanssa. Joissain tapauksissa musiikin semioottinen voima, sen merkityksellinen voima syntyy 

usein sen ehdollisesta läsnäolosta, olla yksinkertaisesti silloin ja siinä hetkessä. (DeNora 2000, 

s. 66). Kokemus yhdessä tekemisestä ja yhteisöllisyydestä oli merkittävässä roolissa 

muusikoille. Aina yhteishengen luominen ei onnistunut, mutta“…parhaimmillaan se esiintyjän 

ja yleisön välinen raja häipyy (…) minusta on hirveen tärkeätä se, että saa yleisön mukaansa. 

Silloin voidaan olla yhdessä olla matkalla pisteestä A pisteeseen B”. (Heikki).  
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5.2 Hoivamuusikkoidentiteetin osatekijät  

 

Haastateltavat luonnehtivat omia muusikkoidentiteettejään muun muassa seuraavin sanoin: 

vastuullinen, mukautuvainen, ihmisläheinen, heittäytymiskykyinen, improvisointitaitoinen, 

eläväinen, huomioiva, muokkautumiskykyinen. Näistä jo olemassa olevista piirteistä nähtiin 

olevan hyötyä hoivamuusikkona toimimisessa ja ne nähtiin myös toisaalta edellytyksenä 

työskentelyn onnistumiselle.  

 

Seuraavaksi esittelen aineistosta esille tulleita suurimpia teemoja, joilla oli suuri painoarvo 

haastateltavien muusikoiden hoivaympäristöjen idenititeetin muodostumisen kannalta. 

Taustaltaan haastateltavat olivat pop/jazz- sekä klassisen musiikin ammattilaisia.  

 

 

5.2.1 Taitelijaidentiteetti  

 

Tutkimuksessa taiteilijaidentiteetillä tarkoitetaan myös artisti-identiteettiä sekä esiintyvää 

taiteilijaa. Esiityvänä taiteilijana toimiminen hoivaympäristöissä edellytti ammattiosaamisensa 

viemistä erilaiseen ympäristöön. Taiteen mahdollistaminen hoivaympäristöissä nähtiin keinona 

löytää uusia työmahdollisuuksia, edistää hyvinvointia musiikin avulla sekä luoda 

merkitysellistä sisältöä myös omaan elämään. Haastateltavat eivät työskennelleet 

hoivamuusikkona päätyökseen, mutta omasivat pitkän kokemuksen hoivaympäristöissä 

muusikkona toimimisesta. Haastateltavat olivat pääosin itse toimineet järjestäjinä 

esiintymisiinsä, mutta osa työskenteli hoivaympäristöissä myös taiteen välitystoimistojen 

kautta. Työllä nähtiin olevan myös yhteiskunnallisesti suuri merkitys ja vaikutusmahdollisuus 

myös musiikin ja hyvinvoinnin todennettujen kytkösten kautta.  

 

Thornton (2013) näkee että jos taiteilijaidentiteetti käsitetään olennaisena osana itseämme, 

tällöin minuus itsessään muotoutuu aiempien ja jatkuvien vaikutteiden kautta, jotka ovat 

altistuneet mukaan lukien taiteen kulttuurille taiteilijan tapauksessa. Lisäksi taideteoksilla on 

mahdollisuus luoda taiteilijan ja yhteisön välillä vuorovaikutusta ja muuttaa taidetta, 

yhteiskuntaa sekä tulevaisuutta. Taiteen kehitys ja suuntaukset vaikuttavat artisti-identiteettiin, 

joka on historiallisesti sijoittautunut. Kaikki taiteilijat eivät reagoi muutoksiin myönteisesti, 

mutta he, jotka suhtautuvat, sopeutuvat vastaaviin muutoksiin taiteilijaidentiteetissään. 
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(Thornton 2013, s. 44.) Taiteen kehitys altistaa artisti-identiteettiä muutoksille. Sama ilmiö on 

nähtävissä myös musiikin osaltakin. Työ hoivaympäristöissä edellytti myös suurta 

sopeutumiskykyä muusikon identiteetin osalta.  

 

Taitelijan identiteetti oli syväänrakennettu kompleksi, johon musiikkilaji sekä instrumentti 

vaikuttivat myös paljon. Hoivaympäristöissä työskennellessä identiteetin koettiin olevan 

pääosin muuttumaton, mutta muusikot kuvailivat pystyvänsä olemaan tarvittaessa erittäin 

muutoskykyisiä. Ammatti-identiteetti nähtiin vankkana kokemuksien kautta rakentuneena 

perustana, jonka vahvuuden koettiin olevan myös edellytys tilanneherkissä hoivaympäristöissä 

toimimiselle.  

 

” …se ydin on kuitenkin sama, sen oman ilmaisun lähtökohdat, kaikki lähtee siitä. Mut 

et on aika semmonen eläväinen ja muokkautuva, että pystyy tilannesidonnaisesti aina 

siitä valikoimaan et mitä palasia siitä osaamisestaan käyttää.” (Marita).  

 

Musiikkityyli, jonka parissa ura oli luotu oli merkittävä osa muusikoita, joka näkyi heidän 

ohjelmistossaankin. Vaikka hoivaympäristöissä soitettiin usein esimerkiksi toivelaulukirjoista 

musiikkia ja muita ikivihreitä kevyen musiikin kappaleita, oli esimerkiksi Erkin ohjelmistossa 

myös kevyttä klassista musiikkia, jonka parissa hän oli elämäntyönsä tehnyt.   

 

”Mä haluan esittää niitä lauluja mitkä on heidän lapsuudessaan kouluaikana ollu 

tärkeitä heille. Suomalaisia kansanlaulujakin on siellä mukana, mutta myöskin sitten 

tietysti mä yritän sitä klassista musiikkia mahdollisimman paljon, et sikäli ku se vaan 

menee, että otetaan hyvin vastaan. Koko ajan täytyy tietysti kattoo ihmisten ilmeitä.” 

(Erkki).  

 

Tärkeää oli siis seurata yleisön reaktiota ja tulkita milloin mitäkin musiikkityyliä oli sopivasti. 

Esitykset pyrittiin toteuttamaan kuitenkin aina erittäin laadukkaasti ja vahvalla ammattitaidolla, 

mutta ote esityksiä kohtaan kuvautui kuitenkin hoivaympäristöissä rennommaksi. Marita 

kuvasi esimerkiksi klassisen musiikin konsertteihin verrattuna tilanteen olevan erilainen 

siitäkin syystä, koska täydellinen fokus kappaleiden sijaan suuntautuikin kuulijoihin 

hoivaympäristöissä, jolloin keskittymisestä suuri osa kului ikään kuin valmiustilassa olemiseen.  

Klassisen konsertin eroa hoivaympäristön konserttiin Marita luonnehti seuraavasti:  
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”…Jos sulla on tosi vaikea konsertti, totta kai silloin välität ja näin, mutta silloin 

keskityt hyvin paljon, vielä enemmän siihen teokseen pelkästään, kuin siihen että 

mitäköhän yleisöstä saattaa tulla”. (Marita).  

 

Heikki kuvasi esityksen sisällön olevan tärkeässä roolissa:    

 

”…siellä uskaltaa antaa itselleen luvan ottaa riskejä. En tarkoita että on taiteellista 

huonoutta, mutta jotakin tiettyä konserttia varten sitten tottakai joku kappale pitää 

harjotella sitten todella hyvin. Mutta näille ihmisille hoivapuolella mun mielestä 

merkitsee enemmän se, et mitä soitetaan, kun se että onko se esimerkiks klassisesta 

näkökulmasta aivan huipusti esitetty.”(Heikki).  

 

Hoivaympäristöissä musiikillinen sisältö oli tärkeässä roolissa, kuten myös muusikon tiedostus 

omista kyvyistään ja käsitys ammattitaidoistaan. Itsepystyvyys on kognitiivinen tekijä, mutta 

monella tavalla se liittyy läheisesti opittuihin taitoihin kuin henkilön tunteisiin itseään kohtaan. 

Omatakseen vahvan itsepystyvyyden, täytyy ensin omata taidot ja sen jälkeen ymmärtää, että 

ne ovat riittäviä vastaamaan kohtaamia haasteita. Sopiva itsepystyvyys perustuu 

tehtävänhallinnan realistiseen arviointiin ja keinojen omistamiseen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Sloboda ym. 2007, s. 161.) Muusikot omasivat hyvän itsepystyvyyden, joka 

auttoi myös improvisaatiota vaativissa tilanteissa.  

 

Taitelijaidentiteetin kokemisen kannalta tärkeäksi nousi esiin ”3 Identiteetit”- osiossa viitattu 

instrumentin ja musiikkilajin vaikutus. Musiikkilaji, jonka parissa oli kasvanut muusikoksi, 

saattoi osoittautua erittäin vahvaksi ja syvään juurtuneeksi kompleksiksi. Erkki oli toiminut 

muusikkona hoivaympäristöissä, joissa musiikkituokioiden toteutus oli onnistunut tähän asti 

palvelutaloissa ja hyvinvointikeskuksissa pääosin esityksellisellä tavalla. Sairaalamuusikkona 

hän ei ollut vielä toiminut ja sinne menemisen pohtiminen aiheutti ristiriitaista oloa. Vaikka 

Erkki ymmärsi varsin hyvin hoitohenkilökunnan kiireet ja heidän mahdolliset pois jäämiset 

esityksistä, oli tämä kuitenkin klassisen taustan muusikolle arvostuksen tuntoa laskeva asia.  

 

”Vähän pelkään sitä, että jos menen sairaaloihin, niin siellä on sama juttu, että 

henkilökunta on niin sidoksissa siihen omaan hoitotyöhönsä (…) Nämä 

hyvinvointikeskukset on sitten taas ihan toinen luku. Siellä henkilökunta istuu muitten 

joukossa, mutta sairaalamiljöössä se on varmaan aika paljon erilaista. Se tuo 
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haasteita kyllä ihan varmaan… En koe sitä omaa suoritustani niin arvostettavaksi 

silloin. Se menee vähän niin kuin hukkaan tavallaan, se että kun he eivät siihen reagoi 

sillä tavalla kuin toivoisi.” (Erkki).  

 

Vaikka musiikkituokiolla kuvataan olevan hyvä käyttöarvo, niin silti asiakkaiden tilanteet 

saattavat vaihtua yllättäen, mikä puolestaan voi tehdä palvelun siinä tilanteessa arvottomaksi 

(Hämäläinen 2013, s. 171). Tämän haastatteluaineiston otannan osalta korostuikin suurin ero ja 

sopeutuminen taiteilijaidentiteetin tullessa klassiselta puolelta hoivaympäristöön. Sosiaalinen 

etiketti klassisenmusiikin esityksissä on säilynyt laajalti muuttumattomana useiden sukupolvien 

ajan. Muodollisuus näkyy myös pukeutumisessa. Esiintyjät pitävät yllään esimerkiksi 

iltapukuja sekä juhlapukuja solmioineen, tervehtivät yleisöä kumarruksella sekä istuvat tai 

seisovat paikoillaan esiintymisen aikana. Yleisöön kohdistuu myös tiettyjä etikettisääntöjä, 

jotka toisinaan noudattavat pukeutumiskoodia ja lähestulkoon aina hiljaa paikoillaan istumista 

himmeästi valaistussa salissa esiintymisen aikana, sekä taputtamista sopivina aikoina, ei 

esimerkiksi sonaattien osien välillä. (Sloboda ym. 2007, s. 169.) Marita kuvasi myös 

hoivaympäristöissä esiintymistä hyvin erilaisena verrattuna klassisena muusikkona 

esiintymiseen.  

 

”Niitä positiivisia puolia on se, joka on myös tavallaan se negatiivinen puoli, että ei 

ikinä tiedä mitä tapahtuu. Ei oo kahta samanlaista keikkapaikkaa ja sit siellä saattaa 

tosiaan joku pyytää tanssiin vaikka kesken laulun, mitä ei konserttitilanteessa käy 

normaalisti. Ihmiset saattaa huudella hyviä ja joskus negatiivisiakin huomioita sieltä ja 

sit voi olla et lennossa joudutaan muuttaa keikan koostumusta.” (Marita).  

 

Tämän kaltainen ero vaikutti siihen että muusikon tuli omata huomattavasti enemmän 

vastaanottokykyä yleisön reaktioiden osalta. Klassisenmusiikin taustan omaavien kohdalla 

esitysten vahva vuorovaikutuksellisuus ja osallistavuus vaati enemmän totuttelua, mutta 

hoivaympäristöt koettiin juuri erilaisuutensa vuoksi arvokkaina, kaivattua vaihtelua tuovina, 

vuorovaikutusta täynnä olevina sekä ihmisläheisinä paikkoina.  

 

”Siinä pääs niin lähelle sitä yleisöö ja että se ei oo vaan semmosta että laulat jossain 

flyygelin mutkassa ja sitten on aplodit ja lähdet pois, etkä kuule mitään. Et just se 

palaute, ja kun näki miten paljon se merkitsi ihmisille ja he ilostuivat.” (Marita) 
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Haastatteluaineistosta ilmeni että jokainen muusikko kuvasi olevansa hoivaympäristöissä 

ensisijaisesti esiintyjänä, esiintyvän taiteilijan roolissa. Muusikkouden ydin kuvautui säilyvän 

säilyi ennallaan hoivaympäristöissä, mutta puhe erilaisista rooleista kuitenkin korostui. Osa 

mielsi olevansa eri roolissa, joillakin niitä ei ollut lainkaan ja osa puolestaan tiedosti niiden 

olemassa olon, mutta pyrki tietoisesti välttämään niitä. Minäkuvamme kehittyy seuraamalla 

omaa käyttäytymistämme ja tekemällä sosiaalisia vertailuja. Vertaamme jatkuvasti itseämme 

muihin, niin että tietyissä tilanteissa ja sosiaalisilla ryhmillä on voimakas vaikutus tekoihimme 

ja sanoihimme. Vertaamme käyttäytymistämme myös siihen mitä odotamme itsemme tekevän 

minä-käsityksemme perusteella, joka rakentuu aiemmasta kokemuksesta sekä siihen mitä 

haluaisimme tehdä esimerkiksi ihanteellisen omakuvamme kanssa. (Hargreaves ym. 2002, s. 

8.) Elämäntaito karttuu itsetiedostuksen ansiosta, oman maailmankuvan ymmärryksen 

kehittyessä, kun ymmärretään oma suhde maailmaan maailmankuvan suuntaamalla tai 

kuvastamalla tavalla. Näiden lisäksi omat mahdollisuudet vaikuttavat myös maailmankuvan 

syntyyn, jonka puolestaan nähdään karttuvan eri kokemuslaatujen avulla moniulotteisesti. 

(Rauhala 1983, s. 153). Ympäristöllä oli vahva vaikutus muusikoiden kokemuksiin itsestään.  

 

Katariina kuvasi kuulijoiden ja ympäristön vaikuttavan artisti-identiteetin voimakkuuteen. 

Katariina mielsi roolien olemassa olon ei-niin-toivottuna asiana ja pyrki myös tietoisesti niistä 

eroon, luonnehtien olevansa aidoimillaan ilman niitä. Koskisen (2013) muusikoiden 

haastatteluissa nousi esiin sama havainto, että pyrkimys on yrittää kohdata ihminen vailla 

ennakkokäsityksiä ja lähestyä juuri siinä tilanteessa ihmistä. (Koskinen 2013, s. 40–41.) 

Ympäristöllä ja kommunikoinnin onnistumisella tuntui olevan suuri merkitys roolien 

syntymisen kannalta. Aistittaessa ympäristö ja kuulijat vaativammiksi, oli Katariinan mielestä 

suhtautuminen esiintymiseen erilainen. Katariinan seuraavassa lauseessa korostui myös 

muusikon muuntautumiskyky erilaisissa tilanteissa:  

 

 ”Mitä tiukempi on se ympäristö, niin sen enemmän ottaa apua jostain roolista. Oli se 

sitten vanhusten kanssa pedagoginen rooli tai sitten näitten pukumiesten kanssa se 

artistirooli.” (Katariina).  

 

Roolit toimivat tilanteissa selviytymisapukeinona ja niistä saattoi ottaa tukea tarvittaessa.  

Heikki puolestaan koki, ettei hoivaympäristö synnyttänyt uusia rooleja, vaan näki 

ammattimuusikon identiteetin säilyvän muuttumattomana, mutta esiintyminen 

hoivaympäristöissää oli tervetullut kokemus ja lisäosaaminen ammattilaisuuteen. Ammatti- ja 
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artisti-identiteettiä ei Heikin mielestä voinut hoivaympäristöissä kehittää, koska 

hoivaympäristöjen tilanteet muuttuivat ja elivät jatkuvasti. Ammatti-identiteetin ehjänä 

säilymisen kannalta Heikki näki tärkeäksi, että hoivalaitosten lisäksi käy muuallakin 

esiintymässä.   

 

“Se monialasuus ja pirstaleisuus aiheuttaa sen kun siinä on se hälinä ja kaikki muut 

hoitotyöt ja nämä siinä ympärillä, et kun ei voida keskittyä siihen, niin sitä työtä ei voi 

millään lailla kehittää (…) se tilanne on joka kerta uusi.” (Heikki)  

 

Toinen syy, ettei ammatti-identiteettiä pystynyt rakentamaan hoivaympäristöissä oli 

ammatillisen palautteen riittämättömyys. Heikki kuvasi asiaa seuraavasti:  

 

“Sieltä ei saa tarpeeksi palautetta, joka olisi musiikillisesti relevanttia et se auttas sua 

kehittämään itteäs muusikkona. Tää palaute tulee enemmän pinnalta et “Oli hyvä, oli 

kiva, oli koskettavaa”, mutta kukaan ei sanonut että ”Soitit ton fraasin muuten vähän 

huonosti”.”(Heikki)  

 

 

5.2.2 Pedagogi-identiteetti  

 

Taitelijaidentiteetti oli erottamaton osa haastateltavien minuutta, mutta hoivaympäristöissä 

esiintymisessä koettiin aina olevan myös pedagoginen ulottuvuus, jossa syntytekijänä oli 

kuulijoiden osallistavuus esitykseen. Muusikot kuvasivat hoivaympäristöjen vuorovaikutusta 

hyvin vahvaksi. Pedagogisen roolin kuvattiin syntyvän kun esiintyjä kertoi esityksen ohella 

kuulijoilleen esimerkiksi kappaleen taustoista, säveltäjistä tai yleisesti musiikista.  

Esitystilanteiden hallinta nähtiin myös kykynä, joka edellytti pedagogista osaamista. Tehtävänä 

saattoi olla esimerkiksi innostaa kuulijat yhteislauluun ja musisointiin.  

 

”…en koe niin kuin opettavani mitään, mutta täytyy pystyä kuitenkin, jos sitä haluaa 

että tehdään yhdessä jotain. Siinä pitää kuitenkin vähän niin kuin johtaa ja kannustaa 

ihmisiä osallistumaan.” (Marita)  
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”…mulle tuli enemmän semmone vähän niin kuin opettajarooli välillä niissä vanhusten 

jutuissa, koska niissä on niitä yhteislauluja aina osittain, niin niissä tulee vähän 

semmone vetovastuu.” (Katariina).  

 

Vastauksissa korostui muusikoiden ymmärrys erilaisten osaamisalueiden tarpeellisuudesta ja 

pedagogisuus nähtiin esityksien hyvänä työkaluna vaikka rooli oli kaikilla selkeästi toimia 

esiintyjänä. Pedagoginen rooli kuvautui toisinaan myös vahvimpana esitysten alkuhetkellä sekä 

voimakkain vetovastuu kuvaantui laantuvan alkujännityksen ja kuulijoihin tutustumisen 

jälkeen. Vetovastuun koettiin myös jakautuvan tilanteissa, joissa esiintyjiä oli useampi. 

 

Haastateltavista Katariinalla ja Erkillä löytyi opettajakokemusta. Hoivaympäristöissä 

esiintyessä saattoi ilmetä myös haasteita roolien kokemisessa pedagogisuuden ollessa 

kietoutuneena hyvin vahvasti ammatti-identiteettiin. Care-music- (2013) hankkeessa 

pedagogiset taidot korostuvat sairaala- ja hoivamuusikon ominaisuuksissa, mutta Katariinan 

haastattelusta kuvastui ilmi myös pohdinta voiko vahva pedagogisuus hallita liikaa 

esiintymistilannetta:  

 

”Mulla on se ongelma, että mulla on se pedagogi niin sisäinen (…) ja kun sen tilanteen 

ei tarttis olla pedagoginen vaan sen tilanteen tarttis olla semmonen musisoiva mukava 

hetki niin ettei ottais liikaa niitä johtajan kenkiä.” (Katariina).  

 

Katariina pohti myös esityksiä, joissa hän lauloi vuoroin yksinlauluja sekä vuoroin 

yhteislauluja. Haasteellisuutena oli vuorottelu esiintyvän taiteilijan ja pedagogin roolissa. 

Työssä ilmeni rooliristiriitoja, joita käsiteltiin myös luvussa 3 Identiteetit.  

 

”Se on vaikea erottaa kun mää välillä tulkitsen niitä laulelmia, joita mää itse haluan 

heille esittämällä esittää ja esitellä ne hienot biisit ja tarinat… Ne menee siinä sillee 

lomittain, niin se roolin löytäminen on vähän vaikeeta välillä.” (Katariina).  

 

Erkillä pedagoginen rooli esityksissä syntyi hänen luentoaiheestaan, mutta itse soittamisen 

aikana hän kertoi olevansa puhtaasti esiintyvä taiteilija.   

 

”Mä käyn myöskin esitelmöimässä (…) siinä mielessä mää koen tavallaan pedagogina 

olevani myöskin, mutta kyllähän niihinkin esityksiin liittyy tätä muusikkoutta, onhan 
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siellä tietynlaisia musiikkinäytteitä. Ja sitten pelkät tämmöset musiikkihetket (…) nii 

sillo mää koen olevani esiintyvä, ns. taiteilija.”(Erkki).  

 

Heikki ei myöskään mieltänyt itseään opettajaksi, vaan luonnehti olevansa esiintyessään 

esiintyvätaiteilija.  

 

”...nimenomaan kertomalla näitä kappaleen taustotuksia mää sitte tuon sitä 

pedagogista puolta. Mä oon ajatellu että jos ihmiset oppis jotakin pientä 

esiintymiskerroista, mut mä en yritä opettaa heitä. Vaan tän taustottamisen kautta 

oppiminen tapahtuu siinä sivussa, sillee mukavalla tavalla.” (Heikki). 

 

Musiikin viemisestä hoivaympäristöihin kuvastui haastateltavien näkökulma toimintaansa 

taide-elämysten arvokkaina välittäjinä. Vaikka sanaa ”taiteilija” käytetään kuvaamaan taidetta 

tekeviä ihmisiä, taiteen kelpoisuus opetettavana aiheena antaa opettamiselle välttämättömän ja 

tärkeän roolin välittää taiteen käytäntöä ja kulttuuria. Taide on tärkeä kokemus ihmisille, joka 

evättäisiin monilta, jos sitä ei opetettaisi. Taiteen opettaminen on taiteen mainostamista 

arvokkaana kokemuksena sekä sen tekemisenä, että arvostuksena. (Thornton 2012, s. 27). 

Taidelähtöisten menetelmien liikuteltavuus on tuonut tullessaan myös muusikoille 

mahdollisuuden soveltaa osaamistaan. Tämä polku on osoittautunut tärkeäksi niin 

hoivaympäristöjen kuulijoille kuin itse muusikoille ja se on noteerattu merkityksellisenä myös 

yhteiskunnallisella tasolla.  

 

 

5.2.3 Osallistavuus esityksissä  

 

Erkki, Marita, Katariina ja Heikki kokivat pedagogisen vivahteen esityksissä syntyvän 

vuorovaikutuksesta kuulijoiden kanssa, kun tilanne muuttui osallistavaksi toiminnaltaan. 

Marita kuvaili esitystilanteissa olevansa aina esiintyvä taiteilija, mutta vaikka hän ei 

varsinaisesti esitystilanteissa opettanut mitään, niin osallistavuus oli tekijä, joka synnytti 

pedagogisen näkökulman.  

 

”Osallistettavuus aspekti on sillä tavoin läsnä, että toimii sellaisena 

esiintyvänä/osallistavana taiteilijana, mutta ei varsinaisesti pedagogina. Toisaalta 
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siinä on tavallaan vähän semmoista tiettyä pedagogista myös tässä osallistavuudessa… 

(Marita).  

 

Kuulijoiden osallistaminen yhteiseen musiikkihetkeen synnytti osaltaan pedagogista 

näkökulmaa, mutta se nähtiin myös keinona säädellä kommunikoinnin määrää kuulijoiden 

voinnin mukaan.  

 

“…menee paikan päälle ja kattoo et okei tänään on tällanen (kunto ja yleisö) ja sitten 

ehkä just vähän jopa muokkaa siinä lennosta sitä (esitystä) ja spiikkejä, sitä 

osallistavuuden astetta, jos näkee et ihmiset on tosi huonossa kunnossa”. (Marita)  

 

Yleisöä oli myös helpompi osallistaa yhteisiin musiikkihetkiin, kun esiintyjä ja kuulija olivat 

tilassa, jossa kykeni selkeästi näkemään toistensa ilmeet ja eleet. Kyky kommunikoida ja 

nähdä kuulijoiden reaktiot esityksissä mahdollisti muusikoille ensisijaisesti kaksi suurta asiaa: 

Tilaisuuden saada palautetta reaaliajassa, jonka kautta mahdollistuivat vihjeet mihin 

suuntaan esitystä viedä tarpeen tullen.  

 

Osallistavuuden aste koettiin useimmiten erilaiseksi sairaaloissa ja palvelukeskuksissa. 

Sairaalamuusikko Uli Kontu-Korhonen (2019) jakaa sairaala- ja hoivamusiikkityön 

jakautumista esitykselliseen ja osallistavaan työtapaan. Esityksellinen työtapa voidaan käsittää 

liittyvän osaksi ihmisten kulttuurioikeuksia, taiteen itseisarvoa ja sen saatavuutta. Esityksellisen 

työtapa on samankaltainen kuin esiintymistilanne ja siinä esiintyjä antaa kuulijalleen ikään kuin 

musiikillisen lahjan. Puolestaan taas osallistavassa työskentelyssä esimerkiksi 

sairaalamuusikko osallistaa musisoimaan ja musiikkitoimintaan. Osallistavaa 

musiikkitoimintaa voi olla esimerkiksi soitto tai laulaminen, mutta toisaalta myös musiikin 

kuuntelu voidaan jo nähdä osallistavana. (Kontu-Korhonen 2019, s. 49.) Sairaalamuusikon 

työskentely tapahtuu kuulijan suostumuksen lähtökohdista ja musiikista voidaan myös 

kieltäytyä. (Kontu-Korhonen 2019, s. 48.) Etenkin sairaalamuusikon työskentelytavoissa 

korostuu osallistava työtapa.  

 

Hoitokodissa musiikilliset aktiviteetit sijoittuvat jokapäiväisen arjen elämän-, lääketieteellisen- 

sekä institutionaalisen logiikan välisille jännitteille. Vaikka suuntaviitat korostavat asukkaiden 

oikeuksia henkilökohtaiseen ja yksityiseen elämään, nämä oikeudet ovat institutionaalisen ja 

toisinaan myös lääketieteellisen logiikan paineenalaisena. Jokaisen terveydenhuollon 
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työntekijän, joka käyttää musiikkia osana terveydenhuollon instituutioita, on pohdittava, miten 

toiminta liittyy asukkaiden oikeuteen osallistua päätöksentekoon omassa elämässään. Jokaisen 

esiintymään tulevan muusikon täytyy huomioida, että hoitokoti ei ole konserttiareena, vaan se 

on koti ja lääketieteellinen instituutio. Tila konserttiesityksiin tulee aktiivisesti ja 

kunnioittavasti luoda sekä säilyttää se sellaisena. (Stige 2012, s. 187.)  Haastatteluissa korostui 

hoivamuusikkouden edellyttävän ymmärryksen lisäksi myös nöyryyttä ja esiintymisten 

kuvattiin tapahtuvan asiakkaan ehdoilla hoivaympäristöissä.   

 

Osallistavuuden onnistumisen kannalta näköyhteys oli merkittävässä asemassa. Esiintyjän ja 

yleisön ollessa lähempänä toisiaan pienemmässä tilassa, merkityksellistä ei ollut ainoastaan 

esiintyjän kohdalla yleisön eleiden ja ilmeiden havainnointi, vaan tällöin mahdollistui myös 

yleisön havainnot esiintyjän ilmeistä ja eleistä.  Yleisön näkemät asiat live-esitysten aikana, 

voivat vaikuttaa voimakkaasti siihen, miltä esitys kuulostaa. Esiintyjän fyysinen ulkomuoto ja 

lavakäytös voivat vaikuttaa kuuntelijoiden arvioihin tuotetusta musiikillisesta laadusta. 

Muusikoiden keholliset liikkeet esitysten aikana omaavat tärkeän kommunikatiivisen 

tarkoituksen. Huomattavimmat eleet ilmenevät usein ilmaisullisesti keskeisimmillä hetkillä 

musiikkia ja ne voivat olla ääntä tehokkaampia informoimaan yleisöä esiintyjän 

emotionaalisista aikeista. (Sloboda ym. 2007, s. 166).  

 

Toisaalta juuri emotionaalisten aikeiden havaitsemiseen liittyi haastatteluaineistosta esiin 

noussut Heikin pohdinta. Hän pohti esittäjän oman tulkinnan voimakkuuden näkymisen 

tarpeellisuutta yleisölle. Esiintyjästä voimakkaasti välittyvä tunne yleisöön näyttäytyi Heikin 

mukaan pahimmassa tapauksessa vievän kuulijoiden omalta kappaleen tulkinnalta jalansijaa, 

jos esiintyjä tulkitsisi kappaleen ikään kuin valmiiksi. “Esiintyjän pitäis tietyllä tavalla vähän 

kylmästi ja vähän ulkopuolisesti kuitenkin soittaa se, niin että yleisö täydentää sen 

tunnesisällön itse loppuun.” (Heikki). Tästä näkökulmasta katsoen musiikkiteoksella itsessään 

nähtiin jo suuri painoarvo. Heikki ei kokenut tarpeelliseksi ilmentää liikaa kappaleen tunteita, 

vaan kappale ilmensi niitä jo sävellyksen ja säveltäjän toimesta. Esiintyjän tehtäväksi jäi vain 

välittää teos itsessään, jolloin yleisön käsissä kukin kokisi siitä omanlaisensa merkityssuhteet, 

jolloin musiikki toimisi hyvin suuressa määrin palvelutuotteena.  

 

Juslin (2007) mukaan muutamat tutkimukset ovatkin nimenomaisesti tutkineet, missä määrin 

säveltäjät voivat kommunikoida erityisiä tunteita kuuntelijoille. Harvinaisena poikkeuksena on 

kuitenkin Thompsonin ja Robitaillen (1992) tutkimus. He pyysivät viittä erittäin kokenutta 
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muusikkoa säveltämään lyhyitä melodioita, joiden tuli välittää kuutta tunnetta: iloa, surua, 

jännitystä, tylsyyttä, vihaa ja rauhaa. Heitä vaadittiin luottamaan sellaisiin tietoihin, kuten 

sävelkorkeuteen, tempon käsittelyyn sekä äänenvoimakkuuteen liittyviin tietoihin, jotka 

sisältyivät nuotteihin. Tuloksena olevien sävellyksien ilmeettömien esitysten suorittaminen 

tietokonesekvensserillä toistettiin neljälletoista kuuntelijalle, jotka olivat kohtuullisen 

koulutettuja musiikissa. He tunnistivat onnistuneesti aiotut emootiot kappaleissa. Tästä syystä 

vaikuttaa siltä, että musiikin säveltäjät voivat todella välittää joitain tunteita realistisesti. 

(Thompson & Robitaille 1992; viitattu teoksessa: Juslin 2007, s. 94.) Täten löytyy myös 

tutkimustietoa siitä, että kappale itsessään on jo vaikuttava väline.  

 

Yleisö voi vaikuttaa esiintyvään muusikkoon monin tavoin. Esimerkiksi inspiroivasta 

yleisöstä voi välittyä esiintyjälle musiikin luonteen mukaan vaihtelevaa non-verbaalista 

palautetta, mahdollistaen myös esiintyjän havainnoivan niin tunnelmien kuin mielialojenkin 

muutoksia kuulijoissa. Yhteys yleisön ja esiintyjän välillä voi olla myös tiedostamatonta, 

mutta se toimii perustana musiikillisessa interaktiossa. (Arjas 2010, s. 321.) Syvin olemus 

taiteessa sen esittämisessä, nauttimisessa ja luomistyössä vaikuttaisi olevan ymmärrettävissä 

merkityksinä ihmiselle. Taiteen perusolemus ei muutu, vaikka sen kaikki vaiheet eivät ole 

aina tietoisia taiteen tekijässä, nauttijassa tai esittäjässä. Kehon toimintoja tarvitaan taiteen 

esittämisessä ja tekemisessä, mutta tämä ei vähennä sen sisäisen merkityksen keskeistä 

asemaa. Taiteesta nauttijan osalta kyseessä on kokeminen, jonka olemassaolo rakentuu 

hänelle merkityksinä, joissa kehon aistimisprosessit toimivat tarpeellisina välittäjinä, mutta 

aistimus itsessään ei kuitenkaan ole vielä taidenautinto (Rauhala 1983, s. 170), jonka kautta 

herääkin mieleen Gabrielsson (2011) maininta siitä herättääkö musiikki myös tunteita niiden 

havaitsemisen lisäksi? (Gabrielsson 2011, s. 114.) On tärkeää tehdä ero havaintojen ja 

tunteiden indusoinnin välillä. Saatamme yksinkertaisesti havaita emootioita musiikissa, tai 

sitten voimme todella tuntea tunteita reaktioina musiikkiin. (Juslin 2007, s. 91). Muusikot 

toivat ilmi, että musiikilla saattoi olla suuri tunteita synnyttävä vaikutus kuulijoihin, mutta 

sama päti myös heihin itseensä. Tilanne saattoi olla myös päinvastainen: Kuulija saattoi 

kuvata voimakasta tunnepalautetta kuin taas esiintyjä ei kokenut välttämättä minkäänlaisia 

liikutuksen tunnetta.  

 

Esityksen merkitystä, mahdollista esityksen suunnanmuutoksen tarvetta sekä osallistavuuden 

astetta oli kuitenkin vaikea arvioida, jos esiintyjä ei kyennyt näkemään yleisöä tai kollegaansa, 

jonka kanssa esiintyi. Marita ja Katariina ilmaisivat vuorovaikutuksen kannalta haasteelliset 
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tilanteet, joissa esimerkiksi piano oli sijoitettu hoivaympäristöissä seinään päin eikä sitä voinut 

liikuttaa. Tällöin esimerkiksi pianolla itseään säestävä laulaja ei kyennyt näkemään yleisön 

reaktioita. Myös duo-kokoonpanoissa esimerkiksi laulajaa säestävä pianisti ei kyennyt 

näkemään yleisön reaktioita. Katariinan säestäessä itse itseään hän harmitteli myös tilanteita, 

joissa katsekontakti yleisöön jäi uupumaan. ”…Parissa paikassa mut on aseteltu sillee, että mä 

en näe heitä siinä hetkessä joka ois hirveen tärkeetä… On ollu selin.”(Katariina).  

 

Tilanteessa, jossa muusikot eivät kykene havaitsemaan toinen toisiaan ryhmäesitysten aikana, 

heidän musiikillinen ulosantinsa on vähemmän koordinoitua dynamiikan ja ajoituksien suhteen. 

Lisäksi katsekontaktin tärkeys liittyy muusikoiden välisten fyysisten eleiden käyttöön 

kommunikoida toistensa kanssa. Joskus tapa, jolla muusikko soittaa vain instrumentin 

soittamiseen tarvittavat liikkeet, voi toimia visuaalisena vihjeenä kanssaesiintyjälle. Pianistin 

käsien noston korkeus tai viulistin jousen liikkeiden koko voi osoittaa miltä musiikin pitäisi 

kuulostaa. Muutoin muusikot voivat lisätä esitykseensä kehollista liikehdintää välittääkseen 

tietoa muille. (Sloboda ym. 2007, s. 179.) Näköyhteys on siis moniulotteisesti erittäin 

merkittävässä asemassa esiintymisten ja vuorovaikutuksellisuuden sekä osallistamisen 

onnistumisen kannalta.  

 

Identiteettien osalta haastateltavat eivät kokeneet suuria muutoksia ammatti-identiteetissään 

toimiessaan hoivaympäristöissä. Ammatti-identiteetti ja aiempi koulutustausta kuitenkin olivat 

osallisena siihen, miten hoivamuusikonidentiteetti koettiin ja millaiset asiat sen rakentumiseen 

vaikuttivat. Hoivaympäristöissä toimimisen nähtiin edellyttävän muusikon ammatti-

identiteetin kannalta kuitenkin vuorovaikutuksellisempaa otetta, sovellettavuutta sekä hyvää 

sietokykyä tilanteiden muutosalttiuteen. Haastateltavien hoivamuusikkoudessa ja 

esitystilanteissa näkyi myös heidän sitoutuneisuus omaan soittimeen ja musiikkityyleihin.  

 

Jos muusikkoidentiteetti oli rakentunut klassiselle pohjalle, oli hoivaympäristöissä 

esiintyminen etenkin alkuvaiheissa vaatinut huomattavasti enemmän totuttelua. Myös Koskisen 

(2013) haastattelututkimuksessa hoivaympäristöihin liittyen klassisenmusiikin taustan 

omaavalla haastateltavalla kuvautui muusikkous joskus omien sanojensa mukaan 

hankaloittavaksi tekijäksi, epäillen että paineiden musiikin tasokkuusvaatimuksien suhteen 

kumpuavan klassisen musiikin taustastaan. (Koskinen 2013, s. 41.) Klassisentaustan omaavat 

olivat kuitenkin täysin tasavertaisia toimijoita muiden hoivaympäristöissä työskentelevien 

muiden kanssa. Muusikoiden kuvailemien esitysten sujumisten ja suosioiden myötä oli 
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yllättävää kuulla, millaisia ristiriitoja totutut etiketit saattoivat kuitenkin heidän sisällään 

aiheuttaa, vaikka ne eivät kuvautuneet näkyviksi ulospäin esitysten aikana. Haastattelut 

antoivat äänen näiden kokemusten julkituomiselle.  

 

 

5.3 Palautteen saamisen tärkeys  

 

Palautteen saaminen oli tärkeässä roolissa ja se liittyi vahvasti työn arvokkaaksi kokemiseen. 

Palautteen ei odotettu hoivaympäristöissä suuntautuvan ammatilliseen arviointiin, vaan palaute 

kohdistui yleensä esityksen herättämiin tunteisiin tai virkistäytymiseen. Arvioinnilla 

tarkoitetaan vertailua tavoitteiden ja saatujen tulosten välillä. Arviointi on sitoutunut 

asiayhteyksiinsä, jolloin roolit ja tehtävät määrittyvät niiden mukaan. Vasta arvioinnin 

tapahtumisen jälkeen on mahdollista saada tai antaa palautetta, jonka suhteen on huomioitava, 

ettei se toimi synonyyminä arvioinnille. (Opetushallitus, arviointisanasto opettajille.)  

 

Palaute yleisöltä hoivaympäristöissä oli yleensä myös hyvin välitöntä, joka nähtiin toisaalta 

hieman kaksijakoisena. Välittömät reaktiot olivat niin hyvässä kuin huonossakin osana 

esiintymisiä. Parhaimmillaan kuitenkin esiintyjä sai palkkionsa kuulijoiden kiitollisuuden 

osoituksina, jolloin työ tuntui erittäin merkitykselliseltä.  

 

 ”…ihmiset tulevat kiittämään ihan kädestä pitäen ja halaamaankin joskus. Jotkut ovat 

kyynelsilmin kuunneltuaan sitä musiikkia tulleet kiittelemään että ”Kyllä oli hieno, 

tämmöistä pitäisi olla enemmän!” (Erkki)  

 

"Ne tuntuu tärkeemmiltä jotenki ja niistä saa paljon rehellisempää palautetta ja jotenki 

se mitä sää annat ja mitä sää saat. Miten mää selittäisin… Molemmat prosentit paljon 

isommat kuin jossain perus bilekeikassa. Itse koen et sain siitä paljon enemmän koska 

ihmiset vaikuttaa niin kiitollisilta.” (Katariina).  

 

”Se palaute on kauheen hyvä puoli, koska sitä harvoin tulee ja se sitte motivoi ku näkee 

miten ihmiset on ilosia, onnellisia ja useimmiten ainakin tykkäävät, nii se myös antaa 

virtaa siihe omaan tekemiseen. Mutta hyvin harvoin saa muuten noin suoraa palautetta 

työstään…” (Marita).  
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Osa haastateltavista luonnehti jopa ystävystyneensä hoitohenkilökunnan ja kuulijoiden kanssa, 

ja keskusteluyhteydellä koettiin olevan mahdollista pyrkiä kehittämään työtään sekä saamaan 

palautetta, jonka avulla auttamisen onnistuminen oli arvioitavissa. Haastateltavat kokivat että 

hoivaympäristön asiakkaiden lisäksi hoitohenkilökunnan läsnäolo oli tervetullutta esityksissä, 

mutta sitä ei koettu välttämättömyytenä. Haastateltavat näkivät hoitohenkilökunnan läsnäololla 

esitysten aikana seuraavia merkityksiä:  

  

1) Mahdollisuus saada enemmän palautetta esityksistä  

2) Hoitohenkilökunnan asema esitysten tilaajina jatkon kannalta 

3) Musiikkituokion toimiminen hengähdystaukona myös hoitajille 

4) Esitysten muistelu kuulijoiden kanssa jälkikäteen  

5) Hoitajat lisätukena yleisön osallistamisessa esityksiin  

 

”…On kauheen kiva jos huomaa että hoitohenkilökunta nauttii. Et hyvin selvästi välittyy 

tavallaan se hoitohenkilökunnan kokemus kyllä sinne esiintyjille.” (Marita).  

 

”Heiltäkin saa sen hyvän palautteen, että he sanovat että ”Tää on aina sellanen 

hengähdystauko tän työpäivän sisällä”, tai et jos he itsekin antaa palautetta musiikista 

ja kappaleesta. Sillon mä saan sen saman palautteen oli sitten kyseessä hoitaja tai 

asiakas…” (Heikki). 

 

”…tietysti yleisö on kuitenkin enemmän ne asiakkaat siellä, mutta siinä mielessä joo, 

että jos he (hoitohenkilökunta) päättää jatkosta, että voisin tulla sinne joskus 

uudestaankin, heillä on siinä se rooli. Siinä mielessä ois kiva että he kuulis, koska sitte 

he kuitenkin tekee sen päätöksen ketä sinne tilataan.” (Katariina).  

 

“Koska he voi sitte taas kommunikoida eteenpäin sen jälkee ku mä oon lähteny pois, nii 

siellä voi olla tämmösiä jotai muistelemisia siitä ja sen vois käyttää hyväkseen siinä 

hoitotyössään sitte”. (Erkki).  

 

 ”…. Heidän pitäis mun mielestä lukee se tilanne ja lähtee siihen ”Hei kokeillaanpa nyt 

tätä että miten tää toimii!”, niin ku avuks siihen tilanteeseen…”(Katariina). 

 

Parhaimmillaan palautteella oli ammatti-identiteettiä vahvistava vaikutus. Hoiva- ja 

sairaalamuusikon tehtävänä on omata tarkkaavaisuutta ja tilannetajua musiikkihetken 



 44 

pitämisessä. Palautteen saaminen oli merkittävä ja arvostettava asia, mutta toisaalta sen 

puuttuminen koettiin tutuksi ilmiöksi hoivaympäristöissä työskennellessä. Palautteen 

puuttuminen ei vaikuttanut kuitenkaan negatiivisesti muusikon identiteettiin, mutta se heikensi 

mahdollisuuksia tulkita musiikin vaikutuksia kuulijoihin. Mitä heikkokuntoisempaa 

kuulijakunta oli, sitä vähemmin palautetta yleensä tuli, joka korostui etenkin 

sairaalaympäristöissä. Toisaalta juuri heikkokuntoisimmille esiintymiset koettiin kuitenkin 

erityisen merkityksellisinä, jolloin musiikin arvostus oli erittäin suuressa asemassa sen 

harvinaisuuden vuoksi toteutua ympäristössään.  

 

 

5.4 Hyvän hoivamuusikon edellytyksiä 

 

Erkki, Marita, Katariina ja Heikki kuvailivat hyvän hoivamuusikon edellytyksiin piirteitä, jotka 

sisältyivät osittain myös heidän muusikon identiteetteihinsä. Yksi suurimmista hyvistä 

ominaisuuksista vaikutti olevan kyky hyväksyä hoivaympäristöissä muuttuvat tilanteet, sekä 

pystyä muusikkona reagoimaan niihin nopeastikin omaa toimintaansa soveltaen. Pääteemoiksi 

hyvän hoivamuusikon edellytyksiin nousi haastatteluaineistosta kuviossa 2 esitellyt piirteet. 

Hoivaympäristö nähtiin moniammatillisena työympäristönä, jossa oli monia erilaisia osaajia, 

jolloin sosiaaliset taidot sekä vuorovaikutuksen tärkeys korostuivat yhteistyön sujumisen 

kannalta.  

 

”Kyllähän se on iso osa varmaan sitä osaamista myöskin, että on sosiaalinen, 

tämmönen kyky kommunikoida toisten ihmisten kanssa, näitten kollegoitten kanssa, 

joilla on toisenlainen tehtävä siellä ja sitte että pystyy kommunikoimaan niitten 

vastaanottajien kanssa (…) Vaatii paljon jokaiselta. Se on paljon ammatillisesti 

monipuolisempi.” (Erkki) 

 

 

Edellytyksinä haastateltavat kuvailivat muun  muassa seuraavia asioita:  
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KUVIO 2. Edellytyksiä hyväksi hoivamuusikoksi. Tekijä: Sini Aaltio.  

 

Avoimuus ja tilannetaju, sekä ymmärtäväisyys olivat tärkeitä hoivamuusikon ominaisuuksia. 

Näiden lisäksi korostui myös paineensietokyky, etenkin hoivaympäristöjen kuulijoiden 

terveydentilojen suhteen.  

 

”...Sun pitää olla niin vahva, että sää et murru sen alla, miten siellä ihmisillä menee, 

tai mikä on tilanne, et sä pystyt laittamaan oven takanas kiinni ku sä lähet niistä 

tilanteista pois.” (Heikki) 

 

”Siitä työstä täytyy pitää, täytyy olla lähellä sydäntä se homma ja täytyy sellane 

hoivavietti olla ihmisellä, joka meinaa sitä työtä tehdä. Muuten se käy kyllä varmasti 

raskaaks. (…)  Iha sama kaikessa työssä voi sanoo. Se joka löytää itseensä miellyttävän 

työn, niin se saa olla onnellinen.” (Erkki)  

 

Musiikin kautta tapahtuvien terveysinterventioiden osalta lisätiedot ryhmädynamiikasta, 

viestintätaitoista ja osallistujien taustoista (terveysongelmat, kulttuuritausta, sosiaalinen 

tilanne) ovat merkityksellisiä (Ruud 2007, s. 94). Ennakkotiedot kuulijoista auttoivat 

muusikoita esitystensä suunnittelussa ja etenkin ohjelmiston rakentamisen taito korostui 

hoivaympäristöissä. Ohjelmiston suunnittelussa tuli ottaa huomioon esimerkiksi kuulijoiden 
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ikä ja sen hetkinen terveydentila, jotta pystyi räätälöimään kohdeyleisölleen sopivamman 

kokonaisuuden. Musiikin tiedostettiin pystyvän herättämään myös voimakkaitakin tunteita, 

jonka vuoksi kappaleiden merkitys korostui entisestään.  

 

Ihminen voi löytää itsensä musiikin tapahtumatavoista sekä rinnastaa yhteneväisyyksiä niiden 

ja itsensä välillä. Musiikki on avainlähde omaelämänkerran tuotannossa ja narratiivisessa 

itsekerronnassa. Musiikki voi toimia mallina siihen missä on, mihin on menossa tai missä 

emotionaalisesti pitäisi olla. (DeNora 2000, s. 159.)  Heikki koki, että muusikoilla on myös 

tietynlainen psykologinen vastuu esiintymisestään yleisöä kohtaan ohjelmiston 

muodostamisessa ja esityksen lopettamisessa:  

 

Heikki: ”Se loppu pari kappaletta esimerkiksi keventää et ihmiset lähtee hymy 

huulillaan ja tilanne myöskin kootusti loppuu. Et on aika hullua viedä ihmiset jonnekin 

´rämeen´ laitaan ja jättää ne sinne - että on koettu jotakin hyvin vahvoja tunteita ja oltu 

vaikka jonkun vähän synkemmänkin asian tai raskaamman asian parissa - ja sit ei tuoda 

ihmisiä sieltä pois, niin se on esiintyjältä sellane heitteillejättö. (Heikki).  

 

Muistojen herätessä heräävät myös muistoon liittyvät emootiotkin. Tällaiset tunteet voivat olla 

niin voimakkaita, ehkä siksi että fysiologiset vastekuviot alkuperäisestä tapahtumista ovat 

varastoitu muistiin kokemuksellisen sisällön kanssa. Monet kuuntelijat käyttävät musiikkia 

muistuttaakseen heitä arvostetuista menneistä tapahtumista, ehdottaen että musiikki voi toimia 

tärkeänä ´nostalgisena´ funktiona jokapäiväisessä elämässä. (Juslin ym. 2012, s. 18.) 

Esimerkiksi ohjelmiston rakentaminen muistisairaiden nuoruusaikojen tuttujen kappaleiden 

mukaan nähtiin erittäin tärkeänä. Hyödynnettäessä musiikkia esimerkiksi erilaisissa 

rituaaleissa, fyysisen työn koordinoinnissa tai rauhoittavana tervehdyslauluna 

musiikkiterapiassa voi olla ylivoimaisesti pakko välttää luovuutta tai uutuutta, tähdätä 

muuttumattomaan toistoon säilyttääkseen musiikilla saavutettavan sosiaalisen tai psykologisen 

funktion (Hargreaves ym. 2011, 17), jonka vuoksi esimerkiksi muistisairaille esiinnyttäessä 

heidän nuoruusaikojensa kappaleet säilyivät esityksen tuttuna ja muuttumattomana osana 

vaikka konsertti muutoin saattoi sisältää uudenaikaisiakin eri musiikkityylien kappaleita.  
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5.5 Tulevaisuuden näkymiä  

 

Erikoistumiskoulutukset yhteisö/sairaala/hoivamuusikkouteen nähtiin pääosin positiivisina, 

etenkin yhteiskunnan hyvinvointiin panostamisen kannalta, mutta omalla kohdallaan 

haastateltavat eivät nähneet koulutuksia tarpeellisina. Muusikot ilmaisivat toimivansa jo 

muusikkoina hoivaympäristöissä vaikkeivat asiaan erikseen koulutusta omanneet ja luottivat 

ammattimuusikkoutensa riittävän tehtävään. Turun ammattikorkeakoulun yhteisömuusikon 

erikoistumiskoulutuksen ”muusikkona sairaala- ja hoivaympäristössä” – syventävien 

opintojen opettaja Uli Kontu-Korhonen kuvaa koulutuksen haastaneen pohdintaan, mitkä asiat 

ovat oleellisia koulutuksessa. Jokainen muusikko on musiikilliselta taustaltaan sekä 

persoonaltaan uniikki. Löytyy esimerkiksi kasvattaja-, pedagogi- sekä taitelijapersoonia, 

opettajia, kanttoreita, orkesterimuusikoita, varhaiskasvattajia, klassisia muusikoita sekä 

instrumenttipedagogeja. (Kontu-Korhonen 2019, s. 44–45.) Hoiva-alan kentälle suuntaavien 

muusikoiden erilainen tausta on siis osittain tiedossa, mutta kaivataan vielä tarkempaa 

tutkimustietoa alalle hakeutuvien sekä jo-alalla toimivien lähtökohdista. Myös tästä 

näkökulmasta katsoen Erkin, Maritan, Katariinan ja Heikin haastattelut ovat arvokkaassa 

asemassa.   

 

Petteri Siika-aho pohtii (2013) ”Hoivamusiikki ammattina – Mahdollisuuksia ja haasteita” 

hoivamuusikkouden nimikkeen laillistamista, sekä sen myötä korkeamman valvonnan 

alaisuudessa toimimista. Tämän kautta Siika-aho toteaa tulevaisuutta ajatellen, ettei laillistetun 

ammattinimikkeen puuttuminen tai mahdollisuus palveluiden tarjoamiseen tulisi kuitenkaan 

estää ammattilaisen pääsyä hoivaympäristöihin. (Siika-aho 2013, s. 193.) Kuitenkin juuri tämä 

skenaario näyttäytyy erikoistumiskoulutuksien pohdinnassa huolenaiheena:  

 

”Jos nyt lokeroidaan että koulutetaan erikseen asiaan, niin sitten se vie kyllä muilta 

muusikoilta jalansijaa, et sitte jotenki pistää muut muusikot vähä eri valoon. Et jos ei 

sulla oo sitä yhteisömuusikon koulutusta niin sää et oikeestaan pysty tänne meille 

sairaalaan tulla laulamaan.” (Katariina)  

 

Erikoistumiskoulutuksien osalta huolenaiheena oli myös riittääkö töitä koulutuksen määrän 

suhteen. Lisäksi hoivamuusikkona toimiminen koettiin merkityssuhteiltaan niin vaikuttavaksi, 

että ajatus työn tekemisestä päätyönä herätti pohdintaa. 
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”Jokainen työ leipäännyttää sut jollain tavalla jossain vaiheessa, ja tuo on semmonen 

työ et mun mielestä sitä ei saa tehä leipääntyneenä.”(Katariina).  

 

Tarkemmin katsottuna haastatteluiden rivien välistä ilmeni, että haastateltavat mielsivät 

tulevansa hoivaympäristöön erilaisesta lähestymiskulmasta, kuin erikoistumiskoulutuksen 

saaneet henkilöt. Erikoistumiskoulutuksen tarve pohditutti siltä kannalta, jos muusikko koki 

päätarkoituksen olevan itse esiintymisessä. 

 

”Sit ku ajatellaan esimerkiks yhteisömuusikkoutta niin vois sanoa että siinä otetaan 

sellasia valmiuksia ja laajennetaan sitä sille puolelle, johon itse en koe että mun 

tarvitsee mennä, vaan mulle riittää et mää käyn esiintyvänä taiteilijana esiintymässä 

paikalla. (Heikki)  

 

“Koen että mää jollakin lailla oon ollu tekemässä sitä työtä jo vaikkei mulla oo siihen 

mitään semmosta koulutusta ollu.” (Erkki )  

  

Erkki ja Heikki näkivät kuitenkin koulutuksien osalta seuraavia positiivisia puolia:  

 

“…jos ihmisille annetaan monipuolinen koulutus hoivatyöhön ja tämmöseen, niin se 

onnistuu paljon paremmin. Siinä voi ottaa paljon paremmin semmosia asioita huomioon 

(…) Joku sairauden laji voi olla semmonen vaikka kipujen johdosta että ei pysty 

ottamaan vastaan sitä viestiä. (…) jos tietäis niistä asioista enemmän nii olis varmaa 

helpompi valita sitte esimerkiksi ohjelmistoon semmosia teoksia, jotka vois paremmin 

sitä vastaanottokykyä parantaa.”(Erkki)   

 

“Muut ihmiset, jotka haluaa enemmän sitten tehdä tätä sosiaali- ja terveysalan puolelle, 

tai tätä ”siltaa” miten nää kaks alaa yhdistyy, niin minusta heille tää yhteisömuusikko 

ja tällaset koulutukset on tosi hyviä.”(Heikki).  

 

Marita kävi osallistavan taiteen vuoden mittaisen ammatillisen täydennyskoultuksenkin, jonka 

kautta hän koki saaneensa lisäymmärrystä alasta ja erilaisten musiikkiesitysten 

tuotteistamisesta, esityskokonaisuuksista eri kohderyhmille. Tulevaisuuden uranäkymien 

kannalta hän näki tällaisten räätälöityjen esityskokonaisuuksien olevan suuri mahdollisuus. 

Kulttuuripalveluiden toiminnan vaikuttavuus näkyy myös sosiaali –ja terveysalan tietoisuuden 
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lisääntymisessä sekä tuotteistettujen palveluiden kysynnän kasvuna (Taiteesta ja kulttuurista 

hyvinvointia. Toiminaohjelman 2010–2014 loppuraportti 2015, s. 10).   

 

Esiin nousi myös kulttuurin määrärahojen vähyys verrattuna niiden tarpeen suuruuteen.  

Haasteisiin lukeutui myös huoli lyhyistä yksittäisestä esiintymisestä saaduista palkkiosta sekä 

kattaisiko se kaikkia kuluja. Esimerkiksi Marita toi myös ilmi ehostukseen, laittautumiseen, 

esityspaikkaan kulkemiseen ja yleensä esitykseen valmistautumiseen käytettävän ajan, sekä sen 

kuinka haasteellista on lopulta päästä omilleen menojen ja tulojen suhteen. Tästä syystä Marita 

koki, että taiteilijan kannalta laajemmat esityskokonaisuuksien saamiset olisivat taloudellisesti 

kannattavampia.  

 

Siitä huolimatta että vielä löytyy esimerkiksi kuukausipalkkaista työtä tarjoavia tahoja kuten 

orkestereita, laitosteattereita ynnä muita, on kuitenkin taideinstituutiot sortumisvaaran alla 

koska erittäin harvoin taiteilijat kykenevät elättämään itseään omien töidensä tuotoksilla. 

Kulttuurialat ottavat yleensä ensimmäisenä kuntien ja valtion leikkaukset budjeteista vastaan ja 

taiteilijoiden elanto riippuu yleensä apurahoista, opetustöistä tai muista alaan ei varsinaisesti 

kuuluvista töistä. (Houni & Ansio 2014, s. 28.) Tästä syystä moni haastateltavista näki oman 

ammattinsa soveltamisen uusissa ympäristöissä tervetulleena asiana. Sloboda (2007) kuvaa että 

jopa silloin, jos henkilö kykenee työskentelemään yksinomaan esiintyvänä muusikkona, 

menestyksekkään uran saavuttamiseen liittyy kuitenkin tärkeitä ulkomusiikillisia taitoja, jotka 

liittyvät menestyvän uran saavuttamiseen. Toisinaan esiintyjien täytyy toimia omina 

edustajinaan, tehdä tunnetuksi ja mainostaa omaa musiikkiaan, käsitellä tekijänoikeuslakia, 

lisensointia sekä sopimusneuvotteluita. (Sloboda ym. 2007, s. 180.) Haastatteluaineistosta 

korostuikin musiikin ja hyvinvoinnin kehitysaskelia ajatellen tärkeiksi ominaisuuksiksi 

soveltamiskyvyn lisäksi uudistushaluisuus, yrittäjyys sekä uusien keinojen keksiminen 

vakaamman taloudellisen aseman saavuttamiseksi. Parannusta toivottiin laajalti muillekin 

kulttuurin ja taiteen aloille.  

 

Palkkion saaminen työstä oli toivottavaa. Osa työskenteli hoivaympäristöissä saadessaan siitä 

rahallista korvausta ja osa taas teki työtä vapaaehtoisena. Erkki koki saaneensa elämäntyöstään 

jo palkan, jonka vuoksi ei hän ei kokenut eläkkeellä ollessaan rahallisen korvauksen olevan 

välttämättömyys. Siitä huolimatta hän toivoi kuitenkin, että työikäisille ammattilaisille 

maksettaisiin asiaa kuuluvaa palkkaa.  
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”Ei se kutsumusominaisuus siinä saa vaikuttaa siihen palkkioon mikä siitä saadaan, 

(…) ammattityöstä pitää saada ammattipalkka. Se on ihan päivänselvä juttu.” (Erkki) 

 

Juuri tästä näkökulmasta katsoen korostuu toisaalta ammattinimikkeiden hyöty ja tarpeellisuus 

taloudellisen korvauksen saamisen kannalta, jonka vuoksi sairaala- ja hoivamuusikon 

erikoistumiskoulutuksiakin on osaltaan varmasti alettu kehittämään musiikin aseman 

vakiinnuttamiseksi sosiaali- ja terveysalalla.  

 

Toiveena oli myös yhteistyöverkoston kehittäminen, jossa kuultaisiin niin musiikki kuin 

hoivaympäristön toimijoita yhteistuumin.  

 

”kiinnostaisi myös itseäni tietää se konteksti ja ajatellen elokuvaa, esittävää taidetta, 

mahdollista tanssia, klovneriaa, kuvataidetta ihan mitä vaan, mutta että mitä muuta 

taidetta ihmiset esimerkiks seuraavan puolen vuoden aikana, mitä heille tulee nii se 

auttas sitten ohjelmistosuunnittelemaan tätä omaa tekemistä”. (Heikki).  

 

Ammatillisen toimijuuden käsitettä kuvaa hyvin jatkuva toimintaa edistävä toimintakulttuuri, 

jolla viitataan vaikuttamiseen, valintojen tekemiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen sekä 

kannanottoihin. Kohteena näillä voi olla oma työidentiteetti sekä/tai oma työ. Myös kokonaiset 

organisaatiot voivat harjoittaa toimijuutta siinä missä yksilöt tai työyhteisötkin. (Vähäsantanen 

ym. 2017, s. 9.) Tällaisen toimintakulttuurin ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisellä voisi 

olla merkittäviä tuloksia hoivaympäristöjenkin osalta.  

 

Huolenaiheena tulevaisuuden osalta nähtiin myös maailmanlaajuinen koronavirus.  Katariina 

mainitsi haastattelussaan koronan vaikuttaneen hänenkin töihinsä. Hän oli ennättänyt pitää 

muistisairaille musiikkituokiota vasta kolmesti, kunnes toiminta jäi tauolle koronan vuoksi.  

Pandemia on vaikuttanut hyvin monella tavalla ihmisten elämään ja osa vaikutuksista on 

varmasti nähtävissä vasta tulevaisuudessa kauaskantoisine seurauksineen. Koronan myötä 

nousikin esiin pohdinta, millaista roolia työn merkityksellisyys näyttelee sekä mitä tapahtuu 

pandemian hälvettyä. Heikki pohti asiaa seuraavasti:  

 

” Eli nyt kun 2020 keväällä koronaviruksen maailmanlaajuisesti kaikki on peruttu ja 

myöskin hoitolaitoskeikat on ihan kielletty (…) niin kyllä tässä niin kun miettinyt, että 
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kyllä tätä tarvitaan sitten kun tätä taas pääsee tekemään, vaikka tää tilanne on täysin 

poikkeuksellinen. Nyt kun sitä ei ole, niin huomaa sen arvon, että mitä se tuo.”(Heikki). 

 

Lähitulevaisuudessa tarvitsemme uudenlaista muusikkoa, terapeuttia, yhteisömuusikkoa, 

musiikkikasvattajaa, hoivamuusikkoa, jolla on tarvittavat musiikilliset- ja esiintymistaidot, 

menetelmälliset välineet ja teoreettinen tuntemus. Näiden lisäksi tarvitaan myös 

henkilökohtaisia, eettisiä ja poliittisia arvoja terveysmusiikkiprojektien parhaimman 

lopputuloksen takaamiseksi.  (Ruud 2007, s. 95.) Musiikki- ja hyvinvointi kasvattavat 

suosiotaan ja hoiva-alan työympäristöissä tullaan näkemään tulevaisuudessa monenlaisia 

toimijoita. Tämä tutkimus toimi kuitenkin jo-kentällä toimivien muusikoiden ajatuksien 

avauspuheenvuorona, jotta voisimme kartoittaa ja ymmärtää mahdollisimman hyvin kaikkia 

toimijoita tällä yhteisellä toimintakentällä.   
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6 POHDINTA 

 

Pohdintaosiossa esittelen kootusti tutkimustulokset sekä arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja 

onnistumista.  

 

6.1 Tutkimustulosten yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tutkimustyötä tehdessäni muusikon identiteetti hahmottui pala palalta hyvin mielenkiintoisella 

tavalla. Jokainen haastateltava omasi vahvan ammatti-identiteetin ja ammattitaidon. Aiemmin 

esitettyihin identiteettiteorioihin peilaten identiteetti rakentui vahvasti ympäristön vaikutusten 

sekä omien kokemusten kautta. Lapsena ja nuorena koetut positiiviset musiikkimuistot 

harrastuksineen ja lähipiirin kannustuksineen kantoivat hedelmää musiikin ammattilaisiksi asti. 

Osa kuvaili myös itse tulleensa autetuksi tavalla tai toisella, musiikin avulla tai ilman, jonka 

vuoksi halusi jatkaa auttamista omaa ammattiosaamistaan soveltamalla. Muusikon ammatti-

identiteetin rakentuminen oli vuosien työn ja kokemuksen tulos, jonka muokkaaminen ei 

tapahtunut helposti. Uusissa ympäristöissä ammatti-identiteetti ikään kuin taipui tarvittaessa ja 

muusikko kykeni asettumaan uuteen rooliin. Mielenkiintoista oli huomata, että osa mielsi 

ottavansa erilaisen roolin hoivaympäristöissä, kuin taas osa ei kokenut minkäänlaisia rooleja. 

Haastatteluista nousi myös ilmi, että jos muusikko huomasi, että olisi asettumassa 

hoivaympäristössä johonkin rooliin, yritti hän tietoisesti pyrkiä siitä eroon. Tämä johtui siitä, 

että roolit saatettiin kokea myös vieraannuttaviksi elementeiksi aidoimmasta minuuden 

käsityksestä.  

 

Hoivamuusikkouden edellytyksien tärkeimpinä teemoina korostuivat sosiaalisuus ja 

vuorovaikutuksellisuus. Hoivamuusikon tuli myös sietää ympäristön yllätyksellisyyttä sekä 

omata hyvä paineensietokyky.  Työn tuli olla lähellä sydäntä ja omata pyrkimys toimia niin 

sanotusti ”ihmiseltä ihmiselle”, avoimesti ja aidosti. Hoivaympäristöt nähtiin paikkana, jossa 

muusikon tuli omata nöyryyttä ja hyviä tilanteiden hallintataitoja.   

 

Haastateltavat olivat pop/jazz- ja klassisen musiikin ammattilaisia, joista jokainen omasi 

huomattavan pitkän esiintymiskokemuksen. Lisäksi kaksi haastateltavista omasi myös tämän 

lisäksi työkokemuksen pedagogina toimimisesta.  
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Mielenkiintoinen löytö oli, että vaikka haastateltavat kokivat olevansa hoivaympäristöissä 

muusikon roolissa, esiintyviä taiteilijoita, oli esityksissä silti myös pedagoginen vivahde. 

Yhteisenä syntytekijänä tälle pedagogiselle vivahteelle oli osallistavuus. Muusikot kuvailivat 

osallistavuuden tulevan kommunikoinnista yleisön kanssa. Osallistavuuden koettiin ilmenevän 

esimerkiksi yhteislaulujen toteuttamisena, yhteistoimintaan kannustamisena, luennointina 

musiikkiaiheisista teemoista tai kertomisena kappaleiden säveltäjistä ja historioista.  Muusikon 

menemistä hoivaympäristöön esiintyvä taiteilijuus edellä, osallistavuus osana vierellä ja 

pedagogisuus työvälineenä luonnehditaan kuviossa 3.  

 

 

KUVIO 3. Muusikko hoivaympäristössä. Tekijä: Sini Aaltio. 

 

Tähti kuvaa kuviossa 3 sitä, että muusikko koki menevänsä esiintyvänä muusikkona/taiteilijana 

hoivaympäristöön. Haastateltavien kuvaamat esiintymiset sijoittuivat useimmiten 

hoivapalveluita tuottaviin yksiköihin kuten palvelutaloihin, päivä- ja hyvinvointikeskuksiin. 

Jos esiintyminen tapahtui sairaalaympäristössä, oli esimerkiksi osastoilla työskentely täysin 

erilaista. Tällöin tähden tilalla kuviossa 3 olisi yleisesti ottaen osallistavuus ensisijaisena. 

Esitykset olivat hoivaympäristöissä useimmiten tilanteita, joissa musiikkiesitystä varten oli 

esiintymistila, jolloin kuulijoitakin oli enemmän paikalla ja konsertti/musiikkihetki oli ennalta 

tilattu. Tämä mahdollisti osaltaan aiemmin esiin nousseen esityksellisen työtavan 

toteuttamisen.  
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Oman ammatin soveltaminen toi tullessaan myös yllättäviä rooliristiriitoja. Aiemmin 

Identiteetit 3-luvussa mainittiin rooliepäselvyyksien heikentävän ammatti-identiteettiä, johon 

vaikutti työtoimenkuvien epäselvyys (ks. esim. Rintala & Elovainio 1997). Tässä tapauksessa 

työtoimenkuva koettiin kuitenkin selkeäksi, eli toiminta muusikkona hoivaympäristössä, mutta 

itse muusikon sisäiset roolit aiheuttivat epävarmuuden kokemista. Pedagogi-identiteetin ollessa 

erittäin suuri osa ammatti-identiteettiä, saattoi muusikko kokea rooliristiriitaa vaihtaessaan 

esityksen aikana vetovastuuta edellyttävien yhteislaulujen esittämisen soolo-ohjelmistoon. 

Tällöin pedagogin rooli joutui väistymään ja niin sanotusti laskemaan ohjakset, jotta esiintyvän 

taitelijan rooli pääsisi ilmaisemaan itseään. Ammatin soveltamiseen liittyen olisi myös 

mielenkiintoista tutkia sisäisten rooliristiriitojen kokemisia. Musiikkilajien vaikutus ammatti-

identiteetin kokemiseen vaikutti myös vahvasti muusikoiden taustalla. Suurin sopeutuminen 

hoivaympäristöön oli ainakin työskentelyn alkuvaiheissa klassisenpuolen muusikoilla. Vaikka 

klassisen taustan omaavista muusikoista muuntui hoivaympäristöissä tilanneherkkiä, 

osallistavia ja muuntautumiskykyisiä esiintyjiä, oli yllättävää, kuinka ristiriitaisiksi tilanteiksi 

he saattoivat ajoittain kokea esitystilanteet sisimmässään. Ristiriitaisuuden kokeminen ei 

kuvautunut näkyvän kuitenkaan ulospäin heistä. 

 

Musiikki ja hyvinvointi- osiossa tuotiin ilmi soveltava taide ja taiteen liikuteltavuus. 

Haastateltavat kuvailivat hoivaympäristöissä työskentelyn edellyttävän sopeutumis- ja 

muuntautumiskykyä ja näkivät että valmius oman työn soveltamiseen erilaisissa 

toimintaympäristöissä kasvattaisi työmahdollisuuksia. Samalla kuitenkin huolenaiheiksi 

kuvautuivat rahoitukseen liittyvät kysymykset ja työn lyhytkestoisuus.  

 

Muusikoilla ei ollut erikoistumis- tai täydennyskoulutuksia sairaala- ja hoivamuusikkouteen 

liittyen, mutta he omasivat statuksen työkokemuksensa kautta. Koulutukset nähtiin pääosin 

positiivisina, mutta haastateltavat eivät kokeneet näiden olevan omalla kohdallaan tarpeen. 

Kaksi muusikkoa kuvaili jo itse esiintymisen toimivan päätarkoituksena. He ketkä haluaisivat 

kehittää toimintaa eteenpäin hoivapuolelle, soveltuisivat koulutuksiin haastateltavien mielestä 

paremmin. Positiivisina puolina koulutuksissa pohdittiin olevan laajempi hoitoalaan liittyvä 

tietämys ja sen kartoittaminen, jolloin asiakkaiden terveydentilaa ymmärtäisi kenties paremmin 

ja esimerkiksi esityksen ohjelmiston suunnittelu olisi kohdennetumpaa. Muusikot näkivät siis 

lisäkoulutuksien olevan tarpeellista ihmisille, jotka halusivat nimenomaan kehittää 

hoivamuusikkouden toimintaa eteenpäin ja syventää osaamista enemmän hoiva-alaan päin. 
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Tämän kautta nousi oivallus esiin, että on olemassa hoivamuusikoita, mutta on myös olemassa 

muusikoita hoivaympäristöissä. Näistä jälkimmäinen vaihtoehto kuvautui tämän tutkimuksen 

haastateltavia lähimmäksi. Koulutuksia ajatellen on esimerkiksi hyödyllistä tiedostaa nämä 

yhtä tärkeät lähtökohdat sekä niiden eroavaisuudet alalle suuntautuvien tai alalla jo toimivien 

ihmisten välillä. 

 

Esitystilojen koko vaikutti myös näköyhteyteen, joka nousi yllättäväksi aiheeksi 

tutkimuksessani. Hoivaympäristöissä oltiin huomattavasti lähempänä kuulijoita kuin 

esimerkiksi konserttilavoilla. Tämä mahdollisti eleiden ja ilmeiden paremman tulkittavuuden. 

Myös mahdollisen esiintyjäkollegan näkeminen oli ratkaisevassa asemassa esityksen 

musiikillisen kulun sujumisen kannalta. Näköyhteys oli myös keino peilata esiintymisen 

onnistumista. Yleisön havainnointi mahdollisti sen, että muusikko kykeni juuri siinä hetkessä 

kuulijoita tarkkailemalla muuttamaan tarvittaessa esityksen kulkua. Näköyhteys oli myös non-

verbaalisen palautteen havainnoinnissa korvaamaton. Palautteet kuvautuivat erittäin 

tervetulleiksi asioiksi, mutta muusikot eivät niitä erikseen odottaneet. Palautetta saatiin jo 

yleensä esityksen aikana – toisinaan jopa hyvin yllättävilläkin tavoilla. Yleisön reaktiot 

kuvautuivat välittöminä, joka oli hoivaympäristöjen paras, mutta toisinaan myös haastavin 

puoli. Palautetta saattoi saada myös tunnepalautteena, muusikko saattoi nähdä joskus suoraan, 

millainen vaikutus musiikilla oli kuulijaan. Tällaiset hetket koettiin erittäin positiivisiksi työn 

merkityksellisyyden ja arvostuksen tunteen kannalta. Huomion arvoinen seikka oli myös se, 

että muusikot kokivat jo itse esiintymisen palkitsevaksi, vaikkei palautetta olisi saanutkaan. 

Tämä johtui siitä, että palautteen kuvattiin tulevan vasta paljon myöhemmin, eikä sitä olisi aina 

itse näkemässä. Vaikka musiikki mielletään yleensä hetkessä tapahtuvaksi tapahtumaksi, jolla 

on selkeä alku ja loppu – verrattiin musiikkiesityksiä myös kuvataiteilijoiden taideteoksiin tai 

kirjailijoiden kirjoihin, joiden vaikutus ei olisi niin aikasidonnaista. Musiikin uskottiin jatkavan 

vaikutustaan paljon esitysten jälkeenkin.   

 

Se, vaikuttaako hoitohenkilökunnan läsnäolo muusikkoon esitysten aikana, on vielä hyvin 

vähän tutkittu alue. Tästä syystä oli tärkeä nostaa ilmi haastateltavien ajatuksia aiheeseen 

liittyen. Muusikot kokivat hoitohenkilökunnan läsnäolon kannustavana niin itseään kuin 

kuulijoita kohtaan. Hoitohenkilökunnan läsnäolo esityksissä synnytti arvostuksen tunnetta 

muusikoissa. Hoitohenkilökunnan koettiin omaavan myös vaikutusvaltaa esitysten tilaajina, 

jolloin heidän eleiden ja ilmeiden seuraaminen oli tästäkin syystä tärkeää. Musiikkihetkien 

toivotiin myös toimivan hoitohenkilökunnalle hengähdystaukona työn keskelle.  
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Esitysten osalta tunteiden tulkitseminen ja niiden välittäminen kuvautuivat tärkeinä asioina, 

mutta haastatteluissa korostui, että tunteet tuli myös osata pitää koossa, vaikka 

hoivaympäristöissä ja sairaaloissa oltiin monesti hyvin liikuttavienkin tilanteiden keskellä.  

Esiin nousi kuitenkin myös ajatus, että muusikko voi soittaa tunteellisesti, mutta tavalla, jolla 

yleisö ei saa liikaa esiintyjästä vaikutteita. Musiikin kokeminen ja tulkitseminen haluttiin jättää 

kuulijan käsiin. Sävellyksen itsessään katsottiin sisältävän jo säveltäjän toimesta tiettyjä 

elementtejä, jotka muusikko soittaisi, ja jotka yleisö tulkitsisi omalla tavallaan.  

 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Haastatteluaineiston otannan koko huomioiden tarkoituksena ei ollut niinkään yleistettävän 

tiedon tuottaminen, vaan hoivaympäristöissä työskentelevien muusikoiden kokemusten esiin 

nostaminen, jonka avulla saatiin arvokasta tietoa haastateltavien ajatuksista alaa ja identiteetin 

muodostustaan kohtaan. Musiikki ja hyvinvointi sekä taiteen sovellettavuus on tällä hetkellä 

suosittu aihe ja se herättää yhteiskunnallisesti ja maailmanlaajuisestikin kiinnostusta. Sosiaali- 

ja terveysalan kenttä elää muutoksessa ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia pyritään 

ottamaan entistä paremmin ja uudenlaisin keinoin huomioon.  

 

Haastatteluista nostin esiin kaikista painokkaimmiksi arvioimani teemat, vaikka 

mielenkiintoista asiaa olisi riittänyt todella paljon. Haastattelun aihepiirien valitseminen 

onnistui hyvin ja sain tietoa haluamistani aiheista. Puolistrukturoitu haastattelu sekä 

osallistujien nimien pseudonymisointi takasi vapaamman keskustelun lisäksi haastateltavien 

paremman yksityisyyden. Näiden asioiden avulla pyrittiin mahdollistamaan tilanne, jossa 

haastateltavat pystyivät vastaamaan vapaasti ja puhua sellaisistakin asioista, jotka eivät 

välttämättä muuten tulisivat ilmi. Tutkimus herätti mielenkiintoisia ajatuksia, mutta 

jatkotutkimusten kannalta voisi hyödyntää yleistettävämpiä tutkimusmenetelmiä sekä käyttää 

laajempaa otantaa.  

 

Tutkimuskirjallisuutta oli aiheeseen liittyen hyvin niukasti saatavilla, joka oli haastava tekijä. 

Tutkimus keskittyi kuitenkin haastateltavien kokemuksien ja näkemyksien esiin tuomiseen, 

jossa onnistuin mielestäni hyvin. Tutkimus herättää toivon mukaan lisää ajatuksia ja 

keskustelua hoivamuusikkoudesta.  
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6.3 Lopuksi  

 

Soveltavan taiteen suosion kasvu sosiaali- ja terveysalalla edellyttää myös uutta laajempaa 

tutkimusta niin alalle aikovista-, lähteneistä- kuin alalla jo työskentelevistä taiteilijoista. 

Hoivamuusikkoutta ajatellen erittäin mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita riittäisi 

esimerkiksi musiikin emootiotutkimuksen piirissä, etenkin kuinka musiikki vaikuttaa 

nimenomaan hoivaympäristöissä itse muusikkoon, mitkä tekijät vaikuttavat ajoittain koettuihin 

yhteisten tunnetilojen syntymiseen ja milloin havaittu tunne muuttuukin koetuksi tunteeksi 

muusikon osalta? Mielenkiintoista pohdittavaa tarjosi myös ihmisten persoonallisuus sekä 

taustalla vaikuttavat arvomaailmat. Hoivaympäristöissä toimimisen motiivit vaikuttivat 

merkityssuhteiltaan monisäikeiseksi vyyhdiksi, jonka tutkiminen olisi kiehtova tehtävä.  

 

Roolien kokemisen tutkiminen olisi myös erittäin tärkeää esimerkiksi identiteettien, oma-

arvostuksen, työhyvinvoinnin sekä koulutuksen suunnittelujen kannalta. Merkittävässä 

asemassa on myös luoda tutkimusasetelmia, joissa muusikot saavat anonymiteettinsä säilyttäen 

ilmaista mielipiteitään vapaasti. Hoivaympäristö toimi luultavasti yhtenä suurimmista 

kontrasteista klassisen musiikin konserttilavoille, joka varmasti myös erilaisuutensa ansioista 

houkutti muusikoita toimimaan niissä. Tutkimusaiheitta riittäisi myös tällä saralla. Lisäksi 

erittäin vahvaksi koetut ammatti-identiteetit ja työn sovellettavuudesta johtuva roolien 

vuorottelun kokeminen ja sopeutumisen onnistuminen tarjoaisi myös jatkotutkimuksen aiheita. 

 

Alalla jo-toimivat muusikot ovat tällä hetkellä hyvin vähän kartoittamaton alue heidän 

lähtökohtineen, joka olisi erittäin tärkeä jatkotutkimuksen aihe. Tutkimalla sitä mistä muusikot 

tulevat hoivaympäristöihin, voimme arvioida ja ymmärtää paremmin nykyisyyttä ja 

tulevaisuutta. Näiden lisäksi voidaan myös tutkia mitkä ovat syitä etsiytyä 

erikoistumiskoulutuksiin – tai olla etsiytymättä. Musiikin ja hyvinvoinnin tutkimus on tärkeässä 

roolissa, jonka vuoksi on tärkeää kuunnella myös kentän erilaisten toimijoiden kokemuksia.  

Hoivaympäristöjä on monenlaisia, kuten on muusikoitakin. Siinä missä kuulijoita osallistava 

yhteistoiminnallinen musisointihetki on tervetullut sairaalanosastoille, on myös konserttihetki 

juhlapukuineen virkistys arjen keskelle. Kaikilla näistä on kuitenkin sama pyrkimys, 

mahdollistaa kuulijoille hoivaympäristöissä piristystä ja yrittää parhaansa ”ettei päivä ois niin 

ku ”another day in office”.” (Katariina).  

 

Lämmin kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille muusikoille!  
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