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Tämän tutkimuksen tavoitteena on vertailla alle 10 ja yli 10 vuotta työskennelleiden 
musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja selvittää, millaiset tekijät 
motivoivat vain alle tai vain yli 10 vuotta työskennelleitä musiikinopettajia, ja millaiset tekijät 
taas motivoivat musiikinopettajia työkokemuksen pituudesta riippumatta. 
 
Tutkimus on pääasiassa määrällinen, vertaileva survey-tutkimus, mutta sisältää myös laadullisen 
osion, joka syventää tutkimuksen määrällisen puolen tuloksia. Tutkimusaineisto on kerätty 
toukokuussa 2019 pohjoismaissa koulun musiikinopetuksen parissa toimivilta musiikinopettajilta 
osana Webropol-ohjelmalla toteutettua Music as profession and health -kyselyä. Kyselyä oli 
kanssani toteuttamassa kolme muuta henkilöä Suomesta ja Tanskasta. Kyselyllä selvitettiin 
pohjoismaissa asuvien musiikin eri alojen ammattilaisten musiikin merkityksellisyyden 
kokemuksia, työmotivaatiota sekä terveyttä. Tämän tutkimuksen aihe, musiikinopettajien 
työmotivaatio, oli vain pieni osa kyselyn kokonaisuutta. Kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan 518 
eri musiikinalojen ammattilaista ja heistä 82 oli musiikinopettajia, joista pääosa oli tanskalaisia 
ja suomalaisia. Musiikinopettajista alle 10 vuotta työskennelleitä oli 26 henkilöä ja yli 10 vuotta 
työskennelleitä 56 henkilöä. Heidän vastauksistaan muodostui tämän tutkielman aineisto. 
Kyselylomake oli strukturoitu ja kysymykset olivat suljettuja lukuun ottamatta yhtä avointa 
kysymystä (mikä motivoi sinua tämänhetkisessä työssäsi musiikin ammattilaisena?), jonka 
vastaukset muodostivat tutkimukseni laadullisen osion. Vastaukset annettiin anonyymisti. 
Aineiston analysointi keskittyi vastausten keskiarvojen ja tilastollisten merkitsevyyksien 
tarkasteluun, yli ja alle 10 vuotta työskennelleitä vertaillen. Otoksen pienuuden vuoksi muiden 
taustatekijöiden – iän, sukupuolen, asuinmaan, koulutustaustan, tarkemman työnkuvan – vaikutus 
rajattiin tarkastelun ulkopuolelle.  
 
Tuloksista kävi ilmi, että yhdistävinä motivaatiotekijöinä molemmilla vastaajaryhmillä oli 
oppilaiden monipuolinen kasvattaminen, kokemus hyvistä vuorovaikutustaidoista sekä 
rakentavan palautteen saaminen työstä. Lisäksi alle 10 vuotta työskennelleillä oli muutamia vain 
heitä motivoivia tekijöitä ja myös yli 10 vuotta työskennelleillä omat vain heitä motivoivat 
tekijänsä. Sekä eroja että yhtäläisyyksiä siis löytyi. Avoimen kysymyksen vastaukset tukivat 
monilta osin suljetun kyselyn vastausten tuloksia. Tuloksien kokonaisvaltaisen tarkastelemisen 
myötä saattoi huomata, että oppilaiden kasvun, kehittymisen ja onnistumisten tukeminen ja 
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aikaansaaminen olivat sellaisia asioita, jotka sekä alle että yli 10 vuotta työskennelleet kokivat 
opettamismotivaatiota lisääviksi. Sen sijaan vain alle 10 vuotta työskennelleitä musiikinopettajia 
motivoivat tekijät keskittyivät suurilta osin opettajien oman osaamisen ja asiantuntijuuden 
kehittämiseen niin pedagogina kuin muusikkona. Yli 10 vuotta työskennelleiden vastauksista oli 
nähtävissä toiseen vastaajaryhmään verrattuna suurempaa varmuutta omasta osaamisesta ja 
ammatti-identiteetistä, jonka myötä motivaatiotekijät keskittyivät enemmänkin työn vapauden ja 
musiikin tarjoamiin mahdollisuuksiin. 
Asiasanat –Motivaatio, opettamismotivaatio, työmotivaatio, motivaatiotekijä, 
musiikinopetus, musiikinopettaja 
Säilytyspaikka  Jyväskylän yliopisto 

Muita tietoja  
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1 JOHDANTO 

 

Ihmisen jokaisen teon ja ajatuksen pohjalla on motiivi. Emme päädy tekemään kaikkia asioita 

elämässämme vain sattuman varaisesti, vaan tietoisista tai tiedostamattomista syistä suuntaamme 

tiettyjä tavoitteita kohti, jotka koemme motivoiviksi. Musiikkiin liittyvä ammatti pohjautuu usein 

harrastukselle ja on monille kutsumusammatti, jossa harrastusta saa tehdä työkseen. Siksi sen 

saatetaan ajatella olevan automaattisesti motivoivaa työtä tekijälleen. Musiikinopettajan työhön 

sisältyy kuitenkin monia muita osa-alueita varsinaisen musisoinnin ja musiikinopettamisen lisäksi. 

Esimerkiksi oppilaiden kanssa työskenteleminen ja heidän kokonaisvaltainen kasvattamisensa voi 

olla hyvin kaukana siitä musiikkiharrastuksesta, joka mahdollisesti musiikinopettajan työhön on alun 

perin johdattanut. Oppilaiden oppimismotivaatioon liittyviä aiheita on tutkittu paljonkin, mutta juuri 

musiikinopettajien opettamismotivaatiota ei paljonkaan. Tutkimuksia voi löytää jonkin verran liittyen 

muun muassa musiikinopettajien työssä jaksamiseen, työn imuun tai esimerkiksi musiikinopettajien 

soittamismotivaatioon. 

 

Tulevana musiikkikasvattajana olen kiinnittänyt paljon huomiota siihen, kuinka olen huomannut 

valmistuneiden ja vielä opiskelevien musiikkikasvattajien puhuttavan paljon siitä, miten 

musiikinopettajan työ onkin yllättävän kuluttavaa ja raskasta, ja kuinka työn raskas puoli jyrää 

helposti alleen ne intoa ja motivaatiota tuottavat hetket. Monista tutkimuksistakin, esimerkiksi 

Pahkin, Vanhala ja Lindström (2007), käy ilmi, että opettajan uran alussa saatetaan kokea helposti 

jonkinlaista työuupumusta, ammatillisia törmäyksiä sekä vastakkain asettelua opettajan ja oppilaiden 

välillä. Tällaiset ongelmat työuran alkupuolella saattavat ajaa yksilön jopa vaihtamaan alaa. (ks. 

Pahkin, Vanhala ja Lindström 2007, 24–25; Talib 2002, 56; Gordon 2006, 40–41, luvusta 3.3.1.) 

Toisaalta pitkään työtä tehneillä on vastassan omat haasteensa, ja myös ilon aiheensa, niin kuin 

työuransa alussakin olevilla musiikinopettajillakin. Minua alkoi kiinnostamaan, mitkä asiat 

musiikinopettajia sitten ylipäätään motivoi tekemään työtä ja opettamaan työuran eri vaiheissa.  

 

Päädyin keskittämään tutkimukseni vertailemaan alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden 

musiikinopettajien opettamismotivaatioita. Tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraavalla tavalla: 

 

1. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä alle 10 vuotta työssä olleiden ja yli 10 vuotta työssä 

olleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavissa tekijöissä ilmenee? 
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1.1 Mitkä ovat sellaisia tekijöitä, jotka motivoivat sekä alle 10 vuotta että yli 10 vuotta 

työssä olleita musiikinopettajia? 

  

1.2 Mitkä ovat sellaisia tekijöitä, jotka motivoivat vain alle 10 vuotta tai yli 10 vuotta 

työssä olleita musiikinopettajia? 

 

Tutkielmassani pyrin siis vertailemaan alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien 

opettamismotivaatioon vaikuttavia tekijöitä sekä selittämään vertailun tuloksia teoriapohjan avulla. 

Tutkimuksen aineisto on hankittu kyselyn avulla. Kyselyni oli osa suurempaa Webropolilla 

toteutettua pohjoismaista Music as profession and health -kyselyä, jota olin mukana toteuttamassa 

yhdessä kahden muun suomalaisen ja yhden tanskalaisen kanssa. Koko kyselyssä kartoitettiin 

kaikkien pohjoismaisten musiikin alojen ammattilaisten musiikin merkityksellisyyden kokemuksia, 

työmotivaatiota sekä terveyttä. Musiikinopettajien motivaation selvittäminen ei siis ollut kyselyn 

päätavoite, minkä vuoksi kyselyssä ei ollut resursseja selvittää tiettyjä yksityiskohtia, kuten 

esimerkiksi yhden ammattiryhmän koulutuspolkua tai työnkuvaa. Sen vuoksi tästä tutkimuksesta on 

rajattu tiettyjä ulottuvuuksia pois, kuten juuri koulutustaustan ja tarkan työnkuvan syvempi vaikutus 

opettamismotivaatioon. 

 

Tutkimus pyrkii olemaan selittävä ja antamaan ajankohtaista tietoa. Toivoisin, että tutkimukseni voisi 

herättää kiinnostusta musiikinopettajissa, jotta siitä voitaisiin hyötyä yksilötasolla sekä esimerkiksi 

musiikinopettajien koulutuksessa ja kehittää asioita kohti yhä parempaa musiikinopettajien 

opettamismotivaatiota ja sitä kautta myös mahdollistaa hyviä oppimiskokemuksia oppilaille. 

Tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä ovat motivaatio, työmotivaatio, opettamismotivaatio, 

motivaatiotekijä, musiikinopetus ja musiikinopettaja. Tutkimukseni on määrällinen- eli 

kvantitatiivinen-, empiirinen-, survey- sekä vertaileva tutkimus. Tutkimuksen rakenne etenee niin, 

että aluksi, luvuissa 2 ja 3 esittelen tutkimukseeni liittyvää teoriapohjaa eli motivaatiota, 

työmotivaatiota/opettamismotivaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Luvussa 4 käsittelen 

tutkimuksen toteutusta, tutkimusmenetelmiä, tutkimusaineistoa ja tutkimuksen luotettavuutta. 

Luvussa 5 esittelen tutkimuksen tuloksia ja lopuksi luvussa 6 on pohdintaosuus. 
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2 MOTIVAATIO 

 

Kokemamme tapahtumat ja asiat eivät ole yhdentekeviä, vaan ne herättävät meissä tunteita, 

intohimoja, toiveita ja tavoitteita. Jokaisella on mieltymyksiä, haluja, arvoja ja päämääriä ja tätä 

kuvataan psykologiassa motivaationa. (Salmela-Aro ja Nurmi 2017, 9.) Silloin, kun tekeminen on 

tarkoituksenmukaista ja päämäärähakuista, on se myös motivoitunutta. Esimerkiksi refleksin myötä 

toimiminen taas ei ole motivoitunutta. Motivoitunut käyttäytyminen on tavallisesti myös 

vapaaehtoista ja itsensä kontrolloimaa toimintaa. (Juuti 2006, 37.) 

 

Motivoituminen voi olla tietoista mutta usein taustalla on myös tiedostamaton syy, motiivi. (Salmela-

Aro ja Nurmi 2002, 10). Yleensä motivaatiolla tarkoitetaankin yksilön mielessä olevien ja häneen 

vaikuttavien motiivien synnyttämää tilaa. Yksilön halut, tarpeet, sisäiset yllykkeet ja vietit ovat 

esimerkkejä motiiveista. Monet ristikkäiset motiivit saattavat vaikuttaa yhtäaikaisesti yksilöön, mikä 

tekee motivaatiosta hyvin monimutkaisen ja vaikeasti ymmärrettävän ilmiön. 

 

Yksilön mielessä on jatkuvasti käynnissä erilaisia motivaatioon vaikuttavia prosesseja, jotka saavat 

alkunsa esimerkiksi yksilön ja ympäristön välisistä fyysisistä ja sosiaalisista vuorovaikutussuhteista. 

(Juuti 2006, 37–38.) Salmela-Aro ja Nurmi (2002) toteavat motivaation kognitiivisen työstämisen 

luovan oman elämän ohjaamiselle pohjan. Fysiologisperäiset temperamenttierot voivat ohjata 

vahvasti motivaatiota, jonka vuoksi toisille on luonnollisempaa olla kiinnostunut uudesta ja 

jännittävästä kun toiset taas nauttivat tutuista ja turvallisista asioista. Myös yksilön omat kokemukset 

ja esimerkiksi harrastukset vaikuttavat osaltaan motivaatioon. (Salmela-Aro ja Nurmi 2002, 59.)  

 

2.1 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

 

Motivaatio voidaan yleisesti luokitella sisäiseen- ja ulkoiseen motivaatioon (Vartiainen ja Nurmela 

2002, 190). Sisäinen motivaatio on sitä, kun yksilö motivoituu jostakin toiminnasta siksi, koska se on 

itsessään kiinnostavaa, mielihyvää tuottavaa ja omien arvojen mukaista (Vasalampi 2017, 55). 

Vartiainen ja Nurmela (2002) toteavat, että esimerkiksi opettajan työssä sisäisesti motivoitunut 

opettaja tekee työtään sen sisällön ja kiinnostavuuden takia. Jos taas työtä tehdään vain välinearvon 

vuoksi, on se ulkoisesti motivoitunutta ja toiminta ei silloin itsessään herätä mielihyvää ja kiinnostusta 

työntekijässä. (Vartiainen ja Nurmela 2002, 190.)  
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Sjöblom (2017) kertoo, että laajojen tutkimusten valossa on todettu yksilön omakohtaisesta 

kiinnostuneisuudesta ja tehtävän arvostuksesta kumpuavan motivaation olevan yhteydessä kestävään 

ja laadukkaaseen suoritukseen sekä hyvinvointiin. Päinvastoin motivaatio, joka on paineen tai 

ulkoisten palkkioiden ohjaamaa, on yhteydessä huonompiin suorituksiin ja huonompaan 

hyvinvointiin. Tilaa, jossa henkilö kokee vahvaa motivaatiota tiettyä tekemistä kohtaan ja hänen 

suoriutumisensa ja hyvinvointinsa on korkealaatuista, voidaan kutsua optimaaliseksi motivaatioksi. 

(Sjöblom 2017, 225–226.)  

 

2.2 Motivaatioteoriat 

 

Varhaisissa motivaatioteorioissa ihminen nähdään monimutkaisena kokonaisuutena, jonka on tehtävä 

elämässään valintoja, ja joka toimii tietoisten tavoitteiden, alitajuisten motiivien sekä omien 

vaistojensa mukaan. Nämä teoriat ovat hyvä pohja myöhäisemmille työmotivaatiota selittäville 

teorioille. (Juuti 2006, 43.) Modernissa motivaatiotutkimuksessa taas painotetaan motivaation 

sisällön merkitystä: miksi jokin toiminta motivoi, millaista motivaatio on laadullisesti ja miten se 

vaikuttaa suoriutumiskykyyn ja hyvinvointiin (Sjöblom 2017, 225–226). 

 

2.2.1 Tarveteoriat 

 

Tarveteoriat pyrkivät selittämään ihmisen motivaatiorakennetta universaalina ilmiönä. Tarpeiden 

nähdään olevan sisäisiä tiloja, jotka ohjaavat houkuttelevilta tuntuvia vaihtoehtoja kohti. Jos jokin 

tarve on tyydyttämättä, ihminen pyrkii kohti päämäärää, joka poistaa tuon puutostilan. 

Tarveteorioiden mukaan ihmisillä on keskenään hyvin samankaltainen tarverakenne ja siksi 

tarveteorioita voidaankin sanoa sisältöteorioiksi. Tarveteorioista tunnetuin lienee Maslowin 

tarveteoria, vaikka sitäkään teoriaa ei ole pystytty todentamaan empiirisesti täysin toimivaksi. (juuti 

2006, 45.) Juuti (2006) on listannut oletukset, joille Maslowin tarveteoria perustuu: 

 

• ihmisen motivaatio on useiden samanaikaisesti vaikuttavien motiivien monimutkainen 

tulos 

• ihmisillä on universaalit, tietyllä tavalla ryhmiteltävissä olevat tarpeet 
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• Tarpeet muodostavat hierarkkisen järjestelmän, jossa alemman tason tarpeiden tulee 

olla tyydytettyjä ennen kuin ylemmän tason tarpeiden merkitys korostuu 

• Jos tarvetta ei tyydytetä, on seurauksena tyytymättömyys 

• Jos tarve tyydytetään, siitä seuraa tyytyväisyys 

• Tyydytetty tarve ei enää motivoi 

• Korkeamman tason tarpeet voidaan tyydyttää useammalla tavalla kuin alemman tason 

tarpeet 

• Ihmiset ovat kasvuhakuisia. He pyrkivät siirtymään tarvetasolta toiselle kohden ylintä 

hierarkian tasoa.  

(Juuti 2006, 45). 

 

Maslowin tarvehierarkian tasot: 

• Itsensä toteuttaminen 

• Arvostus 

• Liityntä 

• Turvallisuus 

• Fysiologiset tarpeet  

(Juuti 2006, 45). 

 

Maslowin mukaan ylemmälle tasolle tarvehierarkiassa ei voi päästä, ellei alemman tason tarpeet ole 

jokseenkin hyvin tyydytettyjä. Hän on todennut, että sellaiset henkilöt, jotka kehittävät ja käyttävät 

kykyjään parhaalla mahdollisella tavalla ja samalla osaavat tunnistaa omat voimavaransa, kykenevät 

toteuttamaan itseään, eli voivat saavuttaa ylimmän tarvetason. Se, miten ihmiset toteuttavat itseään, 

vaihtelee suuresti, sillä meillä on jokaisella omat kiinnostuksenkohteet, heikkoudet ja vahvuudet. 

Kuitenkaan kukaan ei kykene toteuttamaan itseään täysin. Itsensä toteuttamistarpeet ajavat yleensä 

yhä pidemmälle sellaisia tavoitteita kohti, joita henkilön ei ole mahdollista saavuttaa. Itsensä 

toteuttaminen on luovaa, kehitys hakuista, ja pyrkimystä tulla enemmän ja enemmän omaksi 

itsekseen. (Juuti 2006, 47.) 

 

Alderfer on Maslowin jälkeen muuttanut Maslowin tarveteoriaa vastaamaan paremmin niitä 

tutkimustuloksia, joita Maslowin tarveteoriaa käyttämällä on saatu. Alderfer ei hylännyt Maslowin 

tarvetasoja täysin, mutta muutti viisi tasoa kolmeksi tasoksi: 

• Toimeentulon tarpeet (olemassaolo, säilyminen, materiaalinen turvallisuus) 

• Vuorovaikutuksen tarpeet (ihmissuhteet) 
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• Kasvutarpeet (omien kykyjen hyödyntäminen ja kehittäminen tuottavalla ja luovalla tavalla) 

Lisäksi Alderfer oli eri mieltä Maslowin kanssa siitä, etteikö tarpeita voisi tyydyttää 

epähierarkkisessa järjestyksessä. Hänen mielestään eri tarvetasoja olisi mahdollista aktivoida 

yhtäaikaisesti. (Juuti 2006, 48.) 

 

2.2.2 Prosessiteoriat 

 

Prosessiteorioissa kiinnitetään huomio yksilön tiedollisiin ajattelu- ja päättelyprosesseihin. Niiden 

mukaan ajatellaan, että esimerkiksi tietoiset päätökset ohjaavat työmotivaatiota. Se, miten yksilö 

arvioi työtään ja näkee työnsä, on pohjana motivaatiolle. Työmotivaation kannalta kolme 

prosessiteoriaa on tärkeimmässä asemassa: Vroomin odotusarvoteoria, Adamsin 

oikeudenmukaisuusteoria sekä Locken päämääräteoria. (Lämsä ja Hautala 2005, 87.) 

  

Vroom on luonut odotusarvoteorian (1964) monipuolistamaan sisältöteorioita. Vroom oli sitä mieltä, 

ettei motivaation rakennetta voida yleistää sopimaan kaikille, koska yksilön motivaatioon vaikuttaa 

niin suuri määrä eri tekijöitä. Kuitenkin on tiettyjä tekijöitä, jotka useimmiten ohjaavat motivaatiota, 

ja niitä tekijöitä voimme tarkastella. Odotusarvoteoria pyrkii löytämään vastauksia esimerkiksi 

siihen, mitä yksilö valitsee, kuinka motivoitunut yksilö on toimimaan valintansa mukaan, kuinka 

todennäköisesti yksilö ajattelee onnistuvansa valintansa mukaisessa toiminnassa, millaisia palkkioita 

yksilö arvelee saavansa ja kuinka paljon yksilö palkkioitaan arvostaa. Odotusarvoteorian mukaan 

ajatellaan, että ihminen käyttäytyy tietoisten valintojensa mukaan, jotka todennäköisimmin vievät 

itselle myönteiseen lopputulokseen. (Juuti 2006, 49.) Kun yksilön työmotivaatiota tarkastellaan 

odotusarvoteorian kautta, keskitytään niihin seurauksiin, joita työntekijä ajattelee työskentelystään 

seuraavan. Työntekijä on valmis suuntaamaan energiaansa työn tavoitteisiin ja on motivoitunut 

työnteosta, jos hän arvioi saavansa työstään palkkioita ja hyvää palautetta. Näitä ovat esimerkiksi 

riittävä palkka ja turvallisuus, itsensä kehittämis- ja ilmaisumahdollisuudet ja hyvät ihmissuhteet 

työssä. Jos työntekijä arvioi työstään aiheutuvan hänelle paljon kielteisiä seurauksia, kuten 

esimerkiksi väsymistä ja huonoa kohtelua, hän todennäköisesti suuntaa energiansa muuhun kuin työn 

tavoitteisiin, eikä näin ollen ole motivoitunut työstään. Vroomin malli on saanut eri tutkimuksista 

tukea, mutta siinä ei kuitenkaan tarkasteltu työtyytyväisyyden ja motivaation yhteyttä, vaan 

päinvastoin pyrittiin jopa välttämään niiden yhteyksien tarkastelua. (Juuti 2006, 51.) 

 

Porter ja Lawler muokkasivat Vroomin odotusarvoteoriaa vuonna 1968 siten, että se selitti nyt myös 

motivaation ja työtyytyväisyyden yhteyden. Porter ja Lawler kuvasivat motivaation, 
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työtyytyväisyyden ja työsuorituksen erillisiksi muuttujiksi, joilla ei ole sitä perinteistä suhdetta, jossa 

työtyytyväisyys automaattisesti johtaisi hyvään työsuoritukseen ja motivaatioon. Heidän mukaansa 

työntekijää motivoi arvostamansa palkkion saaminen, joten työn on siis johdettava tuon palkkion 

saavuttamiseen, jotta työntekijä olisi työstä motivoitunut. Työntekijällä on oltava sekä motivaatio että 

valmiudet suoriutua työstä ja työsuoritus johtaa lopulta tyytyväisyyteen. (Juuti 2006, 51–53.) 

 

Yleisesti tiedostettua on, että ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa vertailu toisten ihmisten ja itsen 

välillä. Adams on kehittänyt oikeudenmukaisuusteorian, ja se onkin yksi yleisin teoria, joka käsittelee 

sosiaalista vuorovaikutusta. Oikeudenmukaisuusteoriassa yksilö reagoi sen mukaan, millaisia 

palkkioita hän itse ja muut saavat. Yksilö vertailee oman työpanoksensa ja työtuloksiensa suhdetta 

itselleen merkittävien henkilöiden työpanos-työtulossuhteisiin. Jos työntekijä kokee saavansa 

suhteessa vertailukohteisiinsa oikeudenmukaisia palkkioita työstään, hän kokee tyytyväisyyttä. 

Silloin työntekijällä on myös motivaatiota työtä kohtaan säilyttääkseen oikeudenmukaisen suhteen 

työtuloksen ja palkkioiden välillä. Työntekijä on myös silloin motivoitunut työtä kohtaan, jos hän ei 

koe saavansa oikeudenmukaisesti palkkioita työstään muihin verrattuna, koska silloin hän haluaa 

saavuttaa paremman työpanos/palkkio -suhteen. (Juuti 2006, 55–57.) 

 

On selvää, että henkilön mielestä mielenkiintoiset päämäärät ohjaavat toimintaa. Locken kehittämän 

päämääräteorian mukaan ihminen muodostaa ympäristönsä tapahtumien perusteella 

todellisuuskuvan, joka pohjalta hän sitten reagoi ja valitsee päämääränsä, jotka ohjaavat lopulta 

käyttäytymistä. Päämäärän selkeys ja toisaalta saavuttamisen vaikeus ovat ne päämäärän 

ominaisuudet, jotka vaikuttavat eniten motivaatioon. Oletus on, että vaikea päämäärä motivoi 

helppoa päämäärää enemmän, mutta kuitenkin selkeästi määriteltävä päämäärä motivoi epäselvää 

päämäärää enemmän. Lisäksi Locken mukaan päämäärä on koettava saavutettavaksi ja itsensä 

hyväksymäksi, jotta se voi motivoida. Toisten asettamat päämäärät eivät motivoi yhtä lailla kuin 

itsensä asettamat. (Juuti 2006, 59.) 

 

2.2.3 Moderni motivaatioteoria 

 

Edellisessä luvussa esittelemieni prosessiteorioiden lisäksi muun muassa Martela, Mäkikallio ja 

Virkkunen (2017) esittelevät yhden keskeisimmistä moderneista motivaatioteorioista. Edward Decin 

ja Richard Ryanin kehittämän itsemääräämisteorian (self-determination theory, Deci & Ryan, 2000) 

keskiössä on pyrkimys sisäisen motivaation kokemiseen. Sisäinen motivaatio voidaan saavuttaa, kun 

kolme psykologista perustarvetta täyttyy. Deci ja Ryan ovat luokitelleet näiksi perustarpeiksi 
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autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden. Autonomiaa kokiessa tekeminen on itsestä eikä 

ulkoisista paineista lähtöisin. Kyvykkyyttä koetaan, kun voi tuntea hallitsevansa, osaavansa ja 

saavansa aikaan asioita. Yhteenkuuluvuuden tunne syntyy, kun henkilö tuntee yhteenkuuluvuutta 

läheistensä kanssa ja kokee kuuluvansa hänestä välittävään yhteisöön. (Martela, Mäkikallio ja 

Virkkunen 2017, 102.) Työelämässäkin on huomattu, että silloin, kun työntekijöiden psykologiset 

perustarpeet on tyydytetty ja he ovat sisäisesti motivoituneita, ovat he aikaansaavempia, luovempia 

ja hyvinvoivempia (Matela, Mäkikallio ja Virkkunen 2017, 112). Teorian mukaan motivaatio on 

lajiteltu autonomiseen motivaatioon, joka kuvaa sisäistä motivaatiota, sekä kontrolloituun 

motivaatioon, joka taas kuvaa ulkoista motivaatiota. Lisäksi autonomiselle motivaatiolle on 

määritelty kaksi motivaation muotoa: sisäsyntyinen ja integroitu motivaatio. Sisäsyntyisessä 

motivaatiossa tekeminen itsessään on innostavaa ja motivoivaa kun taas integroidussa motivaatiossa 

tekeminen koetaan omien arvojen ja omakuvan mukaiseksi ja sitä kautta tärkeäksi ja mieleiseksi, 

vaikka tekeminen itsessään ei olisi kovin innostavaa. (Martela, Mäkikallio ja Virkkunen 2017, 104.) 

Vasalampi (2017) lisää, että olennaista on myös se, että ulkoiset palkkiot eivät saa ohjata toimintaa, 

sillä sen on huomattu vähentävän sisäistä motivaatiota (Vasalampi 2017, 55). Työntekijöille 

myönteisen palautteen antamisen on huomattu lisäävän sisäistä motivaatiota ja auttavan sisäistämään 

ulkoista motivaatiota (Vasalampi 2017, 60). Martela, Mäkikallio ja Virkkunen (2017) kertovat, että 

työpsykologian näkökulmasta kokemus autonomiasta työssä syntyy, jos työntekijä voi saada ohjata 

tarpeeksi itse omaa toimintaansa eikä joudu kokemaan jatkuvaa kontrolloiduksi tai ohjatuksi 

tulemista (Martela, Mäkikallio ja Virkkunen 2017, 108). Lisäksi työntekijän autonomian kokemista 

tukee muun muassa oma-aloitteisuuden tukeminen, palautteen tarjoaminen, ohjeiden perustelu sekä 

sopivan haasteelliset työtehtävät (Martela, Mäkikallio ja Virkkunen 2017, 105). Autonomisen 

motivaation vastakohta kontrolloitu motivaatio syntyy, kun tekeminen on jollain tapaa pakotettua. 

Pakon tunne voi tulla ulkoa tai sisältä. Esimerkiksi rangaistuksen uhka tai palkinto, joka tuntuu 

kontrolloivalta, ovat ulkoisia pakotteita. Sisäistä pakon tunnetta aiheuttaa esimerkiksi syyllisyyden 

tunne tai muu vastaava, joka ajaa tekemään asioita ilman aitoa halua. Autonomisen motivaation 

kokemiseen tai kokemattomuuteen työssä on huomattu yhtä lailla vaikuttavan niin henkilön omat 

asenteet ja päämäärät kuin työympäristön ja työyhteisön olosuhteetkin. (Martela, Mäkikallio ja 

Virkkunen 2017, 105.) Vasalampi (2017) painottaa, että itsemääräämisteorian mukaan yksilön 

psykologisten perustarpeiden on tyydytyttävä niissä sosiaalisissa ympäristöissä, joissa hän elää, jotta 

nämä ympäristöt voivat tukea yksilön sisäistä motivaatiota ja hyvinvointia. Näin päästään myös kohti 

parempaa suorituskykyä, sinnikkyyttä ja luovuutta. Jos taas sosiaaliset ympäristöt eivät tyydytä 

yksilön psykologisia tarpeita, on motivaation huomattu laskevan tai ulkoisen motivaation 

lisääntyvän. (Vasalampi 2017, 59.) Martela, Mäkikallio ja Virkkunen (2017) painottavat, että hyvä 
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vuorovaikutus työyhteisössä on avaintekijänä työntekijöiden sisäisen motivaation löytymiselle 

(Martela, Mäkikallio ja Virkkunen 2017, 108). 

Vaikka edeltävät rationaaliset motivaatioteoriat eivät täysin selitä ihmisten käyttäytymisen 

ristiriitaisuutta ja monimutkaisuutta, ovat ne silti päteviä selittämään yksilöiden työkäyttäytymistä 

omalta osaltaan, sillä työympäristössä ihminen kuitenkin toimii tietyssä rajatussa ja kontrolloidussa 

roolissa tietyn organisaation sisällä vuorovaikutuksessa työtovereidensa kanssa (Juuti 2006, 65). 
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3 TYÖMOTIVAATIO JA OPETTAMISMOTIVAATIO 

 

Vartiainen ja Nurmela (2002) määrittävät työmotivaation olevan kokonaistila, joka energisoi 

työntekoa ja pitää yllä työtoimintaa. Työmotivaation voidaan kuvailla koostuvan laajasta verkostosta 

motiiveja. Osa motiiveista on helposti määriteltävissä olevia ulkoisia motiiveja ja osa taas osittain 

tiedostamattomia ja tunneväritteisiä sisäisiä motiiveja. Kuitenkaan vielä ei ole sellaista yleisesti 

hyväksyttyä motivaatioteoriaa, joka olisi yksiselitteinen kuva ihmisen toiminnasta. (Vartiainen ja 

Nurmela 2002, 189.) Motivoituminen sisäisesti ja ulkoisesti pätee myös työmotivaatioon ja tavallista 

onkin, että työstä ollaan motivoituneita yhtä aikaa kummallakin tavalla (Vartiainen ja Nurmela 2002, 

190). Heikurainen ja Joutsenkunnas (1999) toteavat, että ihmiset viettävät keskimäärin kolmasosan 

vuorokaudesta tekemällä töitä ja siksi työmotivaatiolla on hyvin suuri merkitys yksilölle. Jokainen 

on kuitenkin yksin vastuussa työmotivaationsa säilymisestä. Onkin hyvä tiedostaa, että se, mikä meitä 

motivoi, saattaa paljoltikin muuttua elämämme aikana. (Heikurainen & Joutsenkunnas 1999, 97.) 

 

Työmotivaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä on yleisesti pyritty selittämään monilla teorioilla ja 

tutkimuksilla. Monenlaisia tutkimuksia on myös tehty koskien tiettyjen alojen työmotivaatiota. Myös 

eri alojen opettajien työmotivaatiosta on tehty erilaisia tutkimuksia, ja opettajien työstä puhuttaessa 

työmotivaatio-termin synonyyminä voitaisiinkin puhua myös opettamismotivaatiosta. Tässä 

tutkielmassani perehdyn musiikinopettajien opettamismotivaatioon, joten työmotivaatio ja 

opettamismotivaatio ovat rinnastettavissa toisiinsa. 

 

3.1 Työhyvinvointi osana työmotivaatiota 

 

Työhyvinvoinnin käsitettä voi määritellä eri tavoilla. Vartiaisen (2017) esittelemän määritelmän 

mukaan työhyvinvointi on subjektiivisesti koettu hyvinvoinnin tila. Tuohon tilaan vaikuttaa itse työ, 

oma työkyky, työterveys, työympäristö ja sen toimintaperiaatteet, ihmissuhteet työpaikalla sekä työn 

johtamiseen liittyvät tekijät. Työhyvinvointi rakentuu oman hyvinvoinnin, henkilökohtaisten 

voimavarojen ja muun elämän vuorovaikutuksessa. (Vartiainen 2017, luku 1.) Mäkikangas ja 

Hakanen (2017) huomauttavat, että arkikielessä työhyvinvoinnista saatetaan puhua myös työssä 

viihtymisenä ja työssä jaksamisena erittelemättä sisältöä sen tarkemmin. Työlainsäädäntö taas 

määrittelee työjärjestö ILO:n näkemykseen perustuen työhyvinvoinnin koostuvan turvallisista ja 
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asianmukaisista työoloista. Työhyvinvointia on aiemmin selitetty paljon työhön liittyvien 

negatiivisten tuntemusten, esimerkiksi työuupumuksen ja työstressin, kautta. 2000-luvulta lähtien 

työhyvinvointia on kuitenkin siirrytty selittämään ennemmin myönteisten työhön liittyvien 

tuntemusten, kuten työn imun, kautta. (Mäkikangas ja Hakanen 2017, luku 4.) 

 

Työhyvinvoinnin kokeminen on hyvin yksilöllistä ja myös persoonallisuudella – eli yksilölle 

ominaisella tavalla käyttäytyä, ajatella ja tuntea – on suuri vaikutus siihen, miten yksilö kokee työhön 

liittyvät tilanteet ja yksityiskohdat ja miten hän reagoi niihin (Mäkikangas ym. 2017, luku 7). On 

huomattu, että motivoitumattomuus ja innostumattomuus työssä näkyy usein motivaation puutteena 

myös muilla elämän osa-alueilla, samoin kuin motivoituneisuus työssä lisää motivoituneisuutta myös 

työn ulkopuolella. (Heikurainen & Joutsenkunnas 1999, 97.) Työmotivaation ongelmat, voivat 

heijastua työhyvinvointiin, työn laatuun ja myös työn tuloksiin (Salmela-Aro ja Nurmi 2017, 9). 

Motivaation kokemiseen taas vaikuttavat kaikki ympärillä tapahtuvat yksilöön vaikuttavat tekijät 

sekä yksilön kaikki kokemukset. (Juuti 2006, 37–38; Salmela-Aro ja Nurmi 2002, 59.) Näin 

huomaamme, että työmotivaatio ja työhyvinvointi ovat vahvasti toistensa osia ja vaikuttavat toinen 

toisiinsa. 

 

3.2 Työn muotoilumalli 

 

Työn sisällöllä on merkittävä vaikutus työntekijän työmotivaatioon. Ollakseen motivoitunut, 

työntekijän on koettava työnsä itselleen sopivaksi, työn päämäärien on oltava hänelle selkeät ja ne on 

voitava kokea itselle merkittävinä haasteina. Työntekijän on myös tunnettava menestyvänsä, 

kehittyvänsä ja onnistuvansa työssään ollakseen motivoitunut. (Juuti 2006, 69.) 

 

Hackmanin ja Oldhamin kehittämässä työn muotoilumallissa (Job Diagnostic Survey) mitataan työn 

ominaisuuksia ja henkilön kasvutarpeen määrää (Juuti 2006, 70). Henkilön kasvutarpeen määrällä 

tarkoitetaan sitä, kuinka haasteellista ja vaihtelevaa henkilö haluaa työnsä olevan, eli kuinka paljon 

henkilö haluaa työssään kehittää ja ilmaista itseään (Juuti 2006, 71). Mallin työn ominaisuuksilla on 

todettu olevan merkittävä vaikutus työmotivaatioon. Kun tietyt työn ominaisuudet toteutuvat työssä, 

niiden oletetaan aiheuttavan tietynlaisia kokemuksia, joista tässä mallissa käytetään nimitystä 

kriittiset psyykkiset tilat. Mitä paremmin nämä kokemukset/tilat toteutuvat työssä, sitä paremmin 

työntekijät voivat kokea onnellisuutta työssään ja tuntea saavansa enemmän sisäisiä palkkioita. 
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Erityisesti nämä sisäiset palkkiot motivoivat työntekijää työn tekemiseen ja parhaan työsuorituksen 

saavuttamiseen. (Juuti 2006, 70.)  

Juuti (2006) esittää mallissa käytettävän seuraavia työn ominaisuuksia: 

 

1. Työn vaihtelevuus: Missä määrin työhön sisältyy erilaisia toimintoja, joissa henkilö 

voi käyttää erilaisia taitojaan ja kykyjään hyväksi. 

2. Tehtävän eheys: Missä määrin työ muodostaa ehyen kokonaisuuden, jossa jokin 

asia tehdään alusta loppuun ja missä määrin tehtävään voi samaistua. 

3. Tehtävän merkitys: Missä määrin tehtävä vaikuttaa toisten ihmisten elämään, on 

merkityksellinen organisaatiolle tai yhteiskunnalle. 

4. Työn itsenäisyys: Missä määrin työssä voi itse suunnitella sen mitä tekee ja milloin. 

Missä määrin voi itse vaikuttaa työhönsä liittyviin päätöksiin tai tehdä päätöksiä 

itse. 

5. Palaute työstä: Missä määrin työ tarjoaa henkilölle välitöntä palautetta siitä, 

kuinka työ on onnistunut. 

 

Mallin kriittiset psyykkiset tilat eli kokemukset: 

 

1. Työn merkityksellisyys: Missä määrin henkilö kokee työnsä tärkeäksi, arvokkaaksi ja 

sellaiseksi, minkä puolesta kannattaa ponnistella. 

2. Vastuun kokeminen työstä: Missä määrin henkilö kokee olevansa itse vastuussa 

työnsä tuloksista. 

3. Tieto työn todellisista tuloksista: Missä määrin henkilö tietää miten hyvin hän 

suoriutuu tehtävistään. 

(Juuti 2006, 70–71.) 

 

Tutkimuksissa on testattu Hackmanin ja Oldhamin kehittämää työn muotoilumallia paljon. Työn 

ominaisuuksien on todettu vaikuttavan henkilöiden työkokemuksiin. Kuitenkaan ei olla aivan selvillä 

siitä, vaikuttaako työn sisältö työntekijän työsuoritukseen ja työkäyttäytymiseen. Työntekijän 

työorientaatiolla sekä käsityksellä työympäristöstä on selkeästi vaikutusta työntekijän käsitykseen 

työn sisällöstä. Tällä taas on merkitystä sille, miten työntekijä kokee työnsä. (Juuti 2006, 73.) 
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3.3 Ammatti-identiteetti, osaaminen ja asiantuntijuus pohjana 
musiikinopettajan opettamismotivaatiolle 

 

Paloniemi, Rasku-Puttonen ja Tynjälä (2011) toteavat, että työelämä on tänä päivänä jatkuvassa 

muutoksessa ja se on korostanut sellaisten taitojen merkitystä, jotka ylittävät ammatillisia rajoja. Tätä 

ilmiötä tarkastellessa tutkimuksissa puhutaan ammatillisesta identiteetistä. (Paloniemi, Rasku-

Puttonen ja Tynjälä 2011, 20.) Eteläpelto ja Vähäsantanen (2006) määrittelevät ammatillisen 

identiteetin seuraavalla tavalla: ammatillinen identiteetti on omaan elämään pohjautuva käsitys siitä, 

millainen ammatillinen toimija itse on, miten kokee itsensä omassa ammatissa ja millaiseksi haluaisi 

ammatissaan tulla (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006, 32). Huhtanen ja Hirvonen (2013) määrittelevät 

ammatillisen identiteetin pohjautuvan sellaiselle hiljaiselle tiedolle, johon omat arvot ja työn 

moraalikin pohjautuu (Huhtanen ja Hirvonen 2013, 40–41). Ammatillisen identiteetin tietoisen 

omaksumisen on huomattu olevan suuri motivaation lähde, joka vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi 

työssä jaksamiseen (Huhtanen ja Hirvonen 2013, 50). Ammatti-identiteetin rakentuminen on 

persoonallisen identiteetin muovautumisen lisäksi sosiaalinen prosessi (Huhtanen ja Hirvonen 2013, 

44.) Työympäristö, jossa opettajat toimivat, vaikuttaa myös osaltaan paljon siihen, millainen 

identiteetti, käsitys itsestä ja hyvästä opetuksen arvopohjasta opettajalle siinä ympäristössä ja 

yhteisössä muodostuu (Vartiainen 2013, 195). Paloniemi, Rasku-Puttonen ja Tynjälä (2011) toteavat, 

että ammatillinen identiteetti vaikuttaa siihen, miten yksilö kokee voivansa oppia ja kehittyä työssään 

ja päästä osalliseksi työyhteisöään. Näiden kautta ammatillisella identiteetillä on oma vaikutuksensa 

myös yksilön yleiseen työhyvinvointiin. (Paloniemi, Rasku-Puttonen ja Tynjälä 2011, 21.) Talib 

(2002) huomauttaa, että esimerkiksi epäonnistumisen välttely ja epäonnistumisen pelko työssä voivat 

vaikuttaa ammatilliseen minäkäsitykseen negatiivisesti (Talib 2002, 56.) Partikaisen (1997) mukaan 

opettaja, joka on tyytymätön omaan työhänsä ja itseensä työntekijänä, saattaa etääntyä oppilaistaan 

ja työtovereistaan ja kokea turhautuneisuutta, suvaitsemattomuutta ja kovuutta, joiden on huomattu 

lisääntyvän ajan- ja resurssien puutteen myötä. (Partikainen 1997, Joensuun yliopiston 

kasvatustieteellisiä julkaisuja N:o 36.) 

 

Koulutuksen olisi tärkeää tukea tulevan opettajan ammatti-identiteetin rakentumista mahdollisimman 

kattavasti, sillä jos koulutuksen tarjoama käsitys työstä ja työn todellisuus ovat pahasti ristiriidassa, 

joutuu opettaja tekemään paljon reflektointia työstään. (Huhtinen-Hilden   2013, 142.) 

Koulutusvaiheessa tapahtuvan opetusharjoittelun on huomattu musiikkikasvattajille olevan todella 

merkityksellinen osa ammatillisen identiteetin rakentumista. Myös opettajien oma kokemus ajasta, 
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jolloin itse on ollut oppijana, rakentaa omaa ammatillista identiteettiä. (Huhtanen ja Hirvonen 2013, 

49–50.) Kun työskentelee kasvatus- ja opetusalalla, on tärkeää olla itse tietoinen ja perillä oman 

identiteetin rakentumisprosessista. On vahvuus, jos tuntee oman historiansa ja pystyy tunnistamaan 

sitä kautta omat vahvuudet ja heikkoudet ja hyödyntämään niitä ammatissaan. Musiikin 

opettamisessa oma persoona ja ammatti-identiteetti ovat eräänlaisia opettamisen työvälineitä 

(Huhtanen ja Hirvonen 2013, 38). Musiikin opettajat muokkaavat jatkuvasti käsityksiään opettamisen 

ja oppimisen merkityksestä itselle. Näiden asioiden reflektointi voi tuoda uusia näkökulmia ja 

ajatuksia omaan opettajuuteen ja ammatti-identiteettiin. (Huhtinen-Hilden 2013, 140.) Musiikin 

opettajien ammatti-identiteetti elää koko ammatillisen uran ajan. Jo opiskellessa motivaation ja 

ammatti-identiteetin kehittymisen näkökulmasta tärkeitä pohdinnan aiheita ovat muun muassa se, 

mihin ammatissaan pyrkii, millainen opettaja haluaa tulevaisuudessa olla ja miksi siihen pyrkiminen 

on itselle tärkeää, ja nämä samat teemat jatkuvat läpi työelämän. Ammatti-identiteettiään luodessa 

musiikinopettajan on pohdittava niitä arvoja, joille opettajuuttaan haluaa perustaa ja siinä henkilön 

omat kokemukset omista opettajista ja heidän jättämistään jäljistä korostuvat. Musiikinopettajan 

ammattiin kasvaminen voi olla haastavaa, sillä nykyään musiikin opettajia voidaan tarvita monissakin 

erilaisissa yhteiskunnan tehtävissä. Lisäksi ammattimuusikkous on yhä useammin yhdistyneenä 

musiikinopettajien elämään ja työhön. Tämä muusikkouden ja opettajuuden tasapainottelu saattaa 

aiheuttaa hämmennystä ammatti-identiteettiä rakentaessa. (Huhtinen-Hildén ja Björk 2013, 23–26.) 

 

Musiikinopettajan saattaa olla joskus vaikea määritellä, kuinka paljon kokee itsensä muusikoksi ja 

kuinka paljon opettajaksi tai kasvattajaksi. Jos tämä raja on itselle epäselvä, voi hyvinkin olla 

hankaluuksia määrittää itselleen omaa ammatillista identiteettiään eheäksi. Musiikinopettaja saattaa 

myös kokea tulleensa ajautuneeksi musiikinopettajan ammattiin juuri esimerkiksi lapsuuden 

musiikkiharrastuksen myötä. Tällöin innostus ja kiinnostus ammattiin ei välttämättä ole yhtä suurta 

ja intensiivistä kuin sellaisella henkilöllä, joka on selkeästi kokenut valinneensa juuri 

musiikkikasvatuksen alakseen, ja samalla ammatillisen identiteetin rakentaminen voi tuntua 

haasteelliselta. Huhtanen ja Hirvonen (2013) toteavat, että muusikon identiteetti yleensä rakentuu 

musiikinopettajaksi kasvamisen polulla ennen kasvattajaidentiteettiä. Muusikkouden ja musiikin 

tekemisen taitoja harjoitellaan usein jo lapsesta asti, ja ne muokkaavat muusikon identiteettiä. Oman 

kasvattajuuden kohtaa usein vasta aikuisena opintojen alkaessa (Huhtanen ja Hirvonen 2013, 38.) 

Huhtanen ja Hirvonen (2013) ovat huomanneet, että muusikkouden ja kasvattajuuden yhteys näkyy 

jo musiikkikasvattaja-termiä tarkasteltaessa. Siinä yhdistyvät sanat musiikki ja kasvattaja. Huhtasen 

ja Hirvosen näkemyksen mukaan sanojen järjestys on merkittävä: ensin tulee musiikki ja sen jälkeen 

kasvattaja. Jos haluaa toimia musiikkikasvattajana itselleen innostavalla ja mielekkäällä tavalla, on 
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muusikkouden ja kasvattajuuden yhdistyttävä omassa ammatti-identiteetissään. (Huhtanen ja 

Hirvonen 2013, 38.)  

 

Palosen ja Gruberin (2011) mukaan osaaminen on aina aluksi satunnaista, kunnes taidot lujittuvat ja 

osaaminen vakiintuu. Samalla yksilö oppii arvioimaan paremmin omaa suoritustaan ja huomaamaan 

puutteet. (Palonen ja Gruber 2011, 42). Palonen ja Gruber (2011) lisäävät myös, että taitava 

osaaminen liitetään yleensä sisäiseen motivaatioon. Ulkoinen motivaatio voi kuitenkin viedä yhtä 

lailla äärimmäiseen osaamiseen kuin sisäinenkin motivaatio. Tärkeintä kehittymiselle ja 

edistymiselle on kuitenkin aina harjoitteleminen ja sen jatkuvuus. (Palonen ja Gruber 2011, 46.) 

Opiskellessa musiikinopettajaksi tähdätään asiantuntijuuteen. (Huhtinen-Hildén ja Björk 2013, 32.) 

Käsitys itsestä ja omasta asiantuntijuudesta on jatkuvasti vuorovaikutuksessa käsityksestä sen 

asiantuntijaryhmän kanssa, jonka osana opettaja on tai johon on opiskelijana pyrkimässä (Huhtinen-

Hildén ja Björk 2013, 26.) Kosonen (2009) huomauttaa, että opettajia pidetään yhä vähemmän 

samalla tavalla kunnioitettavina auktoriteetteina kuin joskus ennen. Opetuksen ajatellaan tänä 

päivänä olevan enemmänkin opettajan ja oppilaan yhteistyötä, jolloin opettajan erityisasiantuntijuutta 

ei nähdä välttämättä yhtä tärkeäksi asiaksi kuin ennen. (Kosonen 2009, 164.) Opettajan asiantuntijuus 

nähdään nykyään kuitenkin paljon laajempana kokonaisuutena, kuin esimerkiksi vain opetettavan 

aineen hallitsemisena. Palonen ja Gruberg (2011) toteavat, että asiantuntijuutta on sekä tietäminen 

että osaaminen (Palonen ja Gruber 2011, 41). Tynjälä (2011) listaa asiantuntijuuden muodostuvan 

seuraavista pääelementeistä: teoreettinen tai käsitteellinen tieto, kokemuksellinen tai käytännöllinen 

tieto, toiminnan säätely- tai itsesäätelytieto sekä sosiokulttuurinen tieto. (Tynjälä 2011, 83.) Teoria- 

ja käytäntötieto ovat siis vain osa asiantuntijuuden kirjosta ja muu tieto ja osaaminen nähdään yhtä 

tärkeänä osana hyvää opettajuutta. Esimerkiksi opetustilanteen ilmiöiden tunnistaminen sekä omien 

tunteiden ja oppilaiden tunteiden ja tarpeiden havainnointi ja tunnistaminen ovat tärkeä osa musiikin 

opettajan kasvua ammattilaiseksi (Huhtinen-Hildén ja Björk 2013, 34). Ammatillinen osaaminen ja 

käytännön taidot pääsevät kehittymään kunnolla vasta työssä (Collin ja Billett 2011, 213). 

 

Höllän, Vähäsantasen ja Saarisen (2011) tutkimusten mukaan opettajat sitoutuvat organisaatioon sen 

mukaan, millaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita he kokevat organisaation tarjoavan heille. Tämä 

myös ohjaa opettajia uraa koskevien päätösten teossa. Mahdollisuus vaikuttaa riittävästi omaan 

työhön ja työyhteisöön, mahdollisuus kehittyä työssään ammatillisesti sekä mahdollisuus toteuttaa 

ammatillisia intressejä, auttaa opettajia sitoutumaan työhönsä ja koulutusorganisaatioon. (Höllä, 

Vähäsantanen ja Saarinen 2011, 154.) Tällainen toimijuuden vahvistuminen voi lisätä 

työhyvinvointia, auttaa rakentamaan uudelleen ammatillista identiteettiä tai auttaa huomaamaan mitä 
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työhön liittyviä toimia oma hyvinvointi vaatii, kuten jäämistä vuorotteluvapaalle tai työpaikan tai 

jopa alan vaihtamista (Höllä, Vähäsantanen ja Saarinen 2011, 156). Mahlakaarto (2011) huomauttaa, 

että jos ihminen ei tiedä, millainen hänen oman työnsä merkitys organisaatiossa ja systeemin 

kokonaisuudessa on, hän voi kokea tyhjyyttä ja osattomuutta, jolloin työ ei enää tunnu 

merkitykselliseltä ja varmuus omasta osaamisesta vähenee. (Mahlakaarto 2011, 182) 

 

3.3.1 Uusien opettajien odotukset työstä 

 
Tutkimuksessani minulla on oletus, että lyhyemmän ajan työssä olleilla opettajilla on erilainen 

motivoitumisen taso ja joiltain osin eriävät motivaation lähteet opettamiseen kuin kauemmin työssä 

olleilla. Pahkin, Vanhala ja Lindström (2007) ovat tutkineet peruskoulun opettajien työtyytyväisyyttä, 

joka on rinnastettavissa työmotivaatioon. Heidän tutkimuksensa mukaan peruskoulun opettajista 96% 

kokee työn motivoivan heitä. Motivoituneimpia kuitenkin olivat pisimpään työssä olleet opettajat ja 

vähiten motivoituneita taa nuoret opettajat. Tätä selitti muun muassa odotukset, joita nuorilla 

opettajilla oli työstä sekä ongelmat työssä, joita nuoret opettajat eivät olleet osanneet odottaa. 

Esimerkiksi nämä syyt saavat nuoria opettajia vaihtamaan työpaikkaa tai jopa ammattia ensimmäisten 

työvuosien aikana. (Pahkin, Vanhala ja Lindström 2007, 24–25.) Myös Talib (2002) on huomannut, 

että erityisesti nuoret opettajat, joiden ammatinvalinta perustuu lapsuuden haaveeseen, kohtaavat 

usein ammatillisen törmäyksen jo työuran alussa (Talib 2002, 56). Myös Gordon (2006) on 

huomannut, että uusista opettajista suuri osa aloittaa työnsä luultavimmin täynnä iloa ja intoa ja he 

odottavat saavansa aikaan positiivisia työtuloksia. Kuitenkin koulutyö on todellisuudessa taistelua, 

jossa opettajat voivat kokea olevansa asetettu vastakkain oppilaidensa kanssa. (Gordon 2006, 40–

41.)  

 

Motivaatio ja odotukset voivat olla työelämään siirtyessä korkealla (Juuti ja Littleton 2010, 251). 

Huhtinen-Hildén ja Björk (2013) muistuttavat kuitenkin, että työelämässä on varauduttava 

muuttuvaan ja tuntemattomaan tulevaisuuteen. Se saakin helposti pohtimaan, ovatko samat sisällöt 

yhä keskeisiä myöhemmin työelämässä, mitkä ovat keskeisiä opiskelun aikana? (Huhtinen-Hildén ja 

Björk 2013, 32.) Usein nuoret opettajat joutuvatkin työelämässä määrittelemään ja rakentamaan 

uudelleen omaa työ- ja musiikki-identiteettiään ja käsitystään siitä (Juuti ja Littleton 2010, 251–252). 

Jokisaari (2002) painottaa, että työtovereiden tuki toistensa työtavoitteita kohtaan on erittäin tärkeää 

etenkin nuorille uusille opettajille. Se auttaa heitä rakentamaan hyvän pohjan motivaatiolle ja 

sitoutumaan ja sopeutumaan työpaikkaan vahvemmin. (Jokisaari 2002, 78.) 
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3.4 Työn imu ja intohimo 

 

Työn imu on suhteellisen pysyvä tila, jossa yksilö tuntee työtä kohtaan paljon motivaatiota, energiaa 

ja myönteisiä tunteita, jotka luovat työn imulle ominaista eteenpäin työntävää voimaa ja tahtoa 

(Hakanen 2017, 117). Työn imun voidaan sanoa olevan eräänlainen vastakohta työuupumukselle, 

jota määrittää kielteiset tunteet ja vähäinen vireystila, ja jossa vähäisiä voimavaroja halutaan suojella 

työn kuormitukselta (Hakanen 2017, 121). Hakanen (2017) määrittelee työn imun olevan pysyvämpi 

ja laajemmalle ulottuva tila kuin virtauskokemus eli flow, joka on ennemminkin yksittäinen 

huippukokemus tiettyyn aiheeseen liittyen. Työn imun voidaan kuvata koostuvan kolmesta toisiinsa 

kytkeytyvästä ulottuvuudesta, jotka ovat tarmokkuus, uppoutuminen ja omistautuminen. Tarmokkuus 

on energisyyttä ja työhön panostamista vastoinkäymisistä huolimatta. Uppoutuminen on syvää 

keskittyneisyyttä ja työhön paneutumista ja näistä koettua nautintoa. Omistautumiseen liittyy työn 

kokeminen merkitykselliseksi, sopivan haastavaksi ja innostavaksi. Työ antaa inspiraatiota ja sitä 

kohtaan koetaan ylpeyttä. (Hakanen 2017, 118.) Työn imu on myös selvästi yhteydessä yleiseen 

hyvinvointiin ja terveyteen (Hakanen 2017, 128). Esimerkiksi Sjöblom (2017) kertoo, että 

nykytutkimuksen valossa työntekijät, jotka ovat innostuneet työstään, ovat sekä tuotteliaampia että 

voivat paremmin (Sjöblom 2017, 231). Työn imun vahvuus saattaa vaihdella päivästä, työtehtävästä 

ja työoloista toiseen, vaikka kokonaisuutena työn imua voi tuntea useiden vuosienkin ajan (Hakanen 

2017, 121). Myös esimerkiksi yksilölliset voimavarat voivat vaikuttaa tapauskohtaisesti. Positiiviset 

ja myönteiset uskomukset itsestä, elämästään ja ammatillisesta osaamisestaan auttavat työn imun 

syntymisessä ja pysyvyydessä. Suomalaisissa tutkimuksissa työstä riippumatta työn imuun on 

positiivisesti vaikuttanut työn monipuolisuus, onnistumisen ja aikaansaamisen kokemukset työssä, 

riittävä palautteen ja arvostuksen saaminen sekä toimiminen työryhmässä, jossa työ on 

itseohjautuvaa, vaikuttavaa, tuloksellista ja merkityksellistä. (Hakanen 2017, 123–124.) On myös 

huomattu, että työn imua kokeva työntekijä synnyttää ympärilleen innostusta, joka voi auttaa toisia 

työtovereita kokemaan myös työn imua (Hakanen 2017, 129). 

 

Intohimoksi kutsutaan voimakasta kiinnostusta sellaista toimintaa kohtaan, joka määrittelee itseä, 

josta yksilö pitää paljon, jonka yksilö kokee tärkeäksi ja johon yksilö haluaa käyttää aikaa ja energiaa. 

Tekeminen, joka koetaan intohimoksi, koetaan merkitykselliseksi osaksi itseä. Intohimoja voi olla 

monenlaisia ja ne voivat liittyä mihin tahansa aihepiireihin. Intohimon voidaan sanoa olevan 
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yhteydessä tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen työntekoon ja tämän myötä parempiin työtuloksiin sillä 

silloin kun toiminta koetaan antoisaksi, motivoivaksi ja tärkeäksi, haasteet ja vastoinkäymiset eivät 

keskeytä toiminnan edistymistä. (Sjöblom 2017, 222-223.) Sekä intohimoinen toiminta että 

autonomisesti motivoitunut toiminta koetaan mielekkääksi ja omakohtaisesti hyväksytyksi. (Sjöblom 

2017, 226). 

 

3.5 Tavoitteellinen ja merkityksellinen työ 

 

Osalle musiikinopettajiksi päätyneillä ura musiikinopettajana on ollut selkeänä tavoitteena, kun taas 

osa on voinut ikään kuin ajautua musiikinopettajaksi. Toisilla voi olla selkeitä pitkälle ylettyviä 

tavoitteita työhön liittyen, kun taas toisilla tavoitteena on selviytyä jälleen yhdestä työpäivästä. 

Motivaatio on vastaus siihen, miksi ihmiset asettavat itselleen erilaisia tavoitteita. (Malmberg ja Little 

2002, 128). Salmela-Aron ja Nurmen (2017) mukaan Ihmiset luovat aktiivisesti itselleen 

henkilökohtaisia tavoitteita vertailemalla ja sopeuttamalla omia kiinnostuksen ja motivaation kohteita 

ympäristön tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Eri-ikäisillä ihmisillä tavoitteet poikkeavat 

toisistaan muun muassa omien valintojen vuoksi sekä siksi, että ne heijastelevat kulloisenkin iän 

kehitystehtäviä. (Salmela-Aro ja Nurmi 2017, 33.) Tavoitteellisella toiminnalla pyritään suuntaamaan 

oman elämän kulkua. Tavoitteellisessa toiminnassa haasteena on nimenomaan omien mieltymyksien 

sekä ympäristön tarjoamien resurssien sovittaminen yhteen. Työntekijän olisi löydettävä tasapaino 

omien toiveiden ja niiden toteuttamismahdollisuuksien välille. (Jokisaari 2002, 71-72.) Sellaisten 

henkilöiden, jotka pystyvät uudelleen muokkaamaan tavoitteitaan, on huomattu voivan psyykkisesti 

paremmin kuin niiden, jotka eivät siihen kykene (Salmela-Aro ja Nurmi 2017, 37). Lisäksi 

tavoitteisiin sitoutumisen tiedetään lisäävän hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämään (Salmela-Aro ja 

Nurmi 2017, 41). Viljaranta (2017) korostaa, että yksilö sitoutuu tavallisesti sellaisiin tavoitteisiin, 

joissa uskoo pärjäävänsä ja jota hän arvostaa. Päinvastoin sellaisia tavoitteita vältellään, joissa 

pärjäämiseen ei uskota ja joita ei itse arvosteta. (Viljaranta 2017, 67.) 

 

Read (2017) kertoo, että eri-ikäisiä ihmisiä vertailtaessa on huomattu, että ympäristön vaikutus 

yksilön ominaisuuksien esiin tulemiseen vähenee iän myötä, kun taas geenien vaikutus kasvaa. 

Tämän vuoksi ihminen vapautuu iän karttuessa hakeutumaan sellaisille elämän urille, jotka vastaavat 

omia taipumuksia. (Read 2017, 27.) Ympäristö voi parhaassa tapauksessa auttaa toteuttamaan 

tunneperäistä motivaatiota tai huonossa tapauksessa se saa tavoittelemaan jotain, mitä ei täysin 
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tunnepohjaisesti halua (Nurmi ja Salmela-Aro 2002, 49). Motivaation kaksi perusmekanismia ovat 

sopeutuminen ja valinta. Jos ympäristö tarjoaa paljon vaihtoehtoja, motivaation mekanismina toimii 

valinta. Jos taas ympäristö tarjoaa vain vähän vaihtoehtoja, motivaation mekanismina on 

sopeutuminen. (Salmela-Aro ja Nurmi 2017, 36.) Jokisaari painottaa, että aiemmasta toiminnasta 

saatu kokemus ja palaute vaikuttaa käsitykseen itsestä ja ympäristöstä ja sitä kautta suoraan siihen, 

millaisia suunnitelmia yksilö tekee ja millaiseksi hänen motivaationsa esimerkiksi työtä kohtaan 

muotoutuu. Työmotivaation säilymiselle on tärkeää, että työ koetaan tavoitteellisena ja että siitä 

saadaan palautetta. Positiivinen palaute ja positiiviset kokemukset ruokkivat työmotivaatiota ja 

liiallinen negatiivinen palaute ja negatiiviset kokemukset taas vievät työmotivaatiota pois. (Jokisaari 

2002, 71-72.) Myös pelkästään ulkoisesti motivoituminen on haitallista tavoitteelliselle toiminnalle, 

sillä on huomattu, että ulkoisesti motivoituneet luopuvat helposti tavoitteistaan kohdatessaan 

vastoinkäymisiä. (Vasalampi 2017, 55). 

 

Merkityksellisyyden kokeminen työssä antaa energiaa työn tavoitteiden saavuttamiseksi ja se 

vähentää työn aiheuttamaa uupumusta. Työn merkityksettömyyden kokeminen taas uuvuttaa ja voi 

aiheuttaa kyynisyyttä työntekijöissä. (Salmela-Aro ja Nurmi 2017, 250.) Sahimaa (2017) esittelee 

työn merkityksellisyyttä kyseistä aihetta käsittelevässä Pro Gradu -tutkielmassaan. Hän painottaa 

kokemuksen työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä olevan tärkeä osa työmotivaatiota. 

(Sahimaa 2017, 5.) Sahimaa (2017) tuo esiin myös Rosson, Dekasin ja Wrzesniewskin (2010) 

määritelmän työn merkityksellisyydestä, jonka mukaan työn merkityksellisyys koostuu oman työn 

tärkeäksi kokemisesta sekä työn tarkoituksellisuuden ja merkitsevyyden tunteista. Hän jakaa myös 

Wrzesniewskin, McCauleyn, Rozinin ja Schwartzin (1997) näkemyksen kolmesta tavasta suhtautua 

työhön: työnäkökulma, uranäkökulma ja kutsumusnäkökulma. Juuri kutsumusnäkökulmalla on 

tutkitusti yhteys laajasti parempaan hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. (Rosso, Dekas ja Wrzesniewski 

2010; Wrzesniewski, McCauley, Rozin ja Schwartz 1997, viitattu lähteessä Sahimaa 2017, 5.) 

 

3.6 Työn vaatimukset ja voimavarat ja niiden vaikutus työmotivaatioon 

 

Työ on lähes poikkeuksetta tavoitteellista toimintaa, jonka seurauksena työllä on aina omat 

vaatimuksensa työntekijää kohtaan. Työn vaatimuksien täyttäminen voidaan kokea kuormittavana, 

jolloin työntekijän työhyvinvointi ja siten myös työmotivaatio voi huonontua. (Mauno, Huhtala ja 

Kinnunen 2017, luku 3.) Kaikki työpäivän tilanteet ja tehtävät vaikuttavat yksilön työhyvinvointiin, 
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ja jo yhden työpäivän aikana voidaan kokea sekä sellaisia tilanteita, jotka tuntuvat vievän kaikki 

voimat, että tilanteita, jotka tuovat intoa ja mielekkyyttä työn tekemiseen. (Seppälä ja Hakanen 2017, 

luku 6.) Opettajan työhön on mahdollista panostaa aina vain enemmän ja enemmän ja työn tulostasoa 

voi aina nostaa vähän ylemmäksi. Jos opettaja ei kykene itse asettamaan työlleen jaksamisensa 

kannalta sopivia rajoja ja pitämään omaa ydintehtävää opettajana kirkkaana, voi liian korkeiden 

työtulosten tavoittelu aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta. Omasta palautumisesta on tärkeä pitää 

huolta työhyvinvoinnin säilymiseksi. (Kinnunen 2011, 161–162.)  

 

Työn tekeminen nähdäänkin usein energiaa kuluttavana tekemisenä. Työ voi kuitenkin parhaassa 

tapauksessa sisältää myös energiaa tuovia tekijöitä, eli työn voimavaroja. Työn voimavaroina voivat 

usein toimia esimerkiksi mahdollisuus vaikuttaa työhönsä, mahdollisuus kehittyä työssään sekä 

mahdollisuus saada palautetta tekemästään työstä. Jos oma työ sisältää paljon tällaisia voimavaroja, 

sen koetaan olevan motivoivaa, sopivalla tavalla haasteellista ja aktivoivaa, mutta ei kuitenkaan 

kuormittavaa. Työn voimavarat voivat auttaa työntekijää kehittymään, saavuttamaan päämääriä sekä 

myöskin palautumaan työstä paremmin. (Kinnunen 2011, 169.) Pitkäjänteisen suoriutumisen 

kannalta motivaatio on paljon tärkeämpää kuin kyvyt. Työntekijän mahdollisuudet hallita omia 

resurssejaan ja voimavarojaan ja ottaa ne käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla, on nykyisessä 

työelämässä aina vain keskeisempää työmotivaation ja hyvinvoinnin kannalta. (Sjöblom 2017, 231.) 

 
3.6.1 Työn vaatimusten ja voimavarojen malli 
 

Seppälä ja Hakanen (2017) esittelevät työn vaatimuksia ja voimavaroja käsittelevän teorian (Job 

Demands-Resources theory), jonka kehittäjinä ovat Arnold B. Bakker ja Evangelia Demerouti (kts. 

Bakker & Demerouti, 2017). Työtehtävät ja tilanteet voidaan tuon teorian mukaan luokitella kahteen 

osa-alueeseen: työn vaatimuksiin ja työn voimavaroihin. (Seppälä ja Hakanen 2017, luku 6.) 

Työn voimavarat voi lajitella fyysisiin (mm. työtilat ja välineet), psykologisiin (mm. mahdollisuudet 

vaikuttaa työhön), sosiaalisiin (mm. työtovereilta saatu tuki) ja organisatorisiin (mm. varmuus työstä) 

piirteisiin. Työn voimavarat auttavat vähentämään työn vaatimusten aiheuttamaa taakkaa ja ne ovat 

tukena työntekijän sekä henkilökohtaisessa että työhön liittyvässä kehittymisessä, kasvussa ja 

oppimisessa. Työn voimavaroilla on työhön motivoiva ja innostava vaikutus. (Seppälä ja Hakanen 

2017, luku 6.) 

Työn vaatimukset taas voidaan lajitella fyysisiin (mm. huonot työvälineet), psyykkisiin (mm. 

emotionaalisesti kuormittavat tilanteet), sosiaalisiin (mm. vaikeasti täytettävät odotukset muilta) ja 
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organisatorisiin (epävarmuus työstä) piirteisiin. Ne vaativat työntekijältä erilaisia ponnisteluja ja 

voivat pitkään jatkuvina tilanteina aiheuttaa työuupumusta. Työntekijät voivat kuitenkin pyrkiä 

vaikuttamaan työnsä voimavaroihin ja vaatimuksiin, jotta ne olisivat tasapainossa siten, että työ olisi 

innostavaa ja motivoivaa. (Seppälä ja Hakanen 2017, luku 6.) 

Musiikinopettajilla fyysisenä voimavarana tai vaatimuksena on esimerkiksi musiikinluokka, sen 

välineistö, toimivuus ja ehkä myös viihtyisyys. Sosiaalisiin voimavaroihin ja vaatimuksiin liittyy toki 

yhteistyö ja vuorovaikutus työtovereiden ja kollegojen kanssa, mutta tietysti tärkeimpänä yhteistyö 

ja vuorovaikutus oppilaiden kanssa. Sosiaalisiin vaatimuksiin liittyy myös esimerkiksi muiden 

odotukset ja niiden täyttäminen. Musiikinopettaja voi kokea hyvin monelta suunnalta paineita täyttää 

muiden odotuksia. Omat odotuksensa opettajan suhteen ovat esimerkiksi oppilailla, oppilaiden 

vanhemmilla, työtovereilla, työyhteisöllä ja jopa yhteiskunnalla. Psyykkisistä vaatimuksista 

esimerkkinä musiikinopettajien kohdalla toimii esimerkiksi vaatimus opettajien yhä laajemmasta ja 

laajemmasta osaamisesta kasvattajina. Se tuo mukanaan tietynlaista vastuuta ja luo odotuksia ja 

niiden voi kuvitella aiheuttavan joskus haasteita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, sekä 

mahdollisesti esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta. Musiikinopettajat yleensä saavat suunnitella 

opetussuunnitelmien raameissa oman opetuksensa melko vapaasti ja tällainen mahdollisuus vaikuttaa 

omaan työhön voi varmasti toimia useilla musiikinopettajilla psykologisena työn voimavarana.  

Seuraavissa kahdessa luvussa esittelemäni muuttuva toimintaympäristö sekä tasa-arvoisen ja 

kokonaisvaltaisesti oppilaita tukevan opetuksen toteutus ovat nykypäivänä esillä olevia aiheita, jotka 

molemmat tuovat mukanaan omanlaisiaan työn vaatimuksia musiikinopettajan työhön. Molemmissa 

on myös nähtävissä Bakkerin ja Demeroutin (2017) teorian esiin tuomia työn voimavarojen ja 

vaatimusten piirteitä. 

3.6.2 Muuttuva toimintaympäristö työn vaatimuksena 

 

Työelämä ja siten myös työn vaatimukset ovat ajan saatossa muuttuneet yhä vaativammiksi monella 

tapaa. Erilaiset sosiaaliset ja taloudelliset muutokset yhteiskunnassa, kuten esimerkiksi globalisoituva 

talous ja organisaatiot sekä tietotekniikan ja digitalisaation edistyminen ja niiden lisääntynyt käyttö 

ovat osatekijöitä työelämän muutoksiin. (Mauno, Huhtala ja Kinnunen 2017, luku 3.) 

Tulevaisuudessa työelämä muuttuu yhä verkostomaisempaan ja vähemmän rutinoituneeseen 

suuntaan, ja silloin ovat sisäinen motivaatio, itseohjautuvuus, yrittäjähenkisyys ja jatkuva oppiminen 

merkittäviä työelämän avaintaitoja (Martela, Mäkikallio ja Virkkunen 2017, 100). Työelämän 

muutokset näkyvät myös musiikinopettajien työssä. Partti, Westerlund ja Björk (2013) toteavatkin, 
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että musiikinopettajiltakin odotetaan musiikkitiedon opetuksen lisäksi yhä monipuolisempaa 

osaamista ja opettamista, kuten kokonaisen oppimisympäristön luomista, joka tarjoaa erilaisia 

oppimisen ja osallistumisen mahdollisuuksia ja pitää mukanaan eritasoiset oppijat. (Partti, 

Westerlund ja Björk 2013, 66–67.) Höllä, Vähäsantanen ja Saarinen (2011) ovat huolissaan siitä, että 

opettajien työnkuva ja työolot ovat nykyajan muuttuvassa ja kehittyvässä koulumaailmassa 

jatkuvassa muutoksessa ja uudistuksessa. Kaikki muutokset voivat aiheuttaa työhön liittyvää 

epävarmuutta ja olla siten uhka työhyvinvoinnille. (Höllä, Vähäsantanen ja Saarinen 2011, 151.) 

 

Opetuksen suunnittelun vaaditaan olevan yhä systemaattisempaa, oppimista ja koulun toimintoja on 

pystyttävä arvioimaan yhä laajemmin, tieto- ja viestintätekniikan kehityksen perässä on pysyttävä ja 

ote kasvattamiseen on oltava varmempaa. Samalla kun opettajilta vaaditaan yhä laaja-alaisempia 

taitoja ja odotetaan paljon oppimistulosten suhteen, muuttuvat myös oppilaat, heidän arvomaailmansa 

ja ajattelutapansa. Kulttuurin kirjon ja sen helpon saatavuuden vuoksi oppilaiden kiinnostuksen 

kohteet vaihtelevat keskenään hyvin paljon, joka voi myös tuoda omat haasteensa opetukseen. 

Oppilaiden etninen monimuotoisuus on myös lisääntynyt ja sitä kautta usein oppilaiden väliset 

tasoerot ovat suurentuneet. (Sahlberg ja Sharan 2002, 374.)  

 

Opettajuudessa on kyse opettamisen lisäksi myös opettajan tehtävästä tässä yhteiskunnassa ja 

maailmassa, joka muuttuu jatkuvasti (Rasehorn 2009, 259). Työelämän on jo pitkään todettu olevan 

aina vain vaativampaa työntekijöille, kun oman alan substanssiosaamisen lisäksi työntekijöillä on 

oltava hallussa monia yleisiä taitoja. Sosiaaliset-, kommunikatiiviset- sekä tietoteknilliset taidot 

korostuvat enemmän ja enemmän lähes kaikilla aloilla. Työelämän muuttuvien vaatimusten vuoksi 

elinikäinen oppiminen, muutoksiin sopeutuminen ja myös itse muutosten tuottaminen ovat entistä 

tärkeämpiä taitoja. (Tynjälä 2011, 79.) Musiikinopettajan työssä ja yleisesti opetustyössä on 

nykypäivänä omat vaatimuksensa, joilla voi olla vaikutusta työmotivaatioon, työssä jaksamiseen ja 

työhyvinvointiin. Muun muassa muutokset työssä, kasvavat haasteet ja kaventuneet 

vaikutusmahdollisuudet, joita opettajat kohtaavat, edellyttävät opettajien arvioivan ammatillista 

identiteettiään yhä uudelleen voidakseen hyvin ja ollakseen motivoituneita. (Höllä, Vähäsantanen ja 

Saarinen 2011, 142.) Opettajien asiantuntijuus on myös muuttunut yksilöllisestä osaamisesta entistä 

verkostoituneemmaksi, yhteistyöstä riippuvaisemmaksi ja tulevaisuuteen suuntaavammaksi 

(Rasehorn 2009, 259). Sahlberg ja Sharankin (2002) huomauttavat, että opettajat ovatkin nyt tiettyjen 

oppiaineiden asiantuntijoiden ohella osa kasvatusyhteisöä, jossa heidän oletetaan osallistuvan 

muodenkin kuin omien oppilaiden ja oman aineen opettamiseen (Sahlberg ja Sharan 2002, 374). 

Kosonen (2009) toteaa, että opettajien ja oppilaiden välinen yhteistyö on myös muuttunut paljon 



 27 

sellaisista ajoista, jolloin opettajat nähtiin ehdottomina auktoriteetteina. Auktoriteetti ei toki ole 

kadonnut mihinkään, mutta se pyritään esimerkiksi saavuttamaan ennemmin arvostuksen kuin 

kurinpidon myötä. Oppilailla on aktiivisempi ja vastuullisempi osa oppijoina ja opettaja on kuitenkin 

edelleen asiantuntija, johon oppilaat voivat luottaa turvallisesti ja kehittää tämän opastuksella 

osaamistaan. (Kosonen 2009, 169.) Kosonen (2009) myös tarkentaa, että asiantuntijuus on 

musiikkikasvattajalle tärkeä perusta itse työlle, kunnioitettavana muusikkona ja hyvänä aikuisen 

mallina toimimiselle sekä oppilaiden arvostuksen saavuttamiselle. (Kosonen 2009, 162.) 

 

Yksi työelämän suurimmista muutoksen kohteista on teknologia, joka kehittyy jatkuvasti ja jota myös 

käytetään pääasiassa kaikilla aloilla. Teknologian tuomat muutokset aiheuttavat usein muutospaineita 

myös muilla työsysteemin osa-alueilla ja nämä muutokset vaikuttavat lopulta työntekijöiden 

toimintaan, arvostuksen kohteisiin, voimavaran muutoksiin sekä työmotivaatioon, haluun tehdä työtä 

tavoitteellisesti ja kuluttaa siihen osaamistaan (Vartiainen 2017, 149–150.) Yleinen oletus on, että 

sellaiset toiminnot ja tulokset motivoivat, joita henkilö itse arvostaa. (Vartiainen 2017, 155.) 

 
3.6.3 Tasa-arvoinen ja kokonaisvaltaisesti tukeva opetus 
 
Opettaminen kouluissa ei ole yksinomaan oppiaineen opetusta vaan lisäksi se sisältää paljon muuta 

yleistavoitteisiin liittyvää ainesta, josta jokainen opettaja on myös vastuussa (Kansanen 2004, 31). 

Musiikin opettajaa voi kuvata myös kanssakulkijaksi, jonka odotetaan opastavan ja tukevan oppilaita 

heidän itselleen merkityksellisillä musiikillisilla poluillaan. Edellisen kaltaiset tavoitteet 

musiikinopettajuudessa vaatii opettajalta laajaa päämäärien, taustakäsitysten ja arvojen pohdintaa. 

(Huhtinen-Hilden 2013, 134.) Opettajan työ onkin hyvin kokonaisvaltaista ja eettisesti ja 

emotionaalisesti vaativaa (Huhtinen-Hilden 2013, 144). Musiikinopettajan on tehtävä opetukseen 

liittyvät valinnat ristipaineessa omien näkemystensä, opetussuunnitelmien ja oppilaiden 

oppimisprosessien kanssa. (Leppänen, Unkari-Virtanen ja Sintonen 2013, 329.) 

 

Suomessa opetushallituksen määrittelemä opetussuunnitelma sekä sen mukaan laaditut 

koulukohtaiset opetussuunnitelmat antavat musiikinopetukselle omat vaatimuksensa sekä raaminsa 

sille, miten opettajan tulee suunnitella opetuksensa toteuttaminen. Opetussuunnitelmat eivät ole 

useinkaan järjestelmällisesti yksityiskohtaisia vaan antavat opettajille tilaa ja valinnanvapautta 

opetuksen suunnitteluun. (Ks. Seppälä ja Hakanen 2017, luku 6. Luvusta 3.6.1). Myös esimerkiksi 

Tanskassa viimeisimmät opetussuunnitelmat on laadittu niin, että taito ja tietotavoitteet ovat aiempaa 
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enemmän suuntaa antavia ja opettajilla on enemmän liikkumavaraa opetuksen järjestämisessä (Emu. 

Danmarks læringsportal 2021). 

 

Joku saattaa kokea haasteellisena sen, miten saa sisällytettyä kaiken tai mahdollisimman suuren osan 

opetussuunnitelmien vaatimuksista omaan opetukseen, kun yksityiskohtaisempia ohjeistuksia 

toteutukselle ei ole annettu? Jollekin toiselle taas valinnanvapaus voi olla positiivista vapautta ja 

mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, joka voidaan kokea työn voimavarana (Ks. Seppälä ja 

Hakanen 2017, luku 6. Luvusta 3.6.1). 

 

Kaikkosen ja Laeksen (2013) mukaan opettajan tehtävä on miettiä, miten opetuksen voisi toteuttaa 

niin, että jokaisella erilaisella oppilaalla olisi mahdollisuus oppimiseen. Erilaisten oppijoiden 

huomioimiseksi opettajan on kyettävä tunnistamaan oppilaiden yksilöllisten piirteiden ja 

ominaisuuksien luomat tarpeet. Oppijoita marginalisoivia tekijöitä ja ominaisuuksia voivat olla muun 

muassa kehitysvamma, kuulo-, puhe-, tai näkövamma, liikkumisen este, mielenterveysongelmat jne. 

Myös äkilliset oppijoiden tilanteiden muutokset olisi kyettävä huomioimaan. Edellisten lisäksi 

kulttuuriset ja uskonnolliset erot lisäävät oppijoiden erilaisuuden kirjoa ja tuo omat haasteensa myös 

musiikin opetukseen. Esimerkiksi vanhoillislestadiolais-lapset eivät voi osallistua populaarimusiikin, 

tanssin tai musiikkiliikunnan opetukseen, jolloin opettajan on kyettävä eriyttämään opetusta tai 

järjestämään jokin rinnakkainen opetustapa. Jo yhdenvertaisuuslaki velvoittaa tällaiseen erilaiset 

oppijat huomioon ottavaan opetukseen, mutta siihen velvoittaa myös yhteiskunnan omat arvot, kuten 

toisten kunnioittaminen. (Kaikkonen ja Laes 2013, 109.) Tasa-arvoisen musiikin opettamisen 

toteutuminen on jokaisen musiikkia opettavan opettajan omalla vastuulla (Kaikkonen ja Laes 2013, 

111). Tällaista toimintaa kutsutaan inkluusioksi eli “osallistamiseksi” ja se pyrkii varmistamaan, että 

yhteiskunta on tarkoitettu sen kaikille jäsenille. Kouluissa opettajille haasteellisinta inkluusion 

toteuttamisessa on opetuksen laadun korkealla pitäminen samalla, kun pyrkii vastaamaan 

heterogeenisen oppiajoukon erilaisiin tarpeisiin. (Kaikkonen ja Laes 2013, 107.) 

 

Suomessa tasa-arvoisen kasvatuksen perustana on perustuslaki (Kaikkonen ja Laes 2013, 105).  Se 

kieltää henkilön asettamisen eri asemaan alkuperän, kielen, iän, sukupuolen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai minkään muun vastaavan syyn 

perusteella (Suomen perustuslaki 731/1999, 2;6). Lisäksi Suomessa perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa muun muassa ihmisoikeudet, demokratia, tasa-arvo ja monikulttuurisuuden 
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hyväksyminen luetellaan osaksi opetuksen arvopohjaa (Kaikkonen ja Laes 2013, 105). Vastaavasti 

esimerkiksi Tanskan perustuslaissa kielletään syrjintä tai vapaudenriisto esimerkiksi uskonnon tai 

syntyperän vuoksi (“Denmark's Constitution of 1953” 2021). Myöskin Tanskan opetussuunnitelmista 

on löydettävissä saman kaltaisia arvopohja-aiheita kuin Suomen opetussuunnitelmista. Tanskan 

perusopetuksen musiikin oppiaineen opetussuunnitelmassa mainitaan demokraattiset perusarvot, 

joita musiikintunneilla on mahdollista toteuttaa. Esiin nousee myös monikulttuurisuuden 

esiintuomisen tärkeys musiikintunneilla, jotta opetus kulkisi samaa rataa yhteiskunnan 

monikulttuuristumisen kanssa. (“Musik (valgfag) Læseplan” 2021.) Kaikki Pohjoismaat edistävät 

tasa-arvon toteutumista myös Pohjoismaisen tasa-arvo ja LGBTI-yhteistyön avulla (“Pohjoismainen 

yhteistyö” 2021). Voitaisiin siis todeta, että kaikilla kyselyyn vastanneilla kotimaasta riippumatta on 

toisiaan vastaavanlaiset tasa-arvo periaatteet tasa-arvoisen koulutuksen perustana. Tasa-arvon 

toteutuminen musiikinopetuksessa on selvästi merkittävä työn vaatimus, joka myös vaikuttaa paljon 

työn sisältöön. 

Musiikinopetuksessa tapahtuvan inkluusion toteutumisen avuksi on keksitty paljon erilaisia 

konkreettisia työkaluja ja innovaatioita, kuten esimerkiksi kuvionuotit ja tietokoneiden ja tablettien 

erilaiset oppimista helpottavat sovellukset ja ohjelmat. Erilaisia ja erikokoisia soittimia hyödynnetään 

musiikinopetuksessa oivallisesti ja opettajat käyttävät sovitustaitojaan ja erilaisten tehtävien 

valmistustaitojaan luodakseen eritasoista soitto- ja tehtävämateriaalia erilaisille oppijoille. Kuitenkin 

tasa-arvon toteutuminen musiikinopetuksessa on vielä hyvin alkutekijöissä ja sen edistämiseksi 

tarvitaan vielä paljon yhteistyötä monien musiikinopettamiseen vaikuttavien tekijöiden toimesta. 

(Kaikkonen ja Laes 2013, 111.) 

 
3.6.4 Työstressi ja JDCS-malli 
 
Juuti (2006) kertoo työntekijän voivan olla stressiä aiheuttavissa tilanteissa aktiivinen osapuoli tai 

vain ympäristön vaatimusten uhri. Työhön liittyy aina tiettyjä työn vaatimuksia, joihin työntekijän on 

vastattava niissä työn rooleissa, joihin hänellä on valmius ja jotka hän kokee merkittävinä. 

Työntekijöillä on myös itsellään odotuksia ja tavoitteita työn sisältöön, palkkioihin, ihmissuhteisiin 

ynnä muihin sellaisiin liittyen.  Jos työntekijän osaaminen, omat odotukset, palkkiot ja työn 

vaatimukset kohtaavat, voi työntekijä kokea työssään tyytyväisyyttä ja olla työstään motivoitunut. 

Päinvastaisessa tilanteessa työntekijä turhautuu, pettyy ja stressaantuu. (Juuti 2006, 107–108.) 

 

Feldt, Kinnunen ja Mauno (2017) esittävät työelämässä stressin aiheuttajiksi seuraavan listan: 1) 

työtehtävien vaatimukset, 2) työaika, 3) organisaatiomuutokset, 4) rooliristiriidat ja -epäselvyydet, 5) 
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työyhteisön henkilösuhteet, 6) fyysiset työolot, 7) eteneminen työuralla, 8) traumaattiset tapahtumat 

työssä. Stressireaktiot taas voidaan jakaa esimerkiksi pitkä- ja lyhytkestoisiin reaktioihin. Reaktiot 

voivat tapahtua niin yksilön, yksityiselämän kuin työyhteisönkin tasolla. Yksilötasolla työn 

aiheuttama stressi voi olla lyhytkestoisena joskus työntekoon ja työn mielekkyyteen myönteisesti 

vaikuttava tekijä, mutta yleensä aina pitkittynyt stressi vaikuttaa työhön monella tapaa negatiivisesti. 

Se heikentää yksilön palautumiskykyä työstä ja voi aiheuttaa erilaisia psykologisia, psykosomaattisia, 

kognitiivisia ja sosiaalisia ongelmia sekä yksilölle että koko työyhteisölle. (Feldt, Kinnunen ja Mauno 

2017, luku 2) 

 

Juuti (2006) korostaa myös rooliristiriitojen, ihmissuhteiden, uraan liittyvien ja fyysiseen 

työympäristöön liittyvien tekijöiden merkitystä työstressin ja työssä viihtymisen kannalta. Jos joutuu 

olemaan pitkään epätietoinen omasta roolistaan ja tavoitteistaan työssä, voi se aiheuttaa vakavaakin 

stressiä. Työnkuvan on oltava työntekijälle selkeä ja hänellä on oltava riittävästi, ja omassa tiedossaan 

olevia, vapauksia työnsä toteutukseen. Työpaikan ihmissuhteet vaikuttavat voimakkaasti siihen, 

millaiseksi työ koetaan. Työilmapiiri, jossa vallitsee luottamus, avoimuus, avuliaisuus, kunnioitus, ja 

tuki työntekijöiden kesken, tukee työssä viihtyvyyttä. Päinvastoin epäluottamus, kilpailu, 

välinpitämättömyys ja muu vastaava kuormittaa työntekijöitä ja vähentää työssä viihtyvyyttä. Myös 

työn ulkopuoliset ihmissuhteisiin tai muuhun elämään liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa stressiä ja 

heijastella työhön haittaavasti. Stressiä aiheutuu usein myös uraan ja sen jatkuvuuteen ja etenemiseen 

tai omaan osaamattomuuteen liittyvistä epävarmuuksista ja ongelmista. Fyysisessä työympäristössä 

erilaiset haitat, esimerkiksi melu, pöly, kuumuus tai kylmyys, voivat myös olla stressitekijöitä työssä. 

(Juuti 2006, 110–112.) 

 

Kun työstressiä tutkitaan, jataan työn vaatimukset yleensä laadullisiin ja määrällisiin vaatimuksiin. 

Laadullisilla vaatimuksilla tarkoitetaan konkreettisia taidollisia ponnisteluja, joita työ vaatii. 

Määrälliset vaatimukset viittaavat työn määrään ja työtahtiin. Nykyään työstressitutkimuksessa 

erityisesti laadulliset kuormitustekijät nähdään tärkeinä. (Mauno, Huhtala ja Kinnunen 2017, luku 3.) 

Mauno, Huhtala ja Kinnunen (2017) listaavat työn laadulliset kuormitustekijät seuraaviin osa-

alueisiin: 1) Työn kognitiivisiin vaatimuksiin sisältyy esimerkiksi ajatustyö, muistaminen, tiedon 

tuottaminen, luovuus sekä rooliristiriidat. Kognitiiviset vaatimukset voivat kuormittaa silloin, kun 

niitä koetaan olevan liikaa tai ne koetaan kielteisinä. Muussa tapauksessa ne voivat myös motivoida 

työntekoa. 2) Työn intensiivisyyden vaatimukset sisältävät lisääntynyttä vastuuta työssä, jonka vuoksi 

työntekijän täytyy panostaa työhönsä monella tapaa enemmän aiempaan verrattuna. 3) Työn eettiset 

vaatimukset tarkoittavat esimerkiksi tilanteita, joissa työntekijä kohtaa eettisesti ja moraalisesti 
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haastavia tilanteita, joita hänen on kyettävä ratkaisemaan. 4) Työn emotionaaliset vaatimukset, tulevat 

ilmi työn sosiaalisissa tilanteissa, jotka voivat kuormittaa emotionaalisesti, erityisesti jos tilanteessa 

tulee hillitä omia todellisia tunteitaan. 5) Työn epävarmuus tarkoittaa esimerkiksi pelkoa työn 

menettämisestä tai epämukavien muutosten kohtaamisesta työssä. Työn epävarmuuden on huomattu 

aiheuttavan selkeästi haittaa työhyvinvoinnille ja työmotivaatiolle. Joissain tapauksissa, jos työn 

epävarmuus ei ole liian ylitsepääsemätöntä, sen on huomattu myös lisäävän työmotivaatiota, jos 

haluaa tavoitella parempia työoloja. 6) Työn ja perheen ristiriita ilmenee esimerkiksi silloin, kun 

yksityiselämän ja työn kuormitusta, aikaa ja käyttäytymistä koskevat vaatimukset eivät sovi yhteen. 

(Mauno, Huhtala ja Kinnunen 2017, luku 3.) Työssä hyvin voimisen merkitys korostuu sitä enemmän, 

mitä enemmän työn vaatimukset ja työn epävarmuus lisääntyy. Palautuminen työstä voi käynnistyä 

vasta silloin, kun työn vaatimukset eivät enää ole läsnä. (Kinnunen 2017, luku 5.)  

 

Feldt, Kinnunen ja Mauno (2017) ovat todenneet, että työstressiä selittävistä malleista yksi tunnetuin 

on 1970-luvun lopulla Robert Karasekin kehittämä Job Demand-Control model eli JDC-malli, joka 

laajennettiin 1980-luvulla JDCS-malliksi (Job Demand-Control-Support model). JDCS-mallissa työn 

vaatimusten ja työn hallinnan välisellä suhteella kuvataan työn aiheuttamaa haitallista 

psykososiaalista kuormitusta. Laajennuksessa malliin lisättiin sosiaalisen tuen ulottuvuus. Työn 

vaatimuksia ovat esimerkiksi ylikuormitus, aikapaineet sekä roolikonfliktit. Työn hallintaan taas 

liittyy työn monipuolisuus sekä työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, sen sisältöön, 

työoloihin ja päätöksentekoon. JDCS-mallissa keskeistä on kaksi hypoteesia, jotka selittävät 

työhyvinvointia: kuormitushypoteesi ja aktivaatiohypoteesi. Kuormitushypoteesin mukaan työssä on 

joko korkea vaatimustaso ja vain vähän hallintamahdollisuuksia tai toisinpäin matala vaatimustaso ja 

paljon hallintamahdollisuuksia. Jos työn vaatimustaso on korkea ja hallintamahdollisuuksia ei ole 

paljoa, se voi aiheuttaa työntekijälle monia stressiperäisiä sairauksia. Jos taas vaatimustaso on matala 

ja hallintamahdollisuuden korkeat, ilmenee stressioireita selkeästi vähemmän. 

Aktivaatiohypoteesissa samaan asiaan on hieman eri näkökulma. Siinä katsotaan, että työ on joko 

aktiivista tai passiivista. Aktiivisessa työssä on korkeat vaatimukset mutta myös hyvät 

hallintamahdollisuudet. Passiivisessa työssä taas työntekijälle ei aseteta paljon vaatimuksia eikä 

hänellä ole myöskään paljoa hallintamahdollisuuksia. Aktiivinen työ sanan mukaisesti aktivoi 

työntekijää, se edistää työssä oppimista ja -kehittymistä sekä lisää työmotivaatiota. Passiivinen työ 

taas passivoi työntekijää ja työssä oppiminen ja -kehittyminen vaikeutuvat ja työmotivaatio vähenee. 

Nämä kaksi hypoteesia, kuormitus- ja aktivaatiohypoteesi, luokitellaan lisäksi kahteen eri 

tilanteeseen sen mukaan, kuinka paljon niihin saadaan sosiaalista tukea. Tämä sosiaalinen tuki 

määrittää työn joko kollektiiviseksi (suuri sosiaalinen tuki työssä) tai eristäytyneeksi (vähäinen 
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sosiaalinen tuki työssä). Kaikista haitallisinta työntekijän hyvinvoinnille ja jaksamiselle on, jos työ 

on kuormittavaa ja hän ei saa juurikaan sosiaalista tukea työssään (kuormittava ja eristäytynyt työ). 

työmotivaatiolle ja työhyvinvoinnille parasta taas on se, että työ on aktiivista ja työntekijä saa paljon 

sosiaalista tukea (aktiivinen ja kollektiivinen työ). (Feldt, Kinnunen ja Mauno 2017, luku 2.) 

 

KUVIO 1. Työn vaatimus–hallinta -malli, eli JDC-malli. (Feldt, Kinnunen ja Mauno 2017, luku 2.) 



 33 

 

KUVIO 2. Työn vaatimus–hallinta–tuki -malli, eli JDCS-malli. (Feldt, Kinnunen ja Mauno 2017, 

luku 2.) 

Juuti (2006) muistuttaa, että stressi voi hoitamattomana ja pitkään jatkuneena edetä 

työuupumukseksi. Työuupumus on vakava stressioireyhtymä, joka näkyy kokonaisvaltaisena 

fyysisenä ja henkisenä väsymyksenä, kyynisyytenä työtä kohtaan sekä ammatillisen itsetunnon 

laskuna. (Juuti 2006, 116.) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

4.1 Tutkimusongelma ja hypoteesit 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää ja vertailla opettamismotivaatioon vaikuttavia tekijöitä alle 10 

vuotta ja yli 10 vuotta työssä olleiden musiikinopettajien välillä. Minua kiinnostaa nähdä, onko 

näiden kahden joukon välillä havaittavissa merkittäviä eroja sen suhteen, minkä asioiden koetaan 

lisäävän motivaatiota ja minkä taas vähentävän sitä. Oletuksenani on aiempiin tutkimuksiin 

perustuen, että vähemmän työssä olleet saattavat olla yli 10 vuotta työssä olleita epävarmempia 

omasta ammattitaidostaan ja he myös saattavat kokea työn haastavampana kuin olisivat 

opintovuosina odottaneet. Jos alle 10 vuotta työskennelleet musiikinopettajat joutuvat siis vielä 

rakentamaan käsitystään työstään ja omasta ammatti-identiteetistään ja -osaamisestaan, saattaa se 

vaikuttaa negatiivisesti heidän opettamismotivaatioonsa. Toisaalta vähemmän työssä olleiden 

opettamismotivaatiota saattaa kannatella innostus uuden työn tekemisestä. Yli 10 vuotta 

työskennelleillä oletan todennäköisemmin olevan jo enemmän varmuutta omista taidoista, käytännön 

kokemuksesta ja rutiineista, jotka auttavat tekemään työstä itselle motivoivaa. Kuitenkin saattaa olla 

niin, että pitkään samaa työtä tehneenä voi kohdata monenlaisia muita haasteita ja epäkohtia, jotka 

heikentävät opettamismotivaatiota. Näin ollen oletan siis, että tutkimuksessa tulen huomaan 

useampia tekijöitä, jotka ovat eri tavoilla yhteydessä opettamismotivaatioon alle 10 vuotta ja yli 10 

vuotta työskennelleillä musiikinopettajilla.  

 

Tutkimuskysymykset muotoutuivat yhteen päätutkimuskysymykseen ja sitä tarkentaviin 

alakysymyksiin seuraavanlaisesti: 

 

1. Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä alle 10 vuotta työssä olleiden ja yli 10 vuotta työssä 

olleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavissa tekijöissä ilmenee? 

  

1.1 Mitkä ovat sellaisia tekijöitä, jotka motivoivat sekä alle 10 vuotta että yli 10 vuotta 

työssä olleita musiikinopettajia? 
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1.2 Mitkä ovat sellaisia tekijöitä, jotka motivoivat vain alle 10 vuotta tai yli 10 vuotta 

työssä olleita musiikinopettajia? 

4.2 Tutkimuksen luonne 

 

Tutkimus pyrkii aina selittämään perusjoukon ominaisuuksia (Nummenmaa, Holopainen ja 

Pulkkinen 2019, 25). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena ja tutkimuksen perusjoukkona ovat 

pohjoismaiden musiikinopettajat. Tutkimuksessa pyrin selvittämään ja selittämään heidän 

opettamismotivaatioonsa vaikuttavia tekijöitä ja vertailemaan alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden 

opettamismotivaatiotekijöitä. Tutkimus on otantatutkimus, sillä minulla ei ollut mahdollisuutta tutkia 

koko perusjoukkoa, vaan vain osaa siitä. Otantatutkimuksessa perusjoukon osan voidaan ajatella 

olevan perusjoukko tai populaatio pienoiskoossa (Nummenmaa, Holopainen ja Pulkkinen 2019, 26).  

 

Tutkimukseni luonne on pääasiassa määrällinen- eli kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimukseen sisältyy 

myös yksi avoimen vastauksen kysymys, joka tuo tutkimukseen kvalitatiivisen-, eli laadullisen 

ulottuvuuden. Lisäksi tutkimukseni on survey- sekä vertaileva tutkimus. Kvantitatiivisella 

tutkimuksella pyritään vastaamaan muun muassa kysymykseen: “mikä on asioiden 

riippuvuussuhde?” (Nummenmaa, Holopainen ja Pulkkinen 2019, 16). Erityisesti tämä kysymys 

nousee tutkimuksessani esiin, kun vertailen, millainen suhde eri tekijöillä on kahden vastaajaryhmän 

motivaatiotasoon. Vilkka (2007) tarkentaa, että kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä voi selittää, 

ennustaa, kartoittaa, vertailla ja kuvata numeerisesti tietoa, ilmiöitä ja ominaisuuksia (Vilkka 2007 

19). Numerotiedon avulla tutkija esittää, miten asiat joko eroavat toisistaan tai liittyvät toisiinsa 

(Vilkka 2007, 14). Kvantitatiivinen tutkimustapa pääasiallisena työtapana soveltui tähän 

tarkoitukseen kvalitatiivista tutkimustapaa paremmin siksi, koska tavoitteena oli voida vertailla ja 

analysoida mahdollisimman suuren vastaajajoukon vastauksia sujuvasti.  

 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen avulla pyritään saamaan kokonaisvaltaisempi ja syvempi 

ymmärrys käsiteltävästä ilmiöstä. Survey-tutkimus tarkoittaa nimensä mukaisesti kyselyn tai 

haastattelun avulla tehtyä tutkimusta, jossa aineisto kerätään lomakkeella, joka on valmiiksi 

jäsennelty. (Nummenmaa, Holopainen ja Pulkkinen 2019, 15–16.) Vertaileva tutkimustapa tuo esiin 

eroja ja sen avulla koetetaan ymmärtää ja vertailla eri aikoina tai eri paikoissa tapahtuvia luonnon 

ilmiöitä tai ihmisiä koskevia asioita. Vertailevassa tutkimuksessa tutkijalla on yleensä hypoteesi. 

(Vilkka, 2007, 21.) Se on tavallista erityisesti määrällisessä tutkimuksessa, joka on sekä vertaileva 
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että selittävä. Hypoteesin tehtävä on selventää oletus, joka tutkijalla on tuloksista. Hypoteesi on siis 

ikään kuin oletettu vastaus tai ratkaisu tutkimuskysymyksiin. Määrällisessä tutkimuksessa hypoteesi 

todetaan paikkansapitäväksi tai vääräksi haastattelun, kyselyn tai havainnoinnin keinoin. (Vilkka 

2007, 24.) Tutkimukseni hypoteesien paikkansapitävyyttä arvioin myöhemmin pohdinta osiossa 

luvussa 6. 

 
4.3 Tutkittavat 

 

Koko Music as profession and health -kyselyyn vastasi yhteensä 518 henkilöä, joista 82 oli 

musiikinopettajia. Heistä 26 vastaajaa oli alle 10 vuotta työskennelleitä ja 56 vastaajaa oli yli 10 

vuotta työskennelleitä musiikinopettajia. Tutkimuksessani keskityn siis näihin kahteen ryhmään. 

 
TAULUKKO 1. Vastaajien sukupuoli 

Sukupuoli: Alle 10 Yli 10  
 n n Yhteensä 

Mies 2 12 14 
Nainen 24 44 68 
Yhteensä 26 56 82 

 

Alle 10 vuotta työskennelleistä suurin osa, 24 vastaajaa, oli naisia ja kaksi vastaajista miehiä. Yli 10 

vuotta työskennelleistä 12 oli miehiä ja loput 44 naisia. 

 

TAULUKKO 2. Vastaajien ikä 

Ikä: n Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo 
Alle 10 26 23 58 33,08 
Yli 10 56 34 69 47,21 

 

Alle 10 vuotta työskennelleiden keskiarvoikä oli 33,08 vuotta. Nuorin vastaaja oli 23-vuotias ja 

vanhin 58-vuotias. Yli 10 vuotta työskennelleiden keskiarvoikä oli 47,21 vuotta. Nuorin vastaaja yli 

10 vuotta työskennelleistä oli 34-vuotias ja vanhin 69 vuotias. 

 

TAULUKKO 3. Vastaajien kotimaa 
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Kotimaa: Alle 10 Yli 10  
 n n Yhteensä 

Tanska 8 31 39 
Suomi 13 17 30 
Norja 3 2 5 
Ruotsi 2 5 7 
Muu 0 1 1 
Yhteensä 26 56 82 

 
Vastaajia oli jokaisesta maasta, johon kyselyä levitettiin. Alle 10 vuotta työskennelleistä 13 vastaajaa 

oli Suomesta, kahdeksan Tanskasta, kolme Norjasta ja kaksi Ruotsista. Yli 10 vuotta työskennelleistä 

32 vastaajaa oli Tanskasta, 17 Suomesta, viisi Ruotsista, kaksi Norjasta ja yksi muusta maasta. 

Molemmissa vastaajajoukoissa oli vastaajia, jotka toimivat musiikinopettajan työn lisäksi jossain tai 

joissain muissa musiikin alan tehtävissä, kuten muusikkona tai instrumentti/lauluopettajana. 

 

Kyselyn vastaajajoukko on monin tavoin heterogeeninen. On tarpeen todeta, että esimerkiksi eri 

maista tulevien vastaajien välille eroavaisuuksia tuovat erilainen koulutustausta, erilaiset 

vaatimuskelpoisuudet musiikinopettajan työhön ja erilaiset työnkuvat. Myös jo Suomen sisällä eri 

musiikinopettajan koulutuslaitosten välillä on painotuseroja, ja lisäksi kyselyyn on ollut mahdollista 

vastata, vaikka opettajankoulutusta ei olisi vielä suorittanut loppuun asti, esimerkiksi, jos on tehnyt 

musiikinopettajan sijaisuuksia ja saanut sitä kautta työkokemusta.. Musiikinopettajan työnkuva 

saattaa vaihdella niin maiden välillä kuin maiden sisällä. Musiikinopettajilla on pohjoismaissa 

opetussuunnitelmien puitteissa melko vapaat kädet toteuttaa opetusta opettajan itse valitsemilla 

tavoilla ja muokata työnkuvaa. Tutkittavien joukkoon mahtuu myös henkilöitä, jotka toimivat  

musiikinopettajan työn ohella esimerkiksi muusikkoina tai instrumenttipedagogeina. Tutkimuksen 

tuloksia tarkastellessa on huomioitava, että kaikilla tällaisilla taustaeroilla saattaa olla oma 

vaikutuksensa, mutta suhteellisen pienen otoskoon vuoksi näiden moninaisten taustatekijöiden 

vaikutusten tarkastelu rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa tärkeimpänä 

yhteisenä tekijänä tutkittavilla on se, että tutkittavat työskentelevät koulun musiikinopettajina ja 

opettavat luokkaryhmiä. 

 

 

4.4 Aineiston hankinta ja analysointimenetelmät 
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Keräsin aineiston verkkokysely-metodia käyttäen Webropol-kyselylomakkeen avulla. Aineiston 

kerääminen kyselylomakkeen avulla oli tässä tapauksessa loogista, sillä sen avulla oli mahdollista 

saada kasaan mahdollisimman suuren joukon vastaukset. Kyselylomakkeen luomiseen osallistui 

lisäkseni kolme muuta henkilöä, kaksi Suomesta ja yksi Tanskasta, ja meillä kaikilla oli omat 

lähtökohtamme, joiden pohjalta loimme kysymyksiä kyselyyn. Loimme kyselyä pitkään, ja 

muokkasimme sitä yhdessä kunkin kyselyn tekoon osallistuneen tarpeiden mukaiseksi. Oman 

osuuteni kysymykset valikoituivat jo keräämäni teoriataustan pohjalta sekä oman että yhteisen 

pohdinnan tuloksena. Kyselyn otsikkona oli Music as profession and health, ja sillä pyrittiin 

kartoittamaan kaikkien pohjoismaiden musiikin alojen ammattilaisten musiikin merkityksellisyyden 

kokemuksia, työmotivaatiota sekä terveyttä. Kyselyn valmistuttua kyselyä testattiin muutamien 

henkilöiden tekemillä testivastauksilla. Koevastaajien antamien parannusehdotusten avulla 

muokkasimme ja korjasimme kyselyä sujuvammaksi. Toisen testauksen jälkeen totesimme kyselyn 

olevan valmis levitettäväksi. Kyselyä levitettiin kaikkiin pohjoismaihin ja se oli levityksessä 

toukokuun 2019 ajan. Omalta osaltani levitin kyselyä Suomessa sosiaalisen median, pääosin 

Facebookin, kautta erilaisiin Suomen musiikinopettajien ryhmiin, kuten ”Mitä tehdä musatunnilla…” 

sekä ”Koulujen musiikinopettajat” -ryhmiin. Jaoin kyselyä myös suoraan musiikinopettajille 

sähköpostin ja Facebook Messengerin kautta. Koska kyselyä oli levittämässä neljä henkilöä ja 

kyselyä on jaettu eri maihin eri tavoilla ja esimerkiksi sosiaalisen median kautta ryhmiin, emme voi 

tietää kuinka monta musiikinopettajaa ja muuta musiikin ammattilaista kysely on tavoittanut. Tämän 

vuoksi ei ole mahdollista selvittää tarkkaa kyselyn vastausprosenttia. Tutkielmassani käytän 

kyselystä ainoastaan vastaajien tarpeellisia taustatietoja antavia sekä omia tutkimuskysymyksiäni 

koskevia kysymyksiä. Näitä oli kaikkiaan 12 kysymystä 46:sta kysymyksestä. Suurin osa kyselyn 

kysymyksistä oli suunnattu muiden kyselyn tekijöiden tutkimustarkoituksiin. 

 

Kyselylomake oli strukturoitu. Strukturoidussa kyselyssä lomake on suunniteltu niin, että 

kysymykset näyttäytyvät jokaiselle vastaajalle samalla tavalla, jotta ne ovat jokaiselle samalla tavalla 

ymmärrettävissä (Vilkka 2007, 15). Vastaajat lukivat itse kysymykset ja vastasivat niihin itse. Suurin 

osa koko kyselyn kysymyksistä oli suljettuja monivalintakysymyksiä ja mukana oli myös muutama 

avoin kysymys. Tässä tutkimuksessa oli mukana yksi avoin kysymys ja loput olivat suljettuja 

kysymyksiä. Suljetuissa kysymyksissä käytettiin viisiportaista asteikkoa, ja kaikissa kysymyksissä 

oli vastausvaihtoehdot 1 – 5, joissa 1 = ”ei/en ollenkaan” ja 5 = ”kyllä vahvasti”. Vaihtoehtoa ”en 

osaa sanoa” ei käytetty asteikossa. 
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Analysoin kyselyaineistoni IBM SPSS Statistics -ohjelman avulla syksyllä 2020. 

Analysointimenetelmiksi valikoituivat riippumattomien otosten T-testi, jolla selvitin alle 10 vuotta 

työskennelleiden ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien vastausten keskiarvot ja niiden 

tilastolliset merkitsevyydet. Lisäksi käytin tutkimuksessani korrelaatiokerrointa, jotta pystyin 

tutkimaan eri muuttujien yhteyttä musiikinopettajien opettamismotivaatiotasoon. 

Korrelaatiokertoimena käytin pearsonin korrelaatiokerrointa ja sen merkitsevyystason avulla selvitin 

myös kertoimien tilastolliset merkitsevyydet. Näiden tulosten avulla pyrin vastaamaan 

tutkimuskysymyksiini. Tutkimuksessa myös peilaan saamiani tuloksia esittelemääni teoriapohjaan. 

Tutkimukseni laadullisen osion, eli yhden avoimen kysymyksen vastaukset kokosin 

ympyräkaavioksi. Kaaviota varten jaottelin avoimet vastaukset pääteemojen alle, jotka muotoutuivat 

vastauksista löytyneiden yhteisten tekijöiden ja samankaltaisuuksien mukaan. Laadullisella osiolla 

pyrin tuomaan lisää syvyyttä musiikinopettajien suljettuihin vastauksiin ja saamaan heidän omaa 

ääntään paremmin tuloksissa esiin. Laadullinen osio myös selittää ja tukee kyselyn tuloksia, ja lisää 

näin tutkimuksen luotettavuutta. 

 

4.5 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointi 

 

Tutkimuksen kokonaisluotettavuus muodostuu sen mukaan, kuinka reliaabeli ja validi tutkimus on 

(Vilkka 2007, 152). Reliaabelius tutkimuksessa tarkoittaa, että tutkimuksen tulokset ovat 

mahdollisimman vähän sattumanvaraisia. Validius taas tarkoittaa sitä, miten tarkasti 

tutkimusmenetelmä ja mittari mittaa juuri sitä, mitä sen on tarkoitus. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

2009, 231.) Vilkka (2007) tarkentaa, että validius on silloin hyvä, jos tutkija on onnistuneesti siirtänyt 

tutkimuksen teorian ajatuskokonaisuuden ja käsitteet mittariin ja muuttanut ne onnistuneesti 

arkikielelle, eikä tutkimuksessa ilmene systemaattisia virheitä (Vilkka 2007, 150). Systemaattiset 

virheet saattavat johtua esimerkiksi valheellisista vastauksista tai kadosta, eli hyvin vähäisestä 

vastausprosentista, ja niiden ilmetessä tulokset ovat vähemmän paikkansapitäviä ja tutkimuksen 

validius ja reliaabelius heikkenevät (Vilkka 2007, 153). Kyselytutkimukseen voi liittyä myös 

seuraavanlainen ongelma: koskaan ei esimerkiksi voida olla varmoja ovatko vastaajat suhtautuneet 

kyselyyn vakavasti, ovatko kysymykset olleet tarpeeksi ymmärrettäviä vastaajien näkökulmasta ja 

onko vastaajilla todella ollut tarpeeksi tietämystä kysytystä aiheesta voidakseen vastata kysymyksiin 

kunnollisesti. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2009, 195.) Valheellisten vastausten osuutta kyselyssä 
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ei ole tässä tapauksessa mahdollista selvittää vaan on luotettava, että vastaajat vastasivat 

totuudenmukaisesti kyselyyn. Kyselyn sisältämään virheiden määrään meillä kyselyn tekijöillä on 

ollut mahdollisuus vaikuttaa ja tutkimukseni luotettavuutta lisääkin se, että kyselylomaketta testattiin 

ja paranneltiin kaksi kertaa ennen lopullista levittämisvaihetta. Näin saimme lomakkeesta korjattua 

pois virheet ja epäkohdat.  

 

Jotta tulokset olisivat luotettavia, olisi otoksen oltava tarpeeksi suuri. Tulokset ovat sitä 

luotettavammat, mitä suurempi on otos, sillä pieneen otokseen mahtuu pienempi osa perusjoukon 

ominaisuuksista kuin suureen otokseen.  Jos otos jää pieneksi, tulokset voivat olla sattumanvaraisia. 

(Vilkka 2007, 57.) Tämän tutkimuksen luotettavuuden kannalta ongelmallista oli se, että 

verkkokyselyyn vastanneiden musiikinopettajien määrä oli paljon vähäisempi, mitä odotettiin. 

Oletan, että katoon saattoi vaikuttaa muun muassa levityksen ajankohta. Toukokuussa lukukauden 

loppukiireissä musiikinopettajat eivät ole välttämättä aktiivisimpia vastaamaan tutkimuskyselyihin. 

Uskon myös, että kyselyn pituudella ja laajuudella on osa syynsä siihen, miksi niin harva päätyi 

vastaamaan kyselyyn. Omaa tutkimustani koskevia kysymyksiä kyselyssä oli 12, kun koko kyselyn 

kysymysten määrä oli 46 kysymystä. Luulen, että erillinen kysely, joka olisi sisältänyt vain nuo 12 

kysymystä, olisi voinut tavoittaa suuremman vastaajamäärän. Tässä tutkimuksessa vastaajaryhmissä 

oli 26 ja 56 vastaajaa. Yleinen suositus on, että eri ryhmiä vertailtaessa otoskoko olisi molemmissa 

ryhmissä vähintään 30 havaintoyksikköä. Tutkimukseni luotettavuus sen vastaajamäärällä toteutuu 

mielestäni kuitenkin tarpeeksi hyvin tutkimuksen luonnetta ajatellen.  

 

Luotettavuutta horjuttaa tässä tutkimuksessa myös se, että yli 10 vuotta työskennelleistä tutkittavista 

hieman yli puolet oli tanskalaisia, kun taas alle 10 vuotta työskennelleiden tutkittavien ryhmässä 

puolet oli suomalaisia ja loppupuoli jakautui muiden maiden vastaajiin. Tämä johtaa väistämättä 

siihen, että tanskalaisten näkemykset painottuvat yli 10 vuotta työskennelleiden mielipiteissä. Sen 

vuoksi on mahdotonta arvioida, ovatko tulokset puhtaasti työvuosieroja kuvaavia, vai heijastelevatko 

ne osaltaan myös tanskalaisten ja suomalaisten vastaajien kokemuseroja. Kuitenkaan otoksen 

perusteella tässä tutkimuksessa maiden välinen vertailu ei olisi ollut myöskään luotettavaa, joten se 

on päätetty rajata tutkimuksen ulkopuolelle. Oletuksena on, että kyselyn levitysmaissa 

musiikinopettaminen koulussa on maasta riippumatta perusperiaatteiltaan samankaltaista. Myös 

sukupuolen suhteen vastaajat jakautuvat hieman epätasaisesti. Sekä yli että alle 10 vuotta 

työskennelleiden vastaajien joukossa naiset ovat enemmistönä, mutta erityisen selkeä tämä painotus 

on alle 10 vuotta työskennelleiden joukossa, jossa miespuolisia vastaajia on vain 2. Sukupuoltenkaan 
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välinen vertailu ei kuitenkaan otoskoon puitteissa olisi ollut luotettavaa, joten miehiä ja naisia 

tarkasteltiin yhtenäisenä vastaajajoukkona. 

 

Kyselyn avoimen kysymyksen (mikä motivoi sinua musiikinopettajan työssä) vastauksissa 

musiikinopettajat olivat oma-aloitteisesti maininneet lähes pelkästään sellaisia asioita, joita olin 

käsitellyt myös tutkimukseni teoriapohjassa, jonka pohjalta kyselyn muut kysymykset olin luonut. 

Avoin kysymys siis osoitti, että kyselyssä ja teoriaosuudessa oli otettu huomioon olennaisia 

opettamismotivaatioon liittyviä asioita ja tuki näin tutkimuksen validiutta. 

 

Kun tutkimus on eettisesti pätevä, se ei loukkaa millään osa alueellaan ketään tutkimukseen liittyvää 

henkilöä tai kohderyhmää tai tieteellistä tapaa ja se noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Tutkijalla 

itsellään on aina vastuu omista valinnoistaan ja niiden perusteluista, joita hän tutkimuksessaan tekee. 

Vahingot, joita määrällisessä tutkimuksessa saattaa aiheutua kohderyhmälle, ovat esimerkiksi 

harmistus, vaiva tai liiallinen ajan kuluminen, joka aineiston keräämiseen osallistumisesta koituu. Itse 

aineiston keräämisen tilanne voi joissain tapauksissa aiheuttaa osallistujalle epämiellyttävää oloa tai 

jopa kipua tai ympäristölle vahinkoa. (Vilkka 2007, 90.) Tämän tutkimuksen eettisyyttä 

tarkasteltaessa mielestäni tärkeiksi aiheiksi nousee vastaajien vapaaehtoisuus, tutkimuksen avoimuus 

ja vastaajien tietojen ja vastausten luottamuksellinen käsittely. Vapaaehtoisuus toteutui 

automaattisesti, kun vastaajat saivat täysin itse päättää osallistuvatko kyselyyn. Avoimuus ja 

luottamuksellisuus kyselyssä otettiin huomioon niin, että kyselyn alussa vastaajille oli infoteksti, 

jossa kerrottiin, kenelle kysely on suunnattu, mitä kysely tutkii ja mihin kysely tarkemmin keskittyy. 

Tekstissä kerrottiin myös, että vastauksia käsitellään nimettömästi ja tietoja käytetään vain 

tutkimustarkoituksiin. Lisäksi vastaamisajaksi ilmoitimme noin 15 minuuttia. Vastaamisaika on 

saattanut aiheuttaa vastaajalle vahinkoa, jos vastaamisaika onkin kyselyn pituudesta johtuen ollut 

merkittävästi arvioitua pidempi. Mitä pidempi kysely on, sitä vaikeampi on myös arvioida 

mahdollinen vastaamisaika. Vaikkakin tutkimukseni on vertaileva, se ei pyri vertailulla osoittamaan 

toista vastaajaryhmää paremmaksi ja toista huonommaksi, mikä voisi aiheuttaa kyselyyn 

osallistuneille vahinkoa. Tässä tutkimuksessa vertailun tavoitteena on ainoastaan puolueettomasti 

tehdä havaintoja saaduista kyselyn tuloksista. 
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5 TULOKSET 

 

5.1 Suljettujen kysymysten analysointi 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen, mitkä olivat alle 10 vuotta ja yli 10 vuotta työskennelleiden 

musiikinopettajien vastausten keskiarvot suljetun kyselyn kysymyksissä, ja vertailen keskiarvoja 

toisiinsa sekä tutkin niiden tilastollisia merkitsevyyksiä. Lisäksi esitän taulukkona molempien 

vastaajaryhmien vastausten ja motivaatiotason välisen korrelaation, tutkin tulosten tilastollisia 

merkitsevyyksiä ja pohdin tulosten yhteyttä esittelemääni teoriapohjaan. Näin pyrin vastaamaan 

yleisellä tasolla erityisesti päätutkimuskysymykseeni: Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä alle 10 vuotta 

työssä olleiden ja yli 10 vuotta työssä olleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon 

vaikuttavissa tekijöissä ilmenee? Tutkimukseeni valikoitui lopulta 33 kappaletta niitä tekijöitä, joiden 

yhteyttä opettamismotivaatioon tutkin. Nämä tekijät on jaoteltu aihealueittain omiksi kuvioiksi ja 

taulukoiksi tarkastelun selkiyttämiseksi. 

 

 
KUVIO 3. Vastaajaryhmien kokemus työmotivaation määrästä. 

 

Sekä yli 10 vuotta että alle 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien motivaatiotason keskiarvot 

osoittautuivat täysin samoiksi. Tämä on jo itsessään mielenkiintoinen havainto, joka lisäksi tuo 

tutkimuksen muihin tuloksiin selkeyttä ja auttaa näkemään erot motivaatioon vaikuttavissa tekijöissä 

vastaajaryhmien välillä paremmin jo näiden kuvioiden ja kaavioiden kautta.  
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KUVIO 4. Vastaajaryhmien arvio siitä, kuinka paljon kyseiset tekijät inspiroivat heitä 

musiikinopettamisessa. 

 

TAULUKKO 4.  Opettamisessa musiikinopettajia inspiroivien tekijöiden tilastolliset merkitsevyydet 

vastaajaryhmittäin 

 
Mikä inspiroi 
opettamisessa? 
 

 
Alle 10 
Pearsonin 
korrelaatiokerroin  
Tilast. merkitsevys 
 

 
Yli 10 
Pearsonin 
korrelaatiokerroin  
Tilast. merkitsevyys 
 

 
oppilaiden 
oppimisvaikeudet  
 

 
.112 
.586 

 
.316* 
.020 
 

 
Oppilaiden 
monikulttuuriset taustat  

 

 
.511* 
.008 
 

 
.237 
.084 
 

 
Musiikillisten taitojen 
opettaminen  

 

 
.099 
.630 
 

 
-.088 
.529 
 

 
Oppilaiden 
kokonaisvaltainen 
kasvattaminen 

 

 
.508** 
.008 
 

 
.312* 
.021 
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3,2

2,8
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Oppilaiden kokonaisvaltainen kasvattaminen

Musiikillisten taitojen opettaminen

Oppilaiden monikulttuuriset taustat

Oppilaiden oppimisvaikeudet

Mikä inspiroi opettamisessa?

Alle 10 Yli 10



 44 

Kuvio 4 ja Taulukko 4 kohdistuvat opettajien vastauksiin opetustyön inspiraatiotekijöistä. Kuvio 4 

ilmaisee eri vastaajaryhmien keskiarvot erilaisissa opetusta inspiroivissa tekijöissä, ja taulukko 4 

kertoo, kuinka nämä inspiraatiotekijät korreloivat yleisen työmotivaation kanssa. Sekä yli että alle 10 

vuotta työskennelleiden vastaajien keskuudessa tärkeimpänä inspiraatiotekijänä opetustyössä 

näyttäytyi ”Musiikillisten taitojen opettaminen”, mutta molemmilla vastaajaryhmillä työmotivaation 

kanssa korreloi selkeästi inspiraatiotekijä ”Oppilaiden kokonaisvaltainen kasvattaminen”.  

 

Kuvion 4:n neljästä tekijästä suurimmat erot vastaajaryhmien välillä näkyivät ”oppilaiden 

oppimisvaikeudet” sekä ”oppilaiden monikulttuuriset taustat” -tekijöiden kohdalla. Alle 10 vuotta 

työskennelleet inspiroituvat opetuksessa vähemmän oppimisvaikeuksista kuin yli 10 vuotta 

työskennelleet, mutta oppilaiden monikulttuuriset taustat taas inspiroivat alle 10 vuotta 

työskennelleitä enemmän kuin yli 10 vuotta työskennelleitä. Kuvio 4:n vastauksissa ei ilmennyt 

tilastollisesti merkitseviä eroja vastaajaryhmien välillä.  

 

Taulukko 4:n alle 10 vuotta työskennelleiden vastauksien mukaan kahdella tekijällä, oppilaiden 

monikulttuurisilla taustoilla sekä oppilaiden kokonaisvaltaisella kasvattamisella, oli vahva yhteys 

opettamismotivaatioon ja molempien tekijöiden kohdalla yhteys oli myös tilastollisesti merkitsevä. 

Oppilaiden oppimisvaikeuksilla oli pieni yhteys motivaatioon, mutta se ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä. 

 

Yli 10 vuotta työskennelleiden kohdalla oppilaiden kokonaisvaltaisella kasvattamisella oli 

keskivahva sekä tilastollisesti merkittävä yhteys motivaatioon. Myös oppilaiden oppimisvaikeuksien 

kohdalla yhteys motivaatiotason kanssa oli keskivahva ja se oli tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi 

oppilaiden monikulttuurisilla taustoilla ja motivaatiotasolla oli pieni yhteys, mutta se ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Muiden kysymysten kohdalla ei löytynyt selkeää korrelaatiota tai 

tilastollista merkitsevyyttä. 
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KUVIO 5. Vastaajaryhmien kokemukset omista taidoista kyseisillä osa-alueilla. 

 

TAULUKKO 5. Eri taitoalueisiin liittyvien vastausten tilastolliset merkitsevyydet 

vastaajaryhmittäin. 

 
Kokemus omista taidoista 

 

 
Alle 10 
Pearsonin 
korrelaatiokerroin  
Tilast. merkitsevys 
 

 
Yli 10 
Pearsonin 
korrelaatiokerroin  
Tilast. merkitsevys 
 

 
Muusikon taidot 

 

 
-.019 
.928 
 

 
.198 
.143 
 

Soitto/laulutaidot 
 

 
.320 
.111 
 

 
.186 
.179 
 

Luovuus/improvisointitaidot 
työssä 
 

 
-.063 
.761 
 

.117 

.391 
 

 
 
Pedagogiset taidot 
 

 
.137 
.503 
 

 
.149 
.273 
 

Vuorovaikutustaidot 
 

 
.647** 
.000 

 
.429** 
.001 
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4,6

4

4,1
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Muusikon taidot
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Psykologinen ote 
 

 
.571** 
.002 
 

 
.045 
.742 
 

 

Kuvio 5 ja Taulukko 5 kuvaavat tuloksia liittyen opettajien kokemuksiin omasta osaamisesta. Kuvio 

5:n vastausten keskiarvojen mukaan alle 10 vuotta työskennelleet kokivat omat taitonsa kaikilla osa-

alueilla järjestelmällisesti huonommaksi verrattuna yli 10 vuotta työskennelleiden kokemuksiin 

omista taidoistaan. Suurin ero vastausten keskiarvoissa on psykologisen otteen kohdalla. Ryhmien 

vastausten välillä erot olivat tilastollisesti merkitseviä luovuuden/improvisaatiotaitojen (t (80) = -

2.60; p = 0.011), pedagogisten taitojen (t (80) = -3.43; p = 0.001) sekä psykologisen otteen (t (80) = 

-3.10; p = 0.003) osalta. 

 

Taulukko 5:n mukaan alle 10 vuotta työskennelleillä vahva yhteys motivaatioon löytyi 

vuorovaikutustaitojen sekä psykologisen otteen osalta, ja molemmat olivat myös tilastollisesti 

merkitseviä. Keskivahva yhteys, mutta ei tilastollisesti merkitsevä, löytyi soitto/laulutaitojen ja 

motivaation väliltä, sekä pieni yhteys pedagogisten taitojen ja motivaation väliltä, mutta sekin ilman 

tilastollista merkitsevyyttä.  

 

Yli 10 vuotta työskennelleillä ei löytynyt yhtä vahvoja yhteyksiä motivaatioon kuin alle 10 vuotta 

työskennelleiltä. Kuitenkin yksi keskivahva sekä tilastollisesti merkitsevä yhteys löytyi 

vuorovaikutustaitojen ja motivaation väliltä. Loppujen tekijöiden, paitsi psykologisen otteen osalta, 

löytyi pieni yhteys motivaatioon, mutta ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Yli 10 vuotta 

työskennelleillä psykologisella otteella ei ollut lainkaan merkitsevää yhteyttä motivaatioon. 
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KUVIO 6. Vastaajaryhmien kokemus itseen liittyvistä tekijöistä. 
 
TAULUKKO 6. Itseen liittyvien tekijöiden tilastolliset merkitsevyydet vastaajaryhmittäin 
 
Itseen liittyvät 
tuntemukset 
 

 
Alle 10 
Pearsonin 
korrelaatiokerroin  
Tilast. merkitsevys 
 

 
Yli 10 
Pearsonin 
korrelaatiokerroin  
Tilast. merkitsevys 
 

Ammatillinen 
osaamiseni on riittävää 
 

 
.258 
.203 
 

 
.144 
.291 
 

 
Olen sinut ammatti-
identiteettini kanssa 
 

 
.127 
.538 
 

 
 
.461** 
.000 
 

 
Työni on 
merkityksellistä 

 
.236 
.246 
 

 
.463** 
.000 
 

 
Saan työssäni 
onnistumisen 
kokemuksia 
 

 
.347 
.083 
 

 
.540** 
.000 
 

3,1

3

3,9

4,2

4,4

3,9

3,8

3,1
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Saan työssäni onistumisen kokemuksia

Työni on merkityksellistä

Olen sinut ammatti-identiteettini kanssa

Ammatillinen osaamiseni on riittävää

Itseen liittyvät tuntemukset
Alle Yli 10
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Elämässäni on tällä 
hetkellä paljon 
stressitekijöitä 

 

 
.087 
.671 
 

 
-.253 
.060 

 
Pohdin ammatinvaihtoa 
 

 
-.380 
.056 
 

 
-.277* 
.039 
 

 
Työelämä vastaa 
opintojen aikana 
muodostamiani 
odotuksia 

 

 
.322 
.108 
 

 
.335* 
.012 
 

 

Kuvio 6 ja Taulukko 6 liittyvät vastaajien kokemuksiin siitä, miten työ liittyy heihin itseensä ja heidän 

elämäänsä. Kuten kuviosta 6. voi huomata, vastausten keskiarvot ovat hyvin samankaltaisia. Selkein 

ero näkyy alan vaihtamisen pohtimisessa: yli 10 vuotta työskennelleet pohtivat alan vaihtoa enemmän 

kuin alle 10 vuotta työskennelleet musiikinopettajat. Mitkään vastauksien välisistä eroista eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä. Vastaajat ajattelevat siis näistä osa-alueista hyvin samankaltaisesti.  

 

Taulukko 6:n mukaan vastauksista löytyy kuitenkin eroja vastaajaryhmien välillä, kun tarkastellaan 

tekijöiden yhteyttä motivaatioon. Alle 10 vuotta työskennelleiden vastauksissa seuraavilla tekijöillä: 

”saan työssäni onnistumisen kokemuksia” sekä ”työelämä vastaa opintojen aikana muodostamiani 

odotuksia”, on keskivahva yhteys motivaatioon, mutta tulokset eivät olleet niiden kohdalla 

tilastollisesti merkitseviä. ”Pohdin ammatinvaihtoa” -tekijällä on käänteinen keskivahva yhteys 

motivaatioon, mikä onkin hyvin luonnollista. Jos musiikinopettaja pohtii vahvasti ammatinvaihtoa, 

on oletettavaa, että hänen motivaationsa musiikinopettajan työtä kohtaan ei ole kovin suurta. 

Tässäkään ei kuitenkaan ilmennyt tilastollista merkitsevyyttä. Lisäksi alle 10 vuotta työskennelleillä 

oli seuraavien tekijöiden kohdalla pieni yhteys ilman tilastollista merkitsevyyttä: ”ammatillinen 

osaamiseni on riittävää”, ”olen sinut ammatti-identiteettini kanssa” sekä ”työni on merkityksellistä”. 

Stressin määrällä ei alle 10 vuotta työskennelleiden vastauksissa ollut merkitsevää yhteyttä 

motivaatioon.  

 

Yli 10 vuotta työskennelleillä vahvin yhteys motivaatioon löytyi ”saan työssäni onnistumisen 

kokemuksia” -tekijästä. Se oli myös tilastollisesti merkitsevä. Keskivahva yhteys motivaation kanssa 

löytyi seuraavista tekijöistä: ”olen sinut ammatti-identiteettini kanssa”, ”työni on merkityksellistä” 

sekä ”työelämä vastaa opintojeni aikana muodostamiani odotuksia”. Näistä kaikki olivat myös 
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tilastollisesti merkitseviä. ”Ammatillisen osaamiseni on riittävää” -tekijän ja motivaation väliltä 

löytyi pieni mutta tilastollisesti merkityksetön yhteys. ”Elämässäni on tällä hetkellä paljon 

stressitekijöitä” -tekijän ja motivaation välillä oli pieni negatiivinen korrelaatio, joka ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Pieni negatiivinen korrelaatio löytyi myös motivaation ja ”pohdin ammatin 

vaihtoa” -tekijän väliltä, ja se oli tilastollisesti merkitsevä. 

 

 
KUVIO 7. Vastaajaryhmien kokemukset työn vuorovaikutukseen liittyvissä tekijöissä. 

 

TAULUKKO 7. Työn vuorovaikutukseen liittyvien tekijöiden tilastolliset merkitsevyydet 

vastaajaryhmittäin 

 
Vuorovaikutus työssä 
 

 
Alle 10 
Pearsonin 
korrelaatiokerroin  
Tilast. merkitsevys 
 

 
Yli 10 
Pearsonin 
korrelaatiokerroin  
Tilast. merkitsevys 
 

 
Työyhteisöni toimii 
hyvin 

 
.261 
.198 

 
.157 
.247 

4,2

4,5

4,5

4,5

4,9

4,3

2,8

3,2

4,3

4,4

4,6

4,5

4,7

4,8

4,6

2,9

3,6

3,6

0 1 2 3 4 5

Voin itse oppia oppilailtani

Luokan hyvä ryhmädynamiikka on tärkeää

Oppilaani saavat tunneillani onnistumisen kokemuksia

Oppilaiden motivoituneisuus motivoi myös minua

Luottamus opettajan ja oppilaiden välillä on tärkeää

Oppilaiden kunnioitus opettajaa kohtaan on minulle tärkeää

Saan rakentavaa palautetta työstäni

Saan tukea/apua/inspiraatiota kollegoiltani

Työyhteisöni toimii hyvin

Vuorovaikutus työssä

Alle 10 Yli 10
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Saan 
tukea/apua/inspiraatiota 
kollegoiltani 
 

 
-.017 
.936 
 

 
.154 
.256 
 

 
 
Saan rakentavaa 
palautetta työstäni 

 

 
.453* 
.020 
 

 
.412** 
.002 
 

 
Oppilaiden kunnioitus 
opettajaa kohtaan on 
minulle tärkeää 
 

 
-.197 
.335 
 

 
-.099 
.476 
 

 
Luottamus opettajan ja 
oppilaiden välillä on 
tärkeää 
 

 
.228 
.262 

 

 
.082 
.557 
 

Oppilaiden 
motivoituneisuus 
motivoi myös minua 
 

 
.307 
.127 
 

 
.279* 
.041 

 
Oppilaani saavat 
tunneillani onnistumisen 
kokemuksia 

 

 
.170 
.407 
 

 
.475** 
.000 
 

 
Luokan hyvä 
ryhmädynamiikka on 
tärkeää 
 

 
.443* 
.023 
 

 
.261 
.057 
 

 
Voin itse oppia 
oppilailtani 

 

 
.240 
.318 
 

 
.514** 
.000 
 

 

Kuvio 7 ja Taulukko 7 liittyvät työn sisältämiin vuorovaikutuskokemuksiin. Kuviossa 7. 

vuorovaikutusta koskevissa vastauksissa molemmat vastaajaryhmät olivat hyvin samaa mieltä 

kaikkien tekijöiden kohdalla. Suurin ero vastausten keskiarvossa näky ”työyhteisöni toimii hyvin” -

tekijän kohdalla. Minkään tekijän kohdalla ei ilmennyt myöskään tilastollisesti merkitsevää eroa 

vastaajaryhmien vastausten välillä. 

 

Taulukkoa 7. tarkastellessa alle 10 vuotta työskennelleiltä löytyy kahden tekijän kohdalla 

tilastollisesti merkitsevää ja keskivahvaa korrelaatiota motivaation kanssa: ”saan rakentavaa 
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palautetta työstäni” ja ”luokan hyvä ryhmädynamiikka on tärkeää”. Keskivahva yhteys motivaatioon 

ilman tilastollista merkitsevyyttä löytyi myös ”oppilaiden motivoituneisuus motivoi myös minua” -

tekijän kohdalla. Pieni yhteys motivaatioon ilman tilastollista merkitsevyyttä löytyi seuraavista 

tekijöistä: ”työyhteisöni toimii hyvin”, ”luottamus opettajan ja oppilaiden välillä on tärkeää”, 

”oppilaani saavat tunneillani onnistumisen kokemuksia” sekä ”voin itse oppia oppilailtani”. Pieni 

negatiivinen korrelaatio motivaation kanssa löytyi ”oppilaiden kunnioitus opettajaa kohtaan on 

minulle tärkeää” -tekijästä. Näiden välillä ei kuitenkaan ilmennyt tilastollista merkitsevyyttä. 

Kollegojen tuella ei ollut alle 10 vuotta työskennelleillä yhteyttä motivaatioon. 

 

Yli 10 vuotta työskennelleillä oli ”voin itse oppia oppilailtani” -tekijän ja motivaation välillä vahva 

ja tilastollisesti merkitsevä yhteys. Keskivahva ja tilastollisesti merkitsevä yhteys motivaatioon löytyi 

”saan rakentavaa palautetta työstäni” ja ”oppilaani saavat tunneillani onnistumisen kokemuksia” -

kysymysten kohdalla. Pieni mutta kuitenkin tilastollisesti merkitsevä yhteys löytyi myös motivaation 

ja ”oppilaiden motivoituneisuus motivoi myös minua” -tekijän väliltä. ”Työyhteisöni toimii hyvin”, 

”saan tukea/apua/inspiraatiota kollegoiltani” ja ”luokan hyvä ryhmädynamiikka” -tekijöillä oli pieni 

yhteys motivaatioon, mutta ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Oppilaiden luottamuksella ja 

kunnioituksella opettajaa kohtaan ei ollut merkittävää yhteyttä motivaatioon yli 10 vuotta 

työskennelleillä. 

 

 
KUVIO 8. Vastaajaryhmien kokemukset konkreettisista työn osa-alueista. 
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TAULUKKO 8. Työn konkreettisiin osa-alueisiin liittyvien tekijöiden tilastolliset merkitsevyydet 

vastaajaryhmittäin 

 
Konkreettisia työn osa-
alueita 

 
Alle 10 
Pearsonin 
korrelaatiokerroin  
Tilast. merkitsevys 
 

 
Yli 10 
Pearsonin 
korrelaatiokerroin  
Tilast. merkitsevys 
 

 
Työn määrä on liian 
suuri 
 

 
-.095 
.644 
 

 
-.159 
.242 
 

 
Olen tyytyväinen 
palkkaani 

 

 
-.416* 
.035 
 

 
-.097 
.476 
 

 
Suurin osa 
oppilasryhmistäni on 
suuria (yli 20 oppilasta) 
 

 
-.320 
.111 
 

 
-.089 
.520 
 

 
Työn tavoitteet ovat 
minulle selviä 
 

 
.282 
.162 
 

 
.049 
.724 
 

Voin toteuttaa 
muusikkouttani työssäni 

 

 
-.056 
.786 
 

 
.358** 
.003 
 

 
Minulla on 
mahdollisuus vaikuttaa 
työhöni 

 

 
.413* 
.036 
 

 
.240 
.074 
 

 
Minulla on vapaus valita 
työskentelytavat ja 
metodit 
 

 
-.259 
.202 
 

 
.035 
.804 
 

 

Kuvio 8 ja Taulukko 8 kohdistuvat kokemuksiin opetustyön konkreettisista osa-alueista, kuten 

työmäärästä, palkasta ja vaikutusmahdollisuuksista. Vastaajaryhmien vastausten keskiarvoerot eivät 

olleet juurikaan toisistaan poikkeavia, kun tarkastellaan kuvio 8:aa. Vastauksien välillä ei myöskään 

ilmennyt tilastollista merkitsevyyttä. 
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Kun taas tarkastelemme taulukkoa 8., näemme kuitenkin, että ryhmien vastaukset korreloivat hyvin 

eri tavalla motivaation kanssa. Alle 10 vuotta työskennelleillä mahdollisuus vaikuttaa työhön korreloi 

keskivahvasti motivaation kanssa. Tyytyväisyys palkkaan taas korreloi negatiivisesti ja keskivahvasti 

motivaation kanssa. Molemmat korrelaatiot ovat myös tilastollisesti merkitseviä. Lisäksi ”työn 

tavoitteet ovat minulle selvät” -tekijällä on pieni yhteys motivaatioon, mutta siitä ei löytynyt 

tilastollista merkitsevyyttä. Pieni mutta negatiivinen korrelaatio löytyi ”minulla on vapaus valita 

työskentelytavat ja metodit” -tekijän ja motivaation väliltä. Tämäkään yhteys ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä. Keskivahva negatiivinen korrelaatio löytyi oppilasryhmäkoon ja motivaation väliltä, 

vaikka sekään ei ollut tilastollisesti merkitsevä. ”Työn tavoitteet ovat minulle selviä” -tekijän ja 

motivaation välillä oli pieni sekä tilastollisesti merkityksetön yhteys. Alle 10 vuotta työskennelleillä 

työn määrällä eikä muusikkouden toteuttamismahdollisuuksilla ollut vaikutusta motivaatioon. 

 

Yli 10 vuotta työskennelleillä taas ainut selkeä korrelaatio motivaation kanssa löytyi ”voin toteuttaa 

muusikkouttani työssäni” -tekijästä. korrelaatio oli keskivahva ja tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi 

pieni mutta tilastollisesti merkityksetön yhteys motivaatioon löytyi ”minulla on mahdollisuus 

vaikuttaa työhöni” -tekijästä, sekä pieni negatiivinen mutta myös tilastollisesti merkityksetön 

korrelaatio liian suuren työmäärän ja motivaation väliltä. Muiden vastausten kohdalla ei ollut 

havaittavissa merkittävää yhteyttä motivaatioon. 

 

5.2 Avoimen kysymyksen analysointi 

 

Kyselyssä oli mukana yksi avoin kysymys: Mikä motivoi sinua tämänhetkisessä työssäsi musiikin 

ammattilaisena?  Alle 10 vuotta työskennelleistä musiikinopettajista tähän kysymykseen vastasi 23 

henkilöä ja yli 10 vuotta työskennelleistä 50 henkilöä. Vastauksia oli sekä suomen, ruotsin, norjan 

että tanskan kielillä. Muut kuin suomenkieliset vastaukset suomensin koontia varten. Muodostin 

molempien vastaajaryhmien vastauksista omat kuviot, joihin ryhmittelin vastaukset usein toistuvien 

teemojen mukaan. Kuvioon on ilmoitettu lukuna, kuinka monta kertaa kukin teema on 

vastaajaryhmän vastauksissa esiintynyt. Yhden vastaajan vastauksessa saattoi olla mainittuna asioita 

useammasta teemasta. Tällöin vastaaja on laskettu mukaan kaikkiin niihin teemoihin, joita hänen 

vastauksessaan esiintyi. 
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KUVIO 9. Alle 10 vuotta työssä olleiden musiikinopettajien opettamismotivaatiota lisääviä 

teemoja. 

 

 
KUVIO 10. Yli 10 vuotta työssä olleiden musiikinopettajien opettamismotivaatiota lisääviä 

teemoja. 
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Alle 10 vuotta työskennelleiden vastauksista löytyi seitsemän erilaista teemaa. Sellaisia teemoja, 

jotka oli mainittu vastauksissa kahdesti tai useammin, oli viisi kappaletta. Yli 10 vuotta 

työskennelleiden vastauksissa erilaisia teemoja oli 13. Teemoja, jotka esiintyivät vastauksissa kaksi 

kertaa tai useammin, oli 10. Molemmissa kuviossa näkyvät ne teemat, joita vastaajista 6% tai useampi 

oli maininnut. Loput vastaukset ovat “muut”-otsikon alla. Molemmissa vastaajaryhmissä useimmin 

esiin noussut teema oli sama: ”oppilaiden innostuneisuus”. Muita molemmissa vastaajaryhmissä 

esiintyviä teemoja olivat seuraavat kolme teemaa: ”oppilaiden onnistumiset ja kehitys”, ”oppilaiden 

hyvinvoinnin, itsetunnon, musiikillisen minäkuvan ja identiteetin rakentumisen tukeminen” sekä 

”itsensä toteuttaminen ja kehittäminen pedagogisesti ja musiikillisesti”.  

 

Alle 10 vuotta työskennelleiden “muut”-otsikon alle jäivät seuraavat teemat: ”työyhteisön tuki” (1 

vastaaja) sekä ”musiikki on elämä!” (1 vastaaja). Työyhteisön hyvien vuorovaikutussuhteiden ja tuen 

onkin todettu lisäävän työmotivaatiota, ja olevan etenkin uusien opettajien työmotivaation 

rakentumiselle tärkeää (ks. Martela, Mäkikallio ja Virkkunen 2017, 108. Luvusta 2.1.2; Jokisaari 

2002, 78. Luvusta 3.1). 

 

Yli 10 vuotta työskennelleiden teemoista “muut”-otsikon alle jäivät seuraavat: ”itsensä kehittäminen 

ja toteuttaminen pedagogisesti ja musiikillisesti” (3 vastaajaa), ”positiivinen palaute työstä” 

(2vastaajaa), ”hyvien oppimisolosuhteiden luominen” (2 vastaajaa), ”raha” (2 vastaajaa), ”kollegat” 

(1 vastaaja), ”svengaava soitto” (1 vastaaja) sekä ”uuden työskentelytavan onnistuminen” (1 

vastaaja). Omaan kehittymiseen liittyen sekä hyvien oppimisolosuhteiden luomisessa ja uuden 

työskentelytavan onnistumisessa motivaation taustalla on mitä ilmeisimmin kyse juurikin 

onnistumisen ja kehittymisen kokemuksesta. Jotta työntekijä voi motivoitua työstään, on hänen 

tunnettava menestykseen, kehittymiseen ja onnistumiseen liittyviä tunteita. (ks. Juuti 2006, 69. 

Luvusta 3.1) Positiivisella palautteella ja positiivisilla kokemuksilla on tutkitustikin työmotivaatiota 

ruokkiva vaikutus, ja samoin liiallisen negatiivisen palautteen ja negatiivisten kokemusten on taas 

todettu vievän työmotivaatiota pois. (ks. Jokisaari 2002, 71–72. Luku 3.5) Mielestäni kiinnostavaa 

oli, että ne kaksi vastaajaa, jotka yli 10 vuotta työskennelleistä olivat vastanneet motivoivaksi asiaksi 

“raha”, eivät maininneet rahan lisäksi mitään muuta, mikä heitä työssään motivoisi. 

 

Yhteenvetona näistä vastauksista voidaan huomata, että oppilaiden kehittymisen ja kaikenlaisen 

hyvinvoinnin tukemisen tärkeys omaa opettamismotivaatiota tukevana tekijänä korostui kaikilla 

musiikinopettajilla opetusvuosista riippumatta. Kaikki suurimmat teemat liittyivät oppilaisiin. 
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”Ihmisten musiikillisen minäkuvan tukeminen ja kehittymisen näkeminen.”  

(Alle 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

”Nähdä tekemäni työn tulokset oppilaissa ja ryhmissä. Hetket, jossa oppilas tai ryhmä tekee pieneltä näyttävän 

askeleen joka hurjan iso taustaan nähden.”  

(Yli 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

”Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen musiikin avulla.”  
(Yli 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

 

Näen hyvin luonnollisena sen, että ”oppilaiden innostuneisuus” oli molemmissa vastaajaryhmissä 

eniten mainittu teema. Oppimistilanteessa koettu ilo ja innostus ovat monesti jaettuja tunteita, sillä 

usein sosiaalisissa tilanteissa tunteet tarttuvat (Rantala 2005, 275). Tekemisestä koettu ilo taas 

vahvistaa motivaatiota iästä riippumatta (ks. Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg, 2015, luku 

4).  

 
”Ilo siitä, että oppilaat oppivat, ilo siitä, että oppilaat huomaavat, että he voivat oppia.” 

 (Alle 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

”Opiskelijoiden innostus ja kiinnostu aiheeseen.” 

(Yli 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

Oppilaiden innostuneisuudella voisi ajatella olevan positiivinen vaikutus lähes kaikkien muiden 

avoimen kysymyksen vastauksista nousseiden teemojen toteutumiseen. Alle 10 vuotta 

työskennelleiden vastauksien kolme suurinta teemaa keskittyvät oppilaiden innostuneisuuteen ja 

kehittymiseen, mutta yli 10 vuotta työskennelleiden kolmessa suurimmassa teemassa korostuukin 

selkeämmin oppilaiden kanssa toimiminen ja musiikin parissa työskentely heidän kanssaan.  

 
”Oppilaat ja yhdessä musisoimisen riemu.” 

(Yli 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

”Itse musisoinnin lisäksi minua motivoi myös musiikillinen kommunikointi ihmisten välillä.” 

(Yli 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

”Hetket, jossa musiikki vaikuttaa meihin.” 

(Yli 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 
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”Nuoret. Nuoriso on suoraa, elämänmyönteistä ja avointa ryhmää ja heidän kanssaan on mukavaa olla.” 

(Yli 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

 Muita molempien vastaajaryhmien vastauksissa esiin nousseita teemoja oppilaisiin liittyvien 

teemojen lisäksi olivat opettajien tuntemukset työstä, työympäristöstä ja -yhteisöstä sekä opettajien 

oma kehittyminen niin musiikillisesti kuin pedagogisesti. Omaan kehittymiseen liittyen molemmissa 

vastaajaryhmissä esiintyi ”itsensä toteuttaminen ja kehittäminen pedagogisesti ja musiikillisesti” -

teema, joka kuitenkin oli merkittävämmässä osassa alle 10 vuotta työskennelleiden 

musiikinopettajien vastauksissa. 

 
”Omien pedagogisten taitojen ja ajattelun kehittäminen.”  

(Alle 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

”Kun saa kokea, kehittyä ja olla inspiroitunut” 

(Alle 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

Alle 10 vuotta työskennelleillä työn merkityksellisyyden kokeminen oli vielä huomioitavassa osassa 

vastauksissa. Kuten luvussa 3.5 kerron, työn merkitykselliseksi kokeminen antaa työhön energiaa (ks. 

Salmela-Aro ja Nurmi 2017, 250. Luvusta 3.5). Työn kokeminen merkityksellisenä on tärkeä osa 

työmotivaatiota (ks. Sahimaa 2017, 5. Luvusta 3.5). 

 
”Kokemus musiikinopettamisen merkittävyydestä.” 

(Alle 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 
”Saada aikaan muutos muiden ihmisten elämässä.” 

(Alle 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

Yli 10 vuotta työskennelleillä selkeästi oppilaisiin liittyvien teemojen jälkeen suurimmassa roolissa 

oli ”monipuolisuus, vapaus ja luovuus työssä”. Kuten luvussa 2.1.2 mainitsen, esimerkiksi Martela, 

Mäkikallio ja Virkkunen (2017) esittävät etenkin vapauden merkitystä korostavan seikan, jonka 

mukaan kokemus autonomiasta, ja sen myötä sisäsyntyinen motivaatio, syntyy, jos työntekijä saa itse 

ohjata tarpeeksi omaa toimintaansa, eikä joudu kokemaan jatkuvaa kontrolloiduksi tai ohjatuksi 

tulemista (Martela, Mäkikallio ja Virkkunen 2017, 108. Luvusta 2.1.2). 

 
”Monipuolisuus ja useat mahdollisuudet lähestyä kyseistä taidetta” (Yli 10 vuotta työskennelleen 

vastaus.) 
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”Vapaus tehdä nuoria kiinnostavia asioita.” (Yli 10 vuotta työskennelleen vastaus.) 

 

5.3 Tulosten johtopäätökset 

 
5.3.1 Tilastollisesti merkitsevät motivaatiotekijät vastauksena tutkimuskysymyksiin 
 
Suljetussa kyselyssä vastaajaryhmien keskiarvoina ilmoitetut vastaukset eivät poikenneet toisistaan 

suuresti, ja sen perusteella voisi päätellä, että sekä alle että yli 10 vuotta työskennelleiden 

opettamismotivaatio muodostuisi pääpiirteissään keskenään samankaltaisista tekijöistä. Tutkittaessa 

eri tekijöiden ja motivaatiotason välisiä korrelaatioita ja tilastollisia merkitsevyyksiä, voidaan 

kuitenkin nähdä myös selkeitä eroja siinä, mikä lisää ja mikä vähentää alle ja yli 10 vuotta 

työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatiota, ja sitä kautta saada selkeämpi vastus 

tutkimuskysymyksiin. Mielenkiintoisen asettelun vertailulle toi se, että molempien ryhmien 

keskiarvoinen vastaus opettamismotivaatiotasoon oli yhtä korkealla. Tämä konkretisoi sen, että 

vaikka motivaation määrä on sama, se koostuu silti eri tekijöistä, koska kaikki vastaukset eivät olleet 

keskenään täysin yhteneväisiä. Tutkimuskysymykseni kaksi tarkentavaa kysymystä olivat: ”1.1 

Mitkä ovat sellaisia tekijöitä, jotka motivoivat sekä alle 10 vuotta että yli 10 vuotta työssä olleita 

musiikinopettajia” sekä ”1.2 Mitkä ovat sellaisia tekijöitä, jotka motivoivat vain alle 10 vuotta tai yli 

10 vuotta työssä olleita musiikinopettajia?” Ne tekijät, jotka olivat molempien vastaajaryhmien 

kohdalla tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä motivaatioon, ovat niitä, jotka motivoivat 

musiikinopettajia työkokemuksesta riippumatta. Vastaavasti ne tekijät, jotka olivat tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä motivaatioon vain jommankumman vastaajaryhmän kohdalla, ovat niitä 

motivaatiotekijöitä, jotka motivoivat vain toista vastaajaryhmää. 

 

Kaikista 33:sta tekijästä ainoastaan kolme oli sellaisia, jotka olivat sekä alle että yli 10 vuotta 

työskennelleillä musiikinopettajilla tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä opettamismotivaatioon:  

 

- oppilaiden kokonaisvaltainen kasvattaminen  

- vuorovaikutustaidot 

- saan rakentavaa palautetta työstäni 

 

Alle 10 vuotta työskennelleillä vahvempana yhteytenä motivaatioon korostuvat ”oppilaiden 

kokonaisvaltainen kasvattaminen” ja ”vuorovaikutustaidot”. Yli 10 vuotta työskennelleillä näillä 

motivaatiotekijöillä oli kaikilla keskivahva yhteys motivaatioon.  
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Tarkastellessa avoimen kysymyksen vastauksia, voi todeta, että molemmat vastaajaryhmät kokivat 

oppilaiden kehittymisen ja heidän monipuolisen tukemisensa lisäävän opettamismotivaatiota. 

Tällainen mielestäni luonteeltaan vastaa vahvasti oppilaiden kokonaisvaltaista kasvattamista. Näin 

ollen voin todeta avoimen kysymyksen tulosten tukevan suljetun kyselyn tulosta oppilaiden 

kokonaisvaltaisen kasvattamisen osalta. Suljetun kyselyn perustella molemmissa vastaajaryhmissä 

vuorovaikutustaidot korreloivat merkittävästi motivaation kanssa, eli mitä paremmaksi opettaja 

kokee omat vuorovaikutustaitonsa, sitä motivoituneempi hän myös on opettamisesta. Opettajan työ 

on suurimmaksi osaksi oppilaiden kanssa vuorovaikutussuhteessa olemista ja siksi on luontevaa 

ajatella, että toimiva vuorovaikutus lisää opettamismotivaatiota. Tätä korrelaatiota tukee myös muun 

muassa jo aiemmin tutkielmassani mainitsema Martelan, Mäkikallion ja Virkkusen (2017) toteamus 

siitä, että työyhteisön hyvät vuorovaikutussuhteet tukevat työntekijöiden sisäistä motivaatiota (ks. 

lukua 2.2.3). Positiivisen palautteen saamisen merkitys opettamismotivaatiolle oli avoimen 

kysymyksen yli 10 vuotta työskennelleiden vastuksissa esillä. Kyselyn perustella työstä saatu 

rakentava palaute säilyttää siis merkityksellisyytensä motivaatioon vaikuttavana tekijänä opettajan 

työkokemuksesta riippumatta. Työstä saadun palautteen merkitystä motivaatiolle selitän esimerkiksi 

työn muotoilumallissa luvussa 3.1. Myös Jokisaari (2002) muistuttaa palautteen saamisen 

merkityksestä työmotivaation säilymiseksi (ks. lukua 3.5). Lisäksi Kinnunen (2011) huomauttaa 

työstä saadun palautteen olevan yksi motivaatiota lisäävistä työn voimavaroista (ks. lukua 3.6). 

Suljetun kyselyn tuloksissa nousi esiin neljä tekijää, joilla vain alle 10 vuotta työskennelleillä oli 

tilastollisesti merkitsevä yhteys motivaatioon:  

 

- oppilaiden monikulttuuriset taustat (inspiroivat minua) (vahva yhteys) 

- psykologinen ote (vahva yhteys) 

- luokan hyvä ryhmädynamiikka on tärkeää (keskivahva yhteys) 

- minulla on mahdollisuus vaikuttaa työhöni (keskivahva yhteys) 

 

Oppilaiden monikulttuuriset taustat saattavat tuoda mukanaan erilaisia haasteita, ja siitä huolimatta 

tämä koettiin alle 10 vuotta työskennelleiden keskuudessa pääosin inspiroivana ja 

opettamismotivaatiota lisäävänä tekijänä. Suurin osa alle 10 vuotta työskennelleistä koki luokan 

hyvän ryhmädynamiikan olevan tärkeää, ja tämä ajattelutapa oli myös yhteydessä hyvään 

opettamismotivaation tasoon. Nämä kaksi tekijää kulkevat siinä mielessä käsi kädessä, että 

oppilaiden mahdolliset erilaiset kulttuurilliset taustat saattavat tuoda omat haasteensa myös hyvän 

ryhmädynamiikan löytymiselle. Hyvästä psykologisesta otteesta ei varmasti ole esimerkiksi juuri 
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ryhmädynamiikan löytymistä ajatellen haittaa. Kyselyn tuloksista tuli siis ilmi, että mitä paremmaksi 

alle 10 vuotta työskennelleet musiikinopettajat kokevat oman psykologisen otteensa, sitä 

motivoituneempia he olivat opettamaan. Tämä oli alle 10 vuotta työskennelleitä motivoivista 

tekijöistä ainoa, jolla oli vahva yhteys motivaatioon. Psykologisen otteen voisi ajatella osaksi omaa 

asiantuntijuutta opettajana. Huhtinen-Hildén ja Björk (2013) mainitsevatkin, että muun muassa 

erilaisten ilmiöiden ja tunteiden tunnistaminen opetustilanteessa on tärkeä osa ammattilaiseksi kasvua 

(ks. Huhtinen-Hildén ja Björk (2013) luvusta 3.3). Opettamismotivaatiota alle 10 vuotta 

työskennelleille lisäsi merkittävästi myöskin se, kuinka hyvät mahdollisuudet heillä on vaikuttaa 

omaan työhönsä. Höllä, Vähäsantanen ja Saarinen (2011) kertovatkin, kuinka mahdollisuudet 

vaikuttaa omaan työhön lisäävät työhön sitoutuneisuutta ja kuinka vaikutusmahdollisuuksien puute 

voi vaikuttaa negatiivisesti omaan ammatilliseen identiteettiin ja sitä kautta myös 

opettamismotivaatioon (ks. Höllä, Vähäsantanen ja Saarinen (2011) luvusta 3.5 sekä 3.6.2). 

 

Näiden lisäksi yksi vastaus alle 10 vuotta työskennelleillä oli negatiivisesti ja tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä motivaatioon:  

 

- olen tyytyväinen palkkaani (keskivahva yhteys) 

  

Mitä tyytyväisempiä alle 10 vuotta työskennelleet musiikinopettajat siis ovat palkkaansa, sitä 

vähemmän he ovat motivoituneita opettamisesta. Palkka tai raha ei esiintynyt alle 10 vuotta 

työskennelleiden avoimen kysymyksen vastauksissa, mikä tukee tulosta siinä, että hyvä palkka ei 

vastaajien mukaan erityisesti lisää opettamismotivaatiota. Yli 10 vuotta työskennelleiden avoimen 

kysymyksen vastauksissa raha kuitenkin esiintyi kahden vastaajan vastauksissa. Muun muassa Juuti 

(2006) listaa riittävän palkan olevan yksi motivaatiota lisäävistä työn palkkioista (ks. Juuti (2006) 

luvusta 2.2.2). Tämä tulos ei tukeudu tähän työmotivaatiota koskevaan teoriaan, mutta oletettavasti 

tässä kyselyssä tähän tulokseen on voinut vaikuttaa jokin musiikinopettajan työn erityispiirre, kuten 

esimerkiksi musiikinopettajuuden ja ammattimuusikkouden tasapainottelu. Kyselyyni vastanneista 

musiikinopettajista suurin osa työskenteli musiikinopetuksen ohella myös esimerkiksi muusikkona 

tai instrumenttiopettajana. On mahdollista, että osa vastaajista pitää musiikinopettajan työtä ikään 

kuin ansiotyönä toisen, motivoivamman työn rinnalla, jolloin suurimpana työn motivaattorina toimii 

ulkoista motivaatiota edustava työstä saatu palkka, eikä työ itsessään. Toisesta näkökulmasta 

negatiivinen korrelaatio selittyisi esimerkiksi sillä, että musiikinopettamista kohtaan koetaan sisäistä 

motivaatiota, jolloin musiikinopettaminen koetaan juuri itsessään niin motivoivana, että edes palkan 

pienuus ei laske opettamismotivaation määrää. 
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Yli 10 vuotta työskennelleiden vastauksista sellaisia tekijöitä, joilla oli tilastollisesti merkitsevä 

yhteys motivaatioon, oli yhdeksän kappaletta: 

 

- oppilaiden oppimisvaikeudet (inspiroivat minua) (keskivahva yhteys) 

- olen sinut ammatti-identiteettini kanssa (keskivahva yhteys) 

- työni on merkityksellistä (keskivahva yhteys) 

- saan työssäni onnistumisenkokemuksia (vahva yhteys) 

- työelämä vastaa opintojeni aikana muodostamiani odotuksia (keskivahva yhteys) 

- oppilaitteni motivoituneisuus motivoi myös minua (pieni yhteys) 

- oppilaani saavat tunneillani onnistumisenkokemuksia (keskivahva yhteys) 

- voin itse oppia oppilailtani (vahva yhteys) 

- voin toteuttaa muusikkouttani työssäni (keskivahva yhteys) 

 

Näissä tekijöissä on mukana sellaisia tekijöitä, joka liittyvät oppilaiden motivoituneisuuteen ja 

onnistumisenkokemuksiin. Samaan teemaan liittyy myös ”työni on merkityksellistä” -tekijä, sillä 

esimerkiksi työn muotoilumallissa selitetään sitä, kuinka työn merkitykselliseksi kokemiseen 

vaikuttaa se, millainen vaikutus omalla työllä on muihin ihmisiin (ks. Juuti (2006) luvusta 3.1). Tässä 

tapauksessa siis kyse on esimerkiksi siitä, millainen merkitys opettajan työllä on oppilaisiin. Avoimen 

kysymyksen vastauksissa yli 10 vuotta työssä olleilla viisi suurinta teemaa olivat myös sellaisia, jotka 

keskittyivät oppilaiden motivoituneisuuteen, onnistumisen kokemuksiin ja hyvinvointiin. Suljetun 

kyselyn ja avoimen kysymyksen vastaukset siis tukevat tältä osin toisiaan vahvasti. Huomioitavaa 

tässä tuloksessa on mielestäni se, että ne keskittyvät pelkän oppilaiden kehittymisen ja oppimisen 

sijaan enemmänkin heidän motivaatioonsa ja hyvinvointiinsa, kuten esimerkiksi avoimen 

kysymyksen teemat ”musiikin erilaisten positiivisten vaikutusten jakaminen oppilaille” sekä 

”oppilaiden hyvinvoinnin, itsetunnon, musiikillisen minäkuvan ja identiteetin rakentumisen 

tukeminen”. 

 

Toisenlaisena teemana yli 10 vuotta työskennelleiden vastauksista huokuu hallinnan tunne ja 

sellainen työn tasapainoisuus, joka antaa mielikuvan työn mielekkyydestä ja siitä, että työssä voidaan 

hyvin. Motivaation kanssa vahvimmin yhteydessä olivat ”saan työssäni onnistumisen kokemuksia” 

sekä ”voin itse oppia oppilailtani” -tekijät. Kuitenkin erityisesti ”olen sinut ammatti-identiteettini 

kanssa” -tekijä tukee vaikutelmaa työn hallinnan tunteesta. Ammatti-identiteettihän rakentuu 

käsitykselle, joka musiikinopettajalla on itsestään ammattilaisena nyt ja omassa tulevaisuudessaan 
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(ks. Eteläpelto ja Vähäsantanen (2006), luvusta 3.3). Tietoisesti omaksuttu ammatti-identiteetti lisää 

työmotivaatiota, ja se elää ja muuttuu jatkuvasti uran aikana, kun musiikinopettaja pohtii ja 

tarkastelee arvoja, joille opettajuutensa perustaa (ks. Huhtanen ja Hirvonen (2013); Huhtinen-Hildén 

(2013); Huhtinen-Hildén ja Björk (2013) luusta 3.3). Vahva ammatti-identiteetti on yhteydessä myös 

etenkin ”työelämä vastaa opintojeni aikana muodostamiani odotuksia”, ”voin itse oppia 

oppilailtani” sekä ”voin toteuttaa muusikkouttani työssäni” -tekijöihin. Ammatti-identiteetti lähtee 

rakentumaan jo koulutuksen aikana, ja opettajaksi opiskelevilla siihen vaikuttavat myös ne ajat, 

jolloin on itse ollut oppilaana (ks. Huhtinen-Hildén (2013); Huhtanen ja Hirvonen (2013), luvusta 

3.3). Se, että koulutus vastaa mahdollisimman hyvin tulevaa työnkuvaa, tukee ammatti-identiteetin 

rakentumista ja vähentää musiikinopettajien turhaa ammatti-identiteettiä korjaavaa työnsä 

reflektointia (ks. Huhtinen-Hildén (2013), luvusta 3.3). Ammatti-identiteetillä on vahva vaikutus 

siihen, voiko musiikinopettaja kokea voivansa oppia itse työssään, vai ajautuuko hän esimerkiksi 

huonommuuden tunteen vuoksi olemaan kova, turhautunut ja etäällä oppilaistaan (ks. Paloniemi, 

Rasku-Puttonen ja Tynjälä (2011); Partikainen (1997) luvusta 3.3). Jos yli 10 vuotta työskennelleet 

musiikinopettajat eivät kokisi olevansa niin vahvasti sinut oman ammatti-identiteettinsä kanssa, he 

todennäköisesti eivät myöskään olisi yhtä valmiita oppimaan itse oppilailtaan. Huhtaseen ja 

Hirvoseen (2013) viitaten, musiikinopettajilla ammatti-identiteettiä ja etenkin kasvattajaidentiteettiä 

ennen on yleensä jo muotoutunut muusikon identiteetti. Yleensä mielekäs musiikkikasvattajana 

toimiminen vaatii, että sekä muusikkous että kasvattajuus yhdistyvät ja toteutuvat opettajan ammatti-

identiteetissä. (Ks. Huhtanen ja Hirvonen (2013), luvusta 3.3.) 

 

Yli 10 vuotta työskennelleiltä löytyi yksi tilastollisesti merkitsevä ja negatiivinen yhteys 

motivaatioon: 

 

- pohdin ammatinvaihtoa (pieni yhteys) 

 

Mitä enemmän yli 10 vuotta työskennellyt musiikinopettaja siis pohtii ammatin vaihtoa, sitä 

vähemmän hän on motivoitunut opettamisesta ja toisinpäin. Tämä negatiivinen yhteys motivaatioon 

on hyvin looginen, sillä jos joku pohtii ammatinvaihtoa, on siihen usein syynä jonkinlainen 

tyytymättömyys tai motivaation puute omaa työtä kohtaan. Jos taas ammatinvaihtaminen ei ole ollut 

mielessä, voi silloin olettaa, että työntekijä on tyytyväinen ja jollain tavalla myös motivoitunut 

tekemään työtään. 
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5.3.2 Yhteenvetoa avoimen kysymyksen vastauksista ja tilastollisesti merkitsevistä 
motivaatiotekijöistä  

 
Seuraavaksi tarkastelen avoimen kysymyksen tulosten ja motivaation kanssa tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä olleiden motivaatiotekijöiden kautta muodostuvaa kokonaisuutta. On 

selkeästi nähtävissä, että sekä alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien 

opettamismotivaatioon vaikuttaa oppilaiden onnistumiset ja kehittyminen sekä se, että opettaja voi 

vaikuttaa positiivisesti oppilaisiinsa musiikintunneilla. Motivaatiotekijöitä tarkasteltaessa on 

kuitenkin mahdollista huomata selkeä ero siinä, millaiset motivaatiotekijät eri vastaajaryhmillä 

painottuivat. Alle 10 vuotta työskennelleiden musiikin opettajien opettamismotivaatioon vaikuttavat 

tekijät liittyivät vahvasti itseen työntekijänä, kokemukseen omasta ammattitaidosta ja 

suoriutumisesta, sekä konkreettisemmin omiin työskentelytapoihin ja työkaluihin pedagogina ja 

kasvattajana. Vastauksista voi huomata, että alle 10 vuotta työskennelleillä musiikinopettajilla on 

halua, intoa ja tarvetta kehittää itseään opettajana. Yli 10 vuotta työskennelleillä taas 

motivaatiotekijöiden painopiste itsensä kehittämisestä on siirtynyt enemmän oppilaisiin ja siihen, 

mitä kaikkea opettaja voi oppilailleen musiikin kautta tarjota.  

 

Yli 10 vuotta työskennelleiden avoimen kysymyksen vastauksista ja merkitsevistä 

motivaatiotekijöistä huokui hallinnan tunne ja luottamus omia työskentelytaitoja kohtaan. Tätä 

vahvistaakin ”olen sinut ammatti-identiteettini kanssa” -tekijä, joka oli yli 10 vuotta työskennelleillä 

merkitsevästi yhteydessä motivaatioon, mikä puolestaan kertoo siitä, että yksilöllä on selkeä käsitys 

itsestään ammattilaisena ja luotto omaan osaamiseen. Tulosta yli 10 vuotta työskennelleiden 

musiikinopettajien vahvasta hallinnan tunteesta tukee myös kuvio 8:n tulos siitä, että yli 10 vuotta 

työskennelleet musiikinopettajat kokivat omat taitonsa jokaisella osa-alueella paremmiksi verrattuna 

siihen, miten alle 10 vuotta työskennelleet kokivat omat taitonsa. Työkokemuksen määrä on yksi 

luonnollinen selitys sille, miksi yli 10 vuotta työskennelleillä musiikinopettajilla on todennäköisesti 

jo kasvanut luottamus omaan tekemiseen sekä muodostunut omia rutiineja ja työtapoja, joihin he 

voivat työarjessaan tukeutua. Silloin omalta suorittamiselta jää enemmän tilaa luovuudelle. Alle 10 

vuotta työssä olleista useampi todennäköisesti vasta luo ja hioo omia rutiinejaan ja 

työskentelytapojaan. Etenkin avoimen kysymyksen vastauksista yli 10 vuotta työskennelleiden 

kohdalla voi vielä laajemmin huomata, että he ovat ikään kuin vapautuneet omasta pedagogisesta 

kehittymistarpeestaan ja nyt heillä on työssään tilaa motivoitua vapaudesta ja luovuudesta. Avoimen 

kysymyksen vastauksissa yli 10 vuotta työskennelleet ovatkin avanneet enemmän sitä, miten juuri 

musiikista ammentaminen motivoi heitä. Omaan pedagogiseen kehittymiseen liittyviä asioita 
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mainittiin paljon vähemmän, mikä kuitenkin oli alle 10 vuotta työskennelleillä avoimen kysymyksen 

vastauksissa paljon esillä.  

 

Vastaajaryhmien ikäjakaumassa oli selkeä ero: alle 10 vuotta työskennelleiden keskiarvoikä oli 33, 

08 vuotta ja yli 10 vuotta työskennelleiden 47,21 vuotta. On mahdollista, että vastaajien iällä ja 

opettajankoulutuksen sekä yhteiskunnankin muutoksilla olisi vaikutusta siihen, miten 

musiikinopettajan ammatti nähdään, ja millaisiin asioihin opetustyössä huomio kiinnitetään. Yli 10 

vuotta työskennelleiden vastausten perusteella ”työelämä vastaa opintojeni aikana muodostamiani 

odotuksia” -tekijä oli merkitsevästi yhteydessä opettamismotivaatioon. Silloin, kun suurin osa 

suomalaisista yli 10 vuotta työskennelleistä musiikinopettajista on ollut opiskelijana, on 

musiikinopettajan koulutuksessa keskitytty nykyistä enemmän itse aineen aiheiden opettamiseen ja 

vähemmän tänä päivänä pinnalla oleviin yhteiskunnallisiin teemoihin (ks. Partti, Westerlund ja Björk 

(2013), luvusta 3.6.2). Työnkuva on ollut myös nykyistä rutinoituneempaa ja opettajuudelta on 

vaadittu vähemmän (ks. Martela, Mäkikallio ja Virkkunen (2017); Tynjälä (2011), luvusta 3.6.2). 

Ainakin suomessa yli 10 vuotta työskennelleet ovat siis saaneet opiskeluaikana tietynlaisen 

käsityksen musiikinopettajan työstä ja mahdollisesti toteuttavat tuota käsitystään nykyäänkin 

tunneillaan totuttujen rutiiniensa avulla, ja keskittyvät yhteiskunnan tuomia uusia vaatimuksia 

enemmän itse musiikkiaineen opettamiseen, ja ovat tyytyväisiä siihen. Voi hyvin olettaa, että 

samansuuntainen ilmiö on toteutunut myös muissa pohjoismaissa. Tämä kaikki voisi olla nähtävissä 

yli 10 vuotta työskennelleiden vastauksissa myös siitä, kuinka paljon musiikki opettamisvälineenä 

korostuu. 

 

Vaikka alle 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien motivaatiotekijöissä korostuu halu ja tarve 

kehittää omaa ammattitaitoaan, korostuu niissä toisaalta myöskin juuri yhteiskunnallinen ajan henki, 

ja sen tiedostaminen, miten musiikinopettajiltakin odotetaan musiikillisten asioiden opettamisen 

lisäksi aina vain monipuolisempaa ja kokonaisvaltaisempaa opettamista sekä osaamista. (Ks. Partti, 

Westerlund ja Björk (2013), luvusta 3.6.2). Ehkä se selittäisi toisaalta sitä, miksi alle 10 vuotta 

työskennelleet olivat vastauksissaan keskittyneet niin vahvasti itsensä kehittämiseen. Nykyään 

yhteiskunnassa puhutaan yhä enemmän esimerkiksi psykologisista ilmiöistä ja 

monikulttuurisuudesta, ja muun muassa juuri ”psykologinen ote” sekä ”oppilaiden monikulttuuriset 

taustat (inspiroivat minua)” -tekijät olivat esillä alle 10 vuotta työskennelleiden vastauksissa. Näin 

ollen kyselyn tulosten perusteella voisi siis ajatella, että keskimäärin nuoremmat musiikinopettajat 

kiinnittävät opetuksessaan huomiota keskimäärin vanhempia musiikinopettajia enemmän 

opettajuudessa ja yhteiskunnassa pinnalla oleviin teemoihin ja myös vaativat itseltään enemmän. 
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Loppujen lopuksi tuloksista voisi todeta, että motivaatio näyttäisi kantavan musiikinopettajilla 

työuran läpi, mutta sen aikana motivoivat tekijät muuttuvat, muovautuvat ja kehittyvät työvuosien ja 

työkokemuksen sekä yhteiskunnan muutosten myötä. 
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6 POHDINTA 

 

Koska juuri musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavia tekijöistä ei olla tehty aiemmin 

tämän kaltaista tutkimusta, sain tutkimuksellani luotua uutta tietoa, joka toivottavasti voisi herättää 

ajatuksia ainakin musiikinopettajissa itsessään. Tutkimukseni tulosten ja johtopäätösten myötä 

musiikinopettajien voisi olla mahdollista esimerkiksi tarkastella ja reflektoida omaan 

opettamismotivaatioonsa vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus voisi antaa uusia näkökulmia pohtiessa sitä, 

kokeeko olevansa sellaisella tavalla motivoitunut työstään, kuin todella haluaa, vai haluaisiko omaa 

motivoituneisuuttaan työstää johonkin suuntaan. Tutkimus voi auttaa musiikinopettajia pohtimaan, 

miten ympäristö, koulutus ja yhteiskunnan puheenaiheet vaikuttavat heidän 

opettamismotivaatioonsa. Tutkimuksen tulokset saattavat lisätä ymmärrystä 

musiikinopettajakollegoita kohtaan ja tuoda uusia näkökulmia omaan toimintaan suhteessa 

työyhteisöön, kollegoihin ja oppilaisiin. Tutkimustuloksista voisi olla hyötyä myös 

musiikinopettajien koulutuksen kehittämisessä. 

 

Tutkimuksessa käyttämäni tutkimusmenetelmät osoittautuivat toimiviksi ja onnistuin mielestäni tällä 

tutkimuksella vastaamaan tutkimuskysymyksiini niin hyvin, kuin se poikittaistutkimuksen avulla ja 

tämän suuruisella otannalla oli mahdollista. Minulla oli jo ennen tutkielman aloittamista syntyneitä 

oletuksia ja hypoteeseja mahdollisista tuloksista, jotka teoriapohjan myötä vahvistuivat. 

Hypoteeseinani oli, että alle 10 vuotta työskennelleet kokisivat yli 10 vuotta työskennelleitä 

musiikinopettajia enemmän epävarmuutta omasta ammattitaidostaan ja osaamisestaan, millä voisi 

olla negatiivinen vaikutus opettamismotivaatioon yleisesti ja joka saattaisi näkyä ammattitaitoa ja 

osaamista koskevien motivaatiotekijöiden kohdalla vähäisenä tai jopa negatiivisena yhteytenä 

motivaatioon. Tämä hypoteesi osoittautui ainakin osittain oikeaksi, sillä verrattuna yli 10 vuotta 

työskennelleisiin musiikinopettajiin, alle 10 vuotta työskennelleet olivat keskimäärin epävarmempia 

ammattitaidostaan ja osaamisestaan. Tämä ei kuitenkaan vähentänyt heidän opettamismotivaatiotaan, 

vaan juuri ammattitaitoon liittyvät onnistumiset ja kehittyminen olivat merkittävä 

opettamismotivaation lisääjä. Toinen oletukseni oli, että yli 10 vuotta työskennelleet olisivat 

todennäköisemmin jo varmempia omista taidoistaan ja osaamisestaan, kuten myös työrutiineistaan, 

ja tämä toisi heille lisää opettamismotivaatiota. Yli 10 vuotta työskennelleet musiikinopettajat 

olivatkin tutkimukseni mukaan alle 10 vuotta työskennelleitä musiikinopettajia varmempia 

osaamisestaan ja ammattitaidostaan, ja tämä varmuus näkyi motivaatiotekijöissä niin, että itsensä 

kehittämistarpeen sijaan heillä oli tilaa motivoitua esimerkiksi työn vapauden, luovuuden ja musiikin 
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tarjoamista mahdollisuuksista. Vaikka monilla yksittäisillä tekijöillä on oma osansa alle ja yli 10 

vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavissa tekijöissä, 

osoittautui kokemus omista taidoista ja varmuuden tuoma hallinnan tunne selkeimmäksi 

motivaatioerojen selittäväksi tekijäksi. Hypoteesit olivat siis asian ytimessä, vaikka eivät olleetkaan 

jokaisessa yksityiskohdassa täysin yhteneväiset tutkimuksen tulosten kanssa. Lisäksi odotin 

teoriapohjan antamien viitteiden vuoksi, että työuran alun mahdolliset haasteet näkyisivät jollain 

tavalla alle 10 vuotta työskennelleiden tuloksissa, esimerkiksi ”työelämä vastaa opintojen aikana 

muodostamiani odotuksia” -tekijän kohdalla. Kuitenkaan mitään selkeää merkkiä siitä ei ollut 

tuloksissa nähtävissä. 

 

Olin positiivisesti yllättynyt, että kyselystä löytyi näinkin selkeitä tuloksia ja eroja ja yhtäläisyyksiä 

alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien motivaatiotekijöiden välillä. Molempia 

vastaajaryhmiä motivoivien tekijöiden vähyys yllätti toisaalta myös. Se korostaakin sitä, että työuran 

eri vaiheissa todellakin on erilaisia asioita, mitkä motivoivat opettamista ja tekevät opettamisesta 

mielekästä. Tutkimus osoitti myös sen, että vaikka jokainen musiikinopettaja on omanlaisensa yksilö 

ja persoona, on silti olemassa heitä yhdistäviä linjoja ajattelumalleissa ja siinä, miten asiat koetaan. 

Tämä näkyikin esimerkiksi vastaajaryhmien keskiarvoina esitettyjen vastausten suhteellisen pienissä 

eroavaisuuksissa. 

 

Tuloksista nousi esiin sellaisia aiheita, joita voisi olla mielenkiintoista ja hyödyllistä tutkia 

yksityiskohtaisemminkin. Mielenkiintoista olisi esimerkiksi perehtyä tarkemmin siihen, miksi 

motivaatiotekijät olivat motivaatioon yhteydessä juuri niin kuin olivat. Tutkielmassani pyrin 

selvittämään musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavia tekijöitä melko laajasti, minkä 

vuoksi en voinut syventyä jokaiseen motivaatiotekijään syvemmin. Siksi selitykset sille, miksi tietty 

tekijä on yhteydessä motivaatioon, jää tässä tutkimuksessa joko aiemman teoriapohjan tai pelkästään 

päättelyn varaan. Rajasin tästä tutkimuksesta luotettavuuteen perustuen pois selvityksen siitä, millä 

tavalla maiden väliset erot ovat ehkä vaikuttaneet vastauksiin. Jatkotutkimus voisikin keskittyä 

tutkimaan vastaajien taustojen vaikutusta opettamismotivaatiokokemuksiin. Lisäksi voitaisiin tutkia 

lisää johtopäätöksissäni esiin noussutta kysymystä siitä, miten koulutuksen kehittyminen, ajan henki 

ja yhteiskunnalliset puheenaiheet vaikuttavat siihen, millaiset asiat musiikinopettajat kokevat 

motivoivina opettamisessa. Alkuperäisenä kiinnostuksenkohteena minulla oli selvittää, muuttuvatko 

musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavat tekijät työvuosien aikana. Tuota tutkimusta 

varten paras tutkimusstrategia olisi kuitenkin ollut pitkittäistutkimus, mitä minun ei ollut pro gradu -

tutkielman puitteissa mahdollista toteuttaa. Tämän tutkimuksen tulokset saivat minut kuitenkin 
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pohtimaan juuri tuota alkuperäistä kysymystä yhä syvemmin, joten pitkittäistutkimus kyseisestä 

aiheesta olisi luontevaa jatkoa tälle tutkimukselle. Mahdollisia jatkotutkimuskohteita olisi myöskin 

saada lisää näyttöä niihin vastauksiin, joissa korrelaatio motivaation kanssa oli keskivahva tai vahva, 

mutta ei tilastollisesti merkitsevä, sekä testata tämän tutkimuksen toistettavuutta, eli antaisiko toinen 

samanlainen tutkimus samanlaisia tuloksia. Kiinnostavaa olisi myös se, antaisiko samanlainen 

tutkimus esimerkiksi vain suomalaisilla tutkittavilla samanlaisia tuloksia. Jos ei anna, mitkä asiat 

siihen vaikuttavat? Kyselyn ongelmakohdat, vastaajien erilainen tausta vai muuttuneet olosuhteet? 

Onkin hyvä muistaa, että tämän tutkimuksen tulokset kertovat vain tämän hetken tilanteen ja ovat 

vastaajamäärän sekä eri Pohjoismaista tulevien vastaajien myötä enemmänkin suuntaa antavia kuin 

täysin sellaisenaan yleistettäviä käsityksiä. 

 

On hienoa huomata tämän tutkimuksen tuloksista sekä muista vastaavanlaisista, esimerkiksi 

musiikinopettajien työn imua tai työtyytyväisyyttä käsittelevien tutkimusten tuloksista, että 

musiikinopettajat yleisesti vaikuttaisivat olevan vahvasti motivoituneita ja innostuneita työstään. 

Vaikka musiikinopettajien tulevaisuus tämän valossa näyttääkin positiiviselta, olen silti huolissani 

siitä, miten paljon muuttuvan työelämän mukanaan tuomat haasteet tulevat vaikuttamaan 

musiikinopettajien opettamismotivaatioon ja myös laajemmin työssä jaksamiseen. Olen saanut kuulla 

usealta musiikinopettajatuttavalta kokemuksia etenkin heidän työuransa alun vaikeuksista ja työn 

raskaista ja kuormittavista puolista. Raskaaksi koettu työ on saanut joitakuita jopa pohtimaan, onko 

heillä voimavaroja todella tehdä musiikinopettajan työtä ja olisiko viisainta harkita alan vaihtoa. Siksi 

musiikinopettajien työmotivaation ja työssä jaksamisen aihealueet ansaitsisivat mielestäni tulla 

tutkituiksi nykyisten ja tulevaisuuden olosuhteiden valossa paljon laajemmin ja syvemmin. 
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