
This is a self-archived version of an original article. This version 
may differ from the original in pagination and typographic details. 

Author(s): 

Title: 

Year: 

Version:

Copyright:

Rights:

Rights url: 

Please cite the original version:

In Copyright

http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en

"Kun siihen pystyy kuitenkin, ei oo mitään järkee olla tekemättä." : oppimisen vaikeudet
pianonsoiton opiskelussa - oppilaiden kokemuksia ja opetuksen keinoja

© 2018 Niilo Mäki -säätiö

Published version

Hasu, Johanna

Hasu, J. (2018). "Kun siihen pystyy kuitenkin, ei oo mitään järkee olla tekemättä." : oppimisen
vaikeudet pianonsoiton opiskelussa - oppilaiden kokemuksia ja opetuksen keinoja. Oppimisen ja
oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 28(2), 5-13.
https://bulletin.nmi.fi/2018/11/23/kun-siihen-pystyy-kuitenkin-ei-oo-mitaan-jarkee-olla-
tekematta-oppimisen-vaikeudet-pianonsoiton-opiskelussa-oppilaiden-kokemuksia-ja-
opetuksen-keinoja/

2018



5

Väitöskirja tarkastettiin Jyväskylän yliopiston 
humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 
suostumuksella Jyväskylän yliopistossa loka-
kuun 28. päivänä 2017 kello 12.

Kustoksena väitöstilaisuudessa toimi mu-
siikkikasvatuksen professori Jukka Louhivuori 
Musiikin, taiteen ja kulttuurin kasvatuksen lai-
toksesta Jyväskylän yliopistosta ja vastaväit-
täjänä filosofian tohtori Paula Salmi Niilo Mäki 
Instituutista.

Musiikilla on tärkeä rooli soittavan lapsen 
ja nuoren elämässä. Soittaminen luo mer-
kityksiä, ja soittamalla voi kokea ja käsi-
tellä tunteita (ks. esim. Kosonen, 2001). 
Musiikki itsessään on soittamista harras-
taville lapsille ja nuorille suuri ilon ja mo-
tivaation lähde, ja musiikki toimii motivaa-
tion lähteenä silloinkin, kun oppiminen ei 
ole helppoa. Suomalainen musiikkioppilai-
tosjärjestelmä on ainutlaatuinen ja maail-

malla arvostettu. Suomesta lähteneiden 
huippukapellimestareiden, instrumentalis-
tien tai oopperalaulajien määrästä keskus-
tellessa puhutaan jopa musiikki-ihmeestä 
(ks. esim. Häyrynen, 2014; Sirén, 2013; 
Tuovila, 2003). 

Nykyinen kahdenkeskinen soiton-
opetustilanne pohjautuu vanhaan mes-
tari–oppipoika-perinteeseen.  Urkurit ja 
kaupunginmuusikot muodostivat aikanaan 
suurimmissa kaupungeissa erityisiä am-
mattikuntia. Heidät velvoitettiin ylläpitä-
mään kiinteä määrä kisällejä ja oppipoikia 
(Dahlström, 1995; ks. myös Hakulinen, 
2010.) Tämä soitonopetuksen malli on 
alkuaikoinaan ollut omiaan aiheuttamaan 
opettajan näkökulmasta positiivisen kier-
teen: kuuluisa opettaja on voinut ottaa op-
piinsa kaikkein parhaimmat oppilaat, joi-
den menestys on puolestaan vahvistanut 
opettajan mainetta. 

Lectio Praecursoria

Johanna Hasu

 "Kun siihen pystyy kuitenkin, 
ei oo mitään järkee olla tekemättä.” 

Oppimisen vaikeudet  
pianonsoiton opiskelussa  
– oppilaiden kokemuksia  

ja opetuksen keinoja.
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OPETTAJA JA  
VUOROVAIKUTUKSEN TAIDE

Erilainen oppija on käsitteenä haastava: 
itse asiassa jokainen meistä on erilainen 
oppija. Oppimistyylit ja oppimisen tavat 
ovat ihmisillä erilaisia, ja samalla ihmisel-
läkin oppimisen tavat ja haasteet vaihte-
levat elämäntilanteen mukaan. Historian 
valossa näyttää siltä, että suomalaisissa 
musiikkioppilaitoksissa ei ole juurikaan 
huomioitu erilaisia oppimisen tapoja, vaan 
oppilaan on ollut pakko edistyä järjestel-
män, ei omilla ehdoillaan. Vuoden 2002 
opetussuunnitelman perusteet (Taiteen 
perusopetuksen musiikin laajan oppimää-
rän opetussuunnitelman perusteet, 2002) 
ovat nostaneet esiin myös erilaiset oppi-
jat, mutta käytännössä moni vaikeuksia 
kokenut tuntee epäonnistuneensa ja jättää 
opintonsa kesken. Vuorovaikutus, opetta-
jan vaikutus motivaatioon ja erilaisten op-
pimisen tapojen huomiointi on nostettu 
keskusteluun vasta vajaan kymmenen vii-
me vuoden aikana.

VÄITÖSTUTKIMUKSEN  
LÄHTÖKOHTA JA KULKU

Musiikin, oppimisen ja oppimisvaikeuksien 
välisiä yhteyksiä on tarkasteltu aikaisem-
missa tutkimuksissa. Erilaiset tutkimuk-
set osoittavat, että musiikki on hyödyllis-
tä sekä oppimisessa yleensä että silloin, 
kun lapsella on jokin oppimisen vaikeus 
(ks. esim. Hallam & Rogers, 2016; Overy, 
2003; Piro & Ortiz, 2009; Schellenberg, 
2006; Wetter, Koerner & Schwaninger, 
2009). Sen sijaan oppimisvaikeuksien vai-
kutuksia jonkin tietyn instrumentin – esi-

merkiksi pianon – soiton oppimiseen ei ole 
tutkittu kovinkaan paljoa. 

Tutkimukseni lähtökohtana olivat niin 
sanotut erilaiset oppijat, he, jotka eivät 
edisty soitonopiskelussa samalla tavalla 
kuin muut ja tarvitsevat oppimisessaan 
perinteestä poikkeavia opetusmenetel-
miä. He saattavat edistyä soitossaan hy-
vinkin, mutta tietyt osa-alueet ovat heille 
opettajan näkökulmasta erityisen vaikeita 
ja työläitä. 

Tutkimuskysymykset olivat seuraavat:
1. Millaisia vaikeuksia soittamisessa 

on niillä oppilailla, joiden oppiminen 
on hidasta – millainen on ”hidas op-
pija” pianonsoitossa?

2. Miten opettajan havainnot oppilaas-
ta suhteutuvat oppilaan tuloksiin eri-
laisissa oppimisvaikeuksia mittaa-
vissa testeissä?

3. Millaiset opetusmenetelmät autta-
vat oppilasta pianonsoiton oppimi-
sessa?

Tutkimukseeni osallistui yhteensä 27 pia-
nonsoittoa opiskelevaa lasta ja nuorta. 
He kaikki tekivät lukemista, oikeinkirjoitus-
ta, nimeämisen nopeutta ja matematiikan 
osaamista mittaavat testit. Lisäksi aineis-
tona tutkimuksessani oli oppilaiden obser-
vointi ja heidän soittamisensa ja edisty-
misensä vertaaminen heidän tekemiensä 
testien tuloksiin. Näistä oppilaista kahdek-
saa myös haastateltiin (ks. kuvio 1). 
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Tutkimuksessa löytyi viisitoista oppilasta, 
joilla oli vaikeutta yhdessä tai useammas-
sa testissä. Testien perusteella haastat-
teluun valikoitui kahdeksan eri-ikäistä ja 

eritasoista oppilasta. Haastatteluaineisto 
antaa äänen oppilaille: he saavat itse ker-
toa, miten he kokevat soittamisen ja oman 
oppimisensa. 

Kuvio 1: Tutkimuksen kulku.

Kuvio 2. Tutkimukseen osallistuneet oppilaat kouluasteittain.

Lukitestit (n=27)
• Pääsääntöisesti joulukuussa 2011
• Yksi lisätesti lokakuussa 2011

Nimeäminen (n=27)
• Joulukuu 2012 - tammikuu 2013

Matematiikka (n=26, yksi oppilas välivuodella)
• Joulukuu 2012 - tammikuu 2013

Observointi (n=15)
• Observointijakso tammikuu 2012 - toukokuu 2014
• Tuntimuistiinpanot tammi-helmikuu 2012, elo-lokakuu 

Haastattelut (n=8)
• Kevätlukukaudella 2014
• Yksi lisähaastattelu keväällä 2015

Matalan	  tes)tuloksen	  saaneet	  oppilaat	  

Alakoulu	   Yläkoulu	   Lukio	  

	  

Matalan testituloksen saaneet oppilaat

Alakoulu

Yläkoulu

Lukio
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Kuviossa 2 esitellään testissä alle tutki-
muksessa määritellyn rajan suoriutuneet 
oppilaat kouluasteittain. Oppilaiden yksilöl-
lisyyden suojan vuoksi kerron heistä tutki-
muksessani mahdollisimman vähän. Niistä 
viidestätoista oppilaasta, jotka olivat yh-
dessä tai useammassa testin osa-aluees-
sa saaneet määriteltyä alemman tuloksen, 
kahdeksan oli alakouluikäisiä, viisi yläkou-
lulaisia ja kaksi lukiolaisia. Ainoastaan yh-
dellä oppilaalla oli erityisopettajan lausun-
to lukivaikeudesta, eli kouluissa ei ollut 
havaittu oppimisen vaikeuksia. Kuitenkin 
haastatteluaineiston perusteella kaikilla oli 
kokemuksia oppimisen ajoittaisesta han-
kaluudesta koulussa ja useammankin op-
pilaan perheeltä sain viestiä siitä, että he 
uskoivat lapsella olevan jonkinlaista oppi-
misen vaikeutta.

VASTAUKSET  
TUTKIMUSKYSYMYKSIIN

Selkeimpänä vastauksena ensimmäiseen 
tutkimuskysymykseen soiton oppimisen 
vaikeuksista oli yleinen oppimisen hitaus. 
Kappaleiden ja esimerkiksi asteikkojen 
omaksuminen oli hitaampaa kuin muilla, 
samoin vaikeuksia oli saada nuottikuva 
soivaan muotoon. Oppilaat osasivat lukea 
nuotteja, mutta nuotista opetteleminen ja 
nuotista soittaminen – sekä opeteltuna 
että prima vista (ensi näkemältä) – oli vai-
keaa. Kappaleiden ulkoa soittaminen halli-
tusti oli haastavaa, mikä oli omiaan lisää-
mään esiintymisjännitystä. Suunnat oikea 
ja vasen sekä ylös ja alas sekoittuivat. On-
gelmia oli myös rytminkäsittelyssä.

Vastaukseksi toiseen tutkimuskysy-
mykseen voidaan todeta, että soitonopet-

tajan havainnot oppimisvaikeuksista olivat 
osittain yhteydessä testituloksiin. Soiton-
opettaja saattaa epäillä oppimisen vaike-
uksia jo ennen koulun havaintoja, mutta 
esimerkiksi kuulonvarainen opiskelustrate-
gia saattaa vaikuttaa siihen, että nuotinlu-
kutaito ei kehity samaa tahtia muun soit-
totaidon kanssa. Soitonopettaja ei siis voi 
tunnistaa oppilaidensa koulunkäyntiin liit-
tyvää oppimisvaikeutta ilman oppimisvai-
keusalan asiantuntijan arviota. Sen sijaan 
kokenut soitonopettaja tunnistaa, milloin 
on kyse soitonoppimisen hitaudesta tai 
vaikeudesta.  

Kolmanteen tutkimuskysymykseen 
vastauksena on kokoelma opetuksen kei-
noja. Opettajan rooli oppimisen helpotta-
jana on merkittävä, ja opettajan on syytä 
käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä 
aivan soitonopetuksen alkuvaiheesta läh-
tien, sillä mahdollinen oppimisvaikeus on 
harvoin opettajan tiedossa oppilaan aloit-
taessa soittotunnit. Opetuksen keinoista 
koostetaan erillinen oppikirja.

PÄÄTEEMAT – OPPILAIDEN  
KOKEMUKSET

Tutkimukseni pääteemana olivat oppilai-
den omat kokemukset soittamisesta. Tär-
keimmäksi teemaksi nousi motivaatio, 
halu oppia soittamaan. Oppilailla oli tavoit-
teena pitkäjänteistä työtä vaativa soitto-
taito. Sen saavuttamiseksi on asetettava 
välitavoitteita ja käytettävä myös ulkoisia 
motivointikeinoja. Erityisesti silloin, kun 
oppilaalla on oppimisen vaikeuksia, moti-
vaation on oltava korkealla. Tässä opetta-
jan rooli on merkittävä, ja erityisen suuri 
rooli on valittavalla ohjelmistolla. Kappa-
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leiden on oltava sekä mielekkäitä että riit-
tävän helposti opeteltavia. Yksi haastatel-
luista totesi: ”Sellaset kappaleet, joista en 
kauheesti tykkää, niin enhän mä niihin laita 
panosta.”

Opettajan rooli nousi haastatteluissa 
vahvasti esiin. Opettajan rooli oli tärkeä 
niin motivaation kuin soittotunnin ilmapii-
rinkin näkökulmasta. Haastatteluissa poh-
dittiin, mikä merkitys opettajalla on varsi-
naisen oppimisen kannalta: vaikuttavatko 
opettajan opetustavat ja pedagogiset kei-
not oppilaiden mielestä heidän oppimi-
seensa?  Vastauksissa opettajan merkitys 
osoittautuikin paljon ajateltua syvemmäk-
si, koko soittotunneilla käymiseen ja op-
pimiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Oppilaan 
sanoin: ”Minust se [opettajan merkitys] 
on paljo tärkeempi, kun mitä se annetaan 
olla. Musiikkiopistoissa se vaan jotenki si-
vuutetaan. Minust vähän jotkut opettajat 
vähän, en tiiä, oudosti opettaa tai en tiiä 
opettaako ees.”

Oppilaat erottivat haastatteluissa 
soittamisen ja harjoittelun. Soittaminen on 
oppilaiden mielestä mukavaa, mutta har-
joittelu, työnteko, ei aina ole. Opettajan 
tehtävä on sekä auttaa harjoittelussa että 
etsiä motivoivaa soitettavaa. Myös esiin-
tyminen oli suurelle osalle haastatelluista 
merkityksellistä, mutta oppilaat itse koki-
vat esiintymisjännityksen vaikeuttavan ylei-
sölle soittamista. Itselle soittaminen, oma 
itse kuulijana, tuleekin nähdä yhtä arvok-
kaana kuin muille esiintyminen. 

On myös tärkeää, että opettaja an-
taa oppilaan iloita osaamisestaan, sillä 
vaikka soitto ei täyttäisikään perinteisiä 
hyvälle pianonsoitolle asetettuja laatuvaati-
muksia, oppilaan on saatava tuntea onnis-
tuvansa. Erityisesti vanhemmille soittajille 
oman tulkinnan tekeminen soitettavasta 

kappaleesta ja omien tunteiden käsittely 
musiikin avulla on merkityksellistä. Joskus 
oppilaan kokemus kappaleen tunnetilasta 
on hyvinkin erilainen kuin opettajan käsitys 
tai vakiintunut soittotapa. Tällöin oppilaan 
tulkinnan ohjaaminen perinteitä kunnioitta-
vaan tyyliin saattaa tuntua oppilaasta pa-
halta: ”Kun löytää oman tyylin siihen kap-
paleeseen ja se nollataan, niin sit ei löydä 
mitään siihen.”

Kukaan haastateltavista ei kaivan-
nut omalle kohdalleen helpotuksia musiik-
kiopistossa. Oppimisen vaikeudet eivät 
määrittäneet heitä, mahdollinen vaikeus 
oli oppilaille ainoastaan ominaisuus mui-
den joukossa. Oppilaan sanoin: ”Vaikka 
mulla on tää lukihäiriö, ja mul on jotain 
vähä erilaista, niin en mä sen takii haluu 
tehä jotain semmosta [eri tavalla], mihin 
mä kuitenki kykenisin. Kun siihen pystyy 
kuitenkin, nii ei siin oo mitään järkee olla 
tekemättä. Ei se lukihäiriö rajota tekemis-
tä sillai, et kyl me pystytään yhtä hyvin, jos 
me vaan harjotellaan enemmän.”

SIVUTEEMAT – OPETTAJAN  
HAVAINNOT JA TESTIEN  
TULOKSET

Oppilaat, joilla testituloksen mukaan oli 
pelkkää lukemisen hitautta tai lisäksi myös 
nimeämisen hitautta, oppivat pääsääntöi-
sesti melko helposti uutta, kun heitä neu-
vottiin. Nuotista soittaminen ja kappaleiden 
opetteleminen oli kuitenkin vaikeampaa. 
Tähän ryhmään kuuluneet oppilaat soitti-
vat mielellään kuulonvaraisesti. 

Pelkkä nimeämisen hitaus ei näyt-
täisi erityisemmin vaikeuttavan soittamis-
ta. Näillä oppilailla nuotinluku ja nuotista 
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soittaminen sekä nuottikuvan saaminen 
soivaan muotoon olivat osittain teknisen 
ja musiikillisen osaamistason alapuolella. 
He pystyivät siis neuvottuina soittamaan 
paljon vaikeampia kappaleita kuin nuotista 
opetellen. 

Niille oppilaille, joilla oli sekä mate-
matiikan että lukemisen tai nimeämisen 
vaikeutta, pianonsoiton oppiminen tuntui 
olevan kauttaaltaan vaikeaa. Vaikeutena 
näytti olevan muistaa opetettuja asioita, 
ja siinä missä joku toinen oppilas saattoi 
hyvinkin – oltuaan viikon harjoittelematta 
– muistaa melko hyvin edellisellä tunnilla 
opetetut asiat, piti useammassa testissä 
alhaisen pistemäärän saaneen oppilaan  
lähteä joka tunnilla lähes alusta. 

Kahdella oppilaalla oli vaikeutta ma-
tematiikan testeissä, mutta ei muissa. 
Nämä molemmat olivat myös aloittaneet 
soittamisen kuulonvaraisesti. Lisäksi haas-
tatteluissa kävi ilmi, että heillä on melko 
samankaltaisia vaikeuksia koulussa kuin 
niillä oppilailla, joilla oli lukemisen vaike-
utta. Molemmat näistä oppilaista edistyi-
vät opinnoissaan hyvin, joskin molemmil-
le oli tyypillistä vaikeus saada nuottikuva 
soivaan muotoon sekä vaikeus hallitussa 
ulkoa soittamisessa. Tämän tutkimuksen 
perusteella on mahdoton sanoa, mitkä on-
gelmat soittamisessa liittyivät esimerkiksi 
mahdolliseen matematiikan oppimisvaike-
uteen ja sitä kautta symbolien, siis myös 
nuottien ymmärtämisen hankaluuteen ja 
mitkä kuulonvaraiseen strategiaan turvau-
tumiseen. Tutkimustuloksiin oppimisvai-
keuksien ja soitonoppimisen ongelmien 
välisistä yhteyksistä on muutenkin hyvä 
suhtautua varauksella. Aineiston pienuu-
den vuoksi tulokset ovat lähinnä suuntaa 
antavia.  

SIVUPOLKU  
– KUULONVARAISESTI  
ALOITTAMINEN

Kaikkiaan 27:stä testatusta oppilaasta 
neljä oli aloittanut soittamisen musiikki-
opistossa Suzuki-menetelmällä. Lisäksi 
yksi oppilas oli aloittanut soittamisen yk-
sityisopettajalla, joka käytti Suzuki-meto-
dia alkeisopetuksessa. Yksi soittajista oli 
aloittanut opinnot musiikkiopistossa viisi- 
ja puolivuotiaana, ja opetus oli ollut aluk-
si lähinnä kuulonvaraista. Kaikilla kuulon-
varaisesti aloittaneilla oli soittamisessa 
piirteitä, joiden vuoksi oletin heiltä löyty-
vän lukemisen vaikeutta. Sitä ei heiltä kui-
tenkaan löytynyt. Tämän ryhmän oppilaat 
ovat hyvä esimerkki siitä, että opettajan 
havainnot oppimisen vaikeuksista tunnilla 
eivät välttämättä tarkoita sitä, että oppi-
laalla olisi jokin oppimisen vaikeus koulus-
sa. Toisaalta tutkimuksessa kävi ilmi, että 
soitonopettaja saattoi joskus havaita oppi-
lailla muuhunkin kuin soitonoppimiseen liit-
tyviä vaikeuksia. Tätä tulisi jatkossa tutkia 
lisää.

Kuulonvaraisesti aloittaminen voi vai-
keuttaa soitonopiskelua, mutta se saattaa 
aiheuttaa myös ongelmia alkeisopettajaa 
seuraavan opettajan kanssa, mikäli nuo-
tista soittaminen ei suju uuden opettajan 
odottamalla tavalla. 

Oppimisvaikeuksisilla ja kuulonvarai-
sesti aloittaneilla soittajilla oli havaittavis-
sa samankaltaisia ongelmia soittamises-
sa. Ongelmia oli muun muassa nuottikuvan 
saamisessa soivaan muotoon eli nuotista 
oppimisessa, hallitussa ulkoa soittamises-
sa ja nuotista soittamisessa. Kuulonva-
raisten soittajien ongelmat olivat kuitenkin 
”helpommin” ratkaistavissa, ja vaikka tie-
tyt oppimisen piirteet saattoivat olla näky-
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vissä pitkäänkin, heidän edistymisensä oli 
kuitenkin helpompaa kuin niillä soittajilla, 
joilla oli selkeästi myös muuta oppimisen 
vaikeutta.

OPETTAJAN VASTUU  
JA OPPIMISEN VAIKEUDET

Tutkimukseni perusteella voidaan sanoa, 
että lopulta tärkeintä ei ole se, millainen 
”leima” oppilaan otsassa on. Oppilaat, joil-
la on oppimisen vaikeutta tai muita haas-
teita, oppivat soittamaan, mikäli heitä 
opetetaan monipuolisin keinoin ja tunneil-
la toimitaan hyvässä ilmapiirissä. Tämä 
on erityisen tärkeä muistaa senkin vuok-
si, että oppimisvaikeus saatetaan huoma-
ta vasta lukioiässä. Oppilaalla saattaa siis 
olla jokin oppimisvaikeus, mutta sitä ei tie-
detä sen enempää kotona, koulussa kuin 
soittotunnillakaan. Jos opettajan ja oppi-
laan vuorovaikutus toimii ja opettaja ot-
taa oppilaan huomioon kokonaisvaltaisena 
persoonana, käyttää monipuolisia opetus-
menetelmiä ja huolehtii oppilaan motivaati-
osta, niin oppilas edistyy.

Jokainen soitonopettaja on yksilö, 
kuten luonnollisesti on jokainen oppilaskin. 
Vuorovaikutusta korostavassa ajatteluta-
vassa keskiöön nousee yksittäisten mu-
siikillisten tulosten sijaan oppilaan ja opet-
tajan suhde, jonka toimiessa hyvin myös 
oppilaan taidot karttuvat eri tavoin kuin 
vanhassa huippusuoritukseen tähtäävässä 
oppimisympäristössä. Oppilaan ja opet-
tajan elämismaailmojen kohtaamista ku-
vaavassa kompetenssimallissa (Kosonen, 
2001) tärkeässä osassa on yhteinen ym-
märtämisen alue. Pääasiallinen vastuu yh-
teisen ymmärtämisen saavuttamisesta on 

opettajalla, ja opettajan velvollisuus on tu-
tustua oppilaaseensa sekä niihin merkityk-
siin, joita oppilaan elämänpiiriin ja musiikki-
suhteeseen liittyy (Tikka, 2017). Opettaja 
on vastuussa sekä vuorovaikutuksen toi-
mimisesta että oppilaan osaamisen kas-
vamisesta.

Opettajan tehtävä on opettaa oppi-
laille harjoittelua alusta alkaen koko soi-
tonopiskelun ajan. Ei riitä, että opettaja 
kertoo, miten usein tai millä tavoin pitää 
harjoitella. Tunnilla on harjoiteltava yhdes-
sä niin, että oppilas varmasti ymmärtää, 
miten hänen tulee harjoitella. Oppilaan on 
helpompi motivoida itsensä harjoittele-
maan, jos hänellä on varmuus siitä, että 
tietää mitä tekee. 

SOITTAJAKSI OPPIMINEN  
JA OPETUKSEN KEINOT

Näkemykseni mukaan termit muusikko ja 
pianisti pitävät sisällään tietynlaisen amma-
tillisen näkökulman. Mielestäni soittajaksi 
oppiminen on oleellista harrastusmielessä 
opiskeleville, joita suuri osa musiikkioppi-
laitoksissa opiskelevista lapsista ja nuoris-
ta on. Se pitää sisällään mahdollisuuden 
tulla hyväksi muusikoksi tai pianistiksi, 
mutta antaa vapauden soittamiselle ilman 
ammatillisia tai taiteellisia tavoitteita. Soit-
tajaksi opettaminen on mielestäni yksi pia-
nonsoiton opettajan tehtävistä, ja se pitää 
sisällään nuotinluvun ja nuotista soittami-
sen, prima vista -soittamisen, kappaleiden 
opettelemisen, vapaan säestyksen, impro-
visoinnin ja esittämisen taidot.

Opetuksen pitää olla alusta alkaen 
monikanavaista eli mahdollisimman mon-
ta aistikanavaa hyödyntävää. Nuottikuvan 
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tuominen heti mukaan opetukseen on mie-
lestäni välttämätöntä erityisesti pianisteil-
le, joille katseen siirtäminen koskettimien 
ja nuottikuvan välillä on hankalaa ja kuulon-
varainen aloittaminen saattaa johtaa pel-
kän kuuloaistin käyttöön, jolloin nuotinluku 
jää soittotaidon jälkeen. Eri oppimistyylien 
suhde täytyy muistaa pitää tasapainoise-
na, ja opettelutapoja kannattaa eriyttää ta-
voitteiden mukaisesti. Oppilaasta ja hänen 
vahvuuksistaan sekä meneillään olevasta 
soitonopiskelun vaiheesta riippuu, millä ta-
voin kuulonvaraisen soittamisen ja nuotin-
luvun suhde vaihtelee.

KUN SIIHEN PYSTYY  
KUITENKIN – SUOMALAISEN  
SOITONOPETUKSEN  
TULEVAISUUS

Soitonopettajat ovat Suomessa hyvin kou-
lutettuja, ja he kouluttautuvat mielellään 
esimerkiksi seuraamalla erilaisia seminaa-
reja. Opettajat kaipaavat lisää tietoa erilai-
sista oppijoista ja heitä auttavista opetuk-
sen keinoista. Tutkimuksen tulokset ovat 
käytettävissä opettajien jatkokoulutuk-
seen saman tien, mutta tarkoituksenani 
on tehdä opettajien käyttöön myös oppi-
kirja, opettajan työkalupakki. Täydennys-
koulutukseen on satsattava riittävästi, sillä 
yhteiskunnan muutos vaikuttaa myös soi-
tonopetukseen. Opetuksen työkalut ja eri-
laiset keinot eivät kuitenkaan itsessään rii-
tä; tärkeintä on opettajan asenne oppilaita 
kohtaan. Vielä kuluneenakin vuonna olen 
seurannut keskusteluja, joissa oppilaiden 
kokemuksia väheksytään ja oppilaan edis-
tymisen ongelmien nähdään johtuvan ha-
luttomuudesta tai kyvyttömyydestä ottaa 

vastaan opetusta. Ei siis voida sanoa, että 
vuorovaikutuksen ongelmat kuuluvat aino-
astaan historiaan.

Soitonoppimisesta tarvitaan myös 
lisää tutkimustietoa. Monet soittamiseen 
liittyvät tutkimukset ovat selvittäneet sitä, 
miten käytetyt keinot toimivat, eivät niin-
kään sitä, mitä keinoja pitäisi käyttää. Esi-
merkiksi harjoittelua koskeva tutkimus 
tutkii soittajien käyttämiä harjoittelutapo-
ja, mikä vahvistaa vakiintuneiden tapojen 
käyttämistä. Nuotinluvun oppimista ja al-
keisopetuksen keinoja toivoisin voivani 
itse tutkia jatkossa lisää. 

Suomalainen musiikkioppilaitosjär-
jestelmä on aarre, josta meidän ei pidä 
luopua, ja Suomen musiikki-ihme on mah-
dollista säilyttää. Se vaatii sekä lisää tutki-
musta että saadun tiedon hyödyntämistä 
ja koko kentän asennemuutosta. Kun sii-
hen pystyy kuitenkin, ei oo mitään järkee 
olla tekemättä. Me voimme saada kaiken: 
sekä motivoituneet ja innokkaat, oman ää-
nensä löytäneet oppilaat että huippuja eri-
laisiin musiikin ammatteihin. 
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