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M 
usiikkikasvatuksen psykologisessa rutkimushaarassa on ollut suuri tarve löytää 
�eteellises� rod�nne��avia p�teviä väitteit� mu�iiki�o��sk�lun ulkom�siikilli
s1sca hyödyistä aina smä lähaen, kun mediassa Julkatsmn aero Mozartin mu

siikin kuuntelun vaikutuksesta älykkyysosamäärän (ÄO) kohoamiseen (perustui tutki
mukseen Rauscher, Shaw & Ky 1993). Tätä ennen oli vaikurtavuustutkimuksella pyritty 
osoittamaan vain "ettei lapsille koidu ylimääräistä haittaa, vaikka poistuisivatkin säännöl
lisesti luokkaopetuksesta käydäkseen soittotunnilla" (Buczlaff2000, 174). iin kutsutun 
"Mozart-efektin" vaikutus täsmentyi myöhemmissä tutkimuksissa lyhytaikaiseksi suoritus
tason nousuksi avaruudellista päättelykykyä mittaavissa tehtävissä, jota minkä tahansa iloi
sen - ei pelkästään Mozartin - musiikin kuuntelu helpotti kohottamalla mielialaa 
(Thompson, Schellenberg & Husain 2001). Tuon tuckimusbuumin seurauksena musiikin 
vaikutusten tutkijat löysivät kuitenkin paljon uuttakin tietoa. Musiikin vaikutuksista on 
kirjoitettu monta englanninkielistä yhteenvetoa (mm. Staines 1999; Winner & Hecland 
2000; Joumal of Aesthetic Education-lehden erikoisnumero 3----4/2000; chellenberg 
2003; Hallam 2010; chellenberg & Winner 2011, Music Perceprion -lehden erikoisnu
mero 29/2011). Tällä artikkelilla on tarkoitus korjata suomenkielisen katsauksen puutetta 
päivittää alati uudistuvia tutkimustuloksia sekä saattaa alalla testattuja väittämiä suoma
laisten musiikkikasvaccajien tietoon. 

Siirtovaikutus tarkoittaa aiemmin opitun asian vaikutusta uuden asian oppimiseen 
(Perkins & alomon 1992). Musiikin opiskelun siirrovaikuruksilla rarkoican musiikin 
opiskelun tai pitkäaikaisen harrastamisen ulkomusiikillisia vaikutuksia. Kaikki musiikki
psykologian alalla tehty tutkimus ei suinkaan keskity siircovaikutukseen jonka toteen 
näyttäminen on kasvatustieteilijöillekin vaikeaa (Barnett & Ceci 2002), vaan puhutaan 
esimerkiksi musiikinopiskelun hyödyistä. iirtovaikums-termin käyttö on perusteltua kui
tenkin siitä syystä, että se liittyy oppimiseen ja koulumaailmaan, jota tällä katsauksella on 
tarkoitus valottaa. Lisäksi siircovaikutusta on tavattu tutkia kokeellisesti, mikä on tyypilli
nen asetelma myös tässä katsauksessa referoiduille tutkimuksille. 

Katsauksessani "musiikin opiskelu" pitää sisällään vuodesta toiseen jatkuvan musiikin 
aktiivisen harrastamisen, muttei enää ammatillisesti toimivien muusikoiden coiminraa, 
eikä myöskään musiikin kuuntelua. Musiikin pelkällä kuuncelullakin on vaikuruksia, joira 
esimerkiksi nuoret, kulumsreollisuus ja rerveysala tehokkaasti hyödyntävät (ks. Saarikallio 
& Erkkilä 2007; North ym. 1999; Särkämö ym. 2010; Mitchell ym. 2006). Oleterravasti 
pirkäaikainen harrastaminen, johon on liittynyt muun muassa soittimen hallinnan opiske
lua, nuotinlukua, musiikillisen culkinnan toteuttamista ja ulkomuistista esittämistä, tuot
taa kuitenkin laajempia ja pysyvämpiä muutoksia kuin pelkkä musiikin kuuntelu (Schel
lenberg 2006a). Mukaan olen valinnut myös joitain musiikkikykyjä mittaavia tutkimuk
sia, joihin musiikkipsykologiassa usein viitataan, sillä ne vastaavat kysymykseen ovatko 
vaikutukset musiikin harjoittamisen synnyttämiä vai pohjauruvarko ne yksilöiden luoncai
si.in ominaisuuksiin. Pyrin tekemään lukijalle kuitenkin selväksi, milloin tutkimus ei mu
siikkikasvatuksen kannalta ole relevantti. 

Mitä syytä on olettaa että musiikinopiskelulla olisi siircovaikutuksia tai ulkomusiikilli
sia vaikutuksia? Musiikinopiskelun vaikutuksia voidaan selittää kahdellakin erilaisella teo
rialla: neurologisella selicysmallilla tai siircovaikucus-teorialla (Hecland 2000, 180; Schel
lenberg 2003). eurologinen selitys tarkoittaa sitä että musiikin käsittely aivoissa tapah-
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Abstract 

The transfer effects of music education: 

A review of empirical evidence 

The impact of music education on nonmusical abilicies has been assumed for many years, 
bur empirical evidence from systemacically conducted srudies is scarce and scaa:ered. This 
is the firsr review in Finnish of empirical srudies examining the transfer effects of music 
education. The studies included in this review concern the rransfer effects of music ro 
common school subjeccs and cognitive abilities: mathematics, language, social skills and 
memory. The participants of the included scudies were children who either scudied music 
ar school or had music as their our-of-school hobby. Studies concerning the impacc of 
music lisrening or professional musicians were omitted.

True experiments are rare in comparison ro correlarional studies of rbe transfer effects. 
For this reason the resulrs of che studies cannot be summarized as clearly and favourably as 
the popular press and media have suggesred. Advocaces of music education have been keen 
ro disseminare the resulcs of empirical srudies bur only when the studies have been able ro 

prove the positive impact of music education. Due co the weak, and both positive and 
negative resulrs of the scudies on the effect of music educarion, systematic methods should 

be further developed. For example, joy, the essence of making music cogether, has noc yec 
been measured in studies of the transfer effecc. ■
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