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Tavoitteenani oli selvittää, miten kodin musiikkiympäristö vaikuttaa musiikinopettajan ammatinvalintaan. Lapsi kasvaa 
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soveltui parhaiten tarkoituksiini. Kodilla on todettu olevan suuri vaikutus lapsen musiikilliselle kehitykselle. Päätin 
yhdistää nämä kaksi aihepiiriä ja tarkastella, miten kodin musiikillinen ympäristö vaikuttaa lapsen musiikilliseen 
kehitykseen, musiikin harrastuneisuuteen sekä lopulta musiikin ammatinvalintaan. 
 
Teoreettinen viitekehys muodostuikin kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tarkastelin ammatinvalintaa 
elämänkaarellisesta näkökulmasta. Tarkastelin ammatinvalintateorioita sekä Eriksonin psykososiaalista kehitysteoriaa. 
Toisessa osassa käsittelin musiikinopettajan ammatinvalintaa elämänkaaren näkökulmasta. Tämä laajempi osio käsitteli 
tietoa musikaalisuudesta, sen kehittymisestä, musiikin merkityksestä, harrastuksesta ja lopulta musiikinopettajan 
identiteetistä, ammatista ja ammatinvalinnasta. 
 
Lähestymistavaksi valitsin narratiivisen tutkimuksen, joka sopii erittäin hyvin elämänkaaren tutkimiseen. 
Aineistonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Haastattelin kolmea Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen 
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1 JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen teossa ja tutkimusongelman asettelussa suurimpana vaikuttajana on 

ollut oma perheeni. Minä opiskelen musiikinopettajaksi. Siskoni on musiikinopettaja. Toi-

nen siskoni on lastentarhanopettajaopiskelija, joka on suorittanut musiikin sivuaineen. Äi-

tini on lastentarhanopettaja. Kaikki sisarukseni harrastavat tai ovat harrastaneet musiikkia 

ja soittaneet musiikkiopistossa jotain instrumenttia. 

 

Minun kodissani musiikilla on aina ollut suuri rooli. Vanhempieni oma musiikin harrastu-

neisuus ja etenkin äitini arvostus musiikkia kohtaan ovat vaikuttaneet siihen, että musiikki 

on ollut aina läsnä arjessa. Pienestä pitäen äiti on laulanut lastenlauluja, joita vieläkin 

muistan ulkoa. Siskojeni kanssa olemme musisoineet pianon ääressä siitä asti, kun se tuli 

taloon minun ollessani vuoden ikäinen. Kuuntelimme musiikkia, olimme mukana lapsikuo-

rossa, lauloimme kotona ja esiinnyimme pienimmissäkin juhlissa. Myöhemmin kaikki sisa-

rukseni yksi toisensa jälkeen pyrki ja pääsi naapurikunnassa sijaitsevaan musiikkiopistoon. 

Erityisesti äidin kannustus ja toisinaan vaatimus jatkaa musiikin harrastusta piti lapset mo-

tivoituneina. Harjoittelumotivaatiota lisäsi myös pieni kilpailu sisarusten välillä. Koulujen 

musiikinopetus kylällä ei valitettavasti ollut muodollisesti pätevää, eikä minulla merkittä-

viä muistoja musiikintunneilta olekaan. Sen vuoksi olenkin kiinnostunut tutkimaan juuri 

perheen asemaan musiikkiharrastuksessa sekä myöhemmin ammatinvalinnan taustatekijä-

nä. Mainitsemani asiat ovat herättäneet mielenkiinnon kodin vaikutuksen lapsen musiikilli-

seen harrastuneisuuteen ja musiikinopettajan ammatinvalintaan. 

 

Miten kodin musiikillinen ympäristö vaikuttaa lapsen musiikilliseen kehitykseen, musiikin 

harrastamiseen sekä lopulta musiikin ammatinvalintaan? Oman kokemukseni pohjalta sekä 

aiempien tutkimusten (mm. Hirvonen 2003; Sloboda 1985; Ruismäki 1991; Hallam 2008; 

Juvonen 2000; Hargreaves 1986) olettaisin, että perheellä, tässä tapauksessa vanhemmilla 

ja sisaruksilla, on suuri vaikutus musiikin juurruttamiseen yksilön jokapäiväiseen elämään. 

Musiikillinen kehitys on erilaista musiikillisesti virikkeellisessä ja vähävirikkeisessä kodis-

sa. En kuitenkaan väitä, että perhe määrää lapsen musiikillisen harrastuneisuuden ilman 

lapsen omaa halukkuutta harrastuksen aloittamiseen ja jatkamiseen. Sen sijaan oletan, että 

lapsi saa vaikutteita kodin asenteista musiikkia kohtaan, harrastuksista ja virikkeistä. 
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Jokaisen yksilön musiikillinen elämänkaari on erilainen. Tällöin jokaisen musiikinopetta-

jaksi opiskelevien ja musiikinopettajan musiikillinen elämänkaari ja ammatinvalintaan 

johtava tie on erilainen. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on tarkastella kolmea erilaista 

musiikinopettajaopiskelijan ammatinvalintatarinaa. Haluan selvittää, millainen on heidän 

kodin musiikillinen ympäristönsä, miten he ovat harrastaneet musiikkia, ja mitkä asiat ovat 

vaikuttaneet heidän ammatinvalintaansa. 

 

Tutkimuksessa haastattelen kolmea musiikinopettajaksi opiskelevaa henkilöä sekä heidän 

vanhempiaan. Haastateltavat ovat valmistumassa olevia musiikinopettajia. Haastateltavien 

ikäjakauma on pieni, millä tähtään samankaltaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen heidän 

elämänsä aikana. Haastateltavista kaksi on tyttöä ja yksi poika, mikä vastannee karkeasti 

musiikkikasvatuksen opiskelijoiden sukupuolijakaumaa. 

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytän narratiivista teemahaastattelua. Tämä tarkoittaa sitä, 

että minulla oli teoriaan pohjautuvia teemoja, joitakin valmiita haastattelukysymyksiä sekä 

haastattelun runko valmiina, mutta haastattelun luonne oli enemmänkin kerronnallinen 

keskustelu. Valitsin tämän tiedonkeruutavan siksi, että teemoilla haluan varmistaa oikean-

laisen tiedon saamisen, ja narratiivisuus voi johtaa keskustelun uusille alueille, joista teori-

an pohjalta en olisi osannut kysyä. Lisäksi narratiivisessa haastattelussa voi tehdä haasta-

teltavalle tarkentavia kysymyksiä. Analyysimenetelmänä käytän temaattista analyysia, 

jossa jaottelen kerrotut narratiivit teemoihin. Tutkimustulokset esitän uudelleen koottuina 

narratiiveina. 

 

Tutkimuksessani on tarkoitus selvittää musiikinopettajan ammatinvalintaan vaikuttavia 

tekijöitä erityisesti elämänkerrallisesta näkökulmasta. Pyrin selvittämään, kuinka yksilön 

sosiaalinen ja musiikillinen kasvuympäristö, tässä tapauksessa perhe ja koti, vaikuttavat 

musiikinopettajan ammatinvalintaan. Musiikinopettajan ammatinvalinnassa myös musiikil-

linen kehitys ja vanhempien tuki mm. harrastustoiminnassa ovat vaikuttavia tekijöitä. Tut-

kimuskysymykseni on: Miten kodin musiikkiympäristö vaikuttaa lapsen musiikinopettajan 

ammatinvalintaan? Tätä kysymystä tutkin seuraavien apukysymysten avulla: Millainen on 

kodin musiikillinen ympäristö ja miten se vaikuttaa lapsen musiikilliseen kehitykseen? Mi-

ten lapsi on harrastanut musiikkia? ja Mitkä asiat ovat vaikuttaneet hänen ammatinvalin-

taansa? 
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Toisessa luvussa käsittelen ammatinvalintaa yleensä sekä ihmisen elämänkaarta. Käyn läpi 

ammatinvalintaan vaikuttavia tekijöitä ja esittelen Kellyn henkilökohtaisten konstruktioi-

den teorian. Tutkimukseni käsittelee tutkittavan siihen asti elettyä elämää, elämänkaarta. 

Siksi esittelen myös arvostetun elämänkaariteoreetikon Erik H. Eriksonin psykososiaalisen 

kehitysteorian. 

 

Kolmannessa luvussa käsittelen musiikinopettajan ammatinvalintaa elämänkaaren näkö-

kulmasta. Lähden liikkeelle musiikinopettajan työn- ja toimenkuvasta, jonka jälkeen käsit-

telen musikaalisuutta, musiikillista kehitystä, musiikkiharrastuksen elämänkaarta ja moti-

vaatiota, identiteettiä ja sen syntyä sekä musiikinopettajan työn- ja toimenkuvaa. 

 

Neljännessä luvussa keskityn tutkimuksen metodologian tarkasteluun. Tutkimus on narra-

tiivinen eli kerronnallinen tutkimus. Tiedonkeruussa luontevaksi menetelmäksi valikoitui 

haastattelu, joka myöhemmin tarkentui teemahaastatteluksi. Esittelen myös temaattisen 

analyysin, jota käytin tutkimuksessa. Tässä luvussa käsittelen myös tutkimuksen etiikkaa. 

 

Viidennessä luvussa raportoin, miten tutkimus käytännössä eteni. Esittelen tutkimuksen 

informantit, joina toimivat sekä opiskelijat että heidän vanhempansa. Kerron, miten hankin 

informantit ja millaisia haastattelutilanteet olivat ja miten lähdin analysoimaan aineistoa. 

 

Kuudes luku keskittyy analysointiin. Analyysissa käytän temaattista analyysia, jonka avul-

la jaan aineiston teemoihin. Teemoittelu pohjautuu pääosin aineistoon, jolloin jokaisen 

henkilön kohdalla teemojen painotus on erilainen, mutta siihen vaikuttaa myös taustateori-

at, jotka rajaavat aiheen kodin musiikkiympäristöpainoitteiseksi. 

 

Seitsemännessä luvussa esittelen tutkimustulokset. Kokosin sekä opiskelijoiden että van-

hempien haastatteluista saaduista materiaaleista minä-muotoiset narratiivit, jotka kertovat 

opiskelijoiden tarinat. 

 

Pohdinnassa kertaan vielä saadut tutkimustulokset lyhykäisesti ja vertaan niitä suhteessa 

aiempiin tutkimuksiin ja asettamiini tutkimuskysymyksiin. Lisäksi arvioin tutkimuksen 

luotettavuutta. Tarkastelen pro gradu -tutkielman tekoa ja sen vaiheita sekä sitä, miten tut-

kimuksen olisi voinut tehdä toisin ja millaisia jatkotutkimushaasteita tutkimus on tuottanut.  
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2 AMMATINVALINTA JA ELÄMÄNKAARI 

Ruismäki (1991, 55) kuvaa ammatinvalintaa prosessina, jonka tuloksena yksilö päätyy 

tiettyyn ammattiin. Prosessi kattaa koko ihmisen siihen asti eletyn elämän. Ammatinvalin-

taa voidaan myös kutsua uranvalinnaksi. Uranvalinta on terminä monimuotoisempi pitäen 

sisällään koulutukseen pyrkimisen lisäksi jo ammatissa työskentelevien päätökset tulevasta 

urastaan. Sen perustaa lähdetään rakentamaan jo lapsuudessa tai varhaislapsuudessa. Uran-

valinnan prosessi on monien eri tekijöiden summa ja tapahtuma, jonka ajallinen kesto on 

yksilöstä riippuvaa. (Ruismäki 1991, 55.) Päätös ammatinvalinnasta voi syntyä sen ajatte-

luprosessin tuloksena, kun yksilö vertaa omia edellytyksiään ammatin vaatimuksiin (Vilja-

nen 1977, 9). 

 

Ammattiin hakeutumisen motiiveja voidaan tarkastella Jussilan (1976) jaottelun mukaan. 

Niitä voivat olla ammatista saatava sisäinen tyydytys tai ulkoiset palkkiot, joka kuvastaa 

ammatista saatavia materiaalisia etuja ja turvattua toimeentuloa. Ammattiin hakeutuminen 

voi olla myös eräänlainen korvikeratkaisu. Toisia voi kiinnostaa ammatin sosiaalinen ar-

vostus, jolloin myös toiset henkilöt voivat olla ohjaamassa uranvalintaa. Joillekin koulutus 

on välineellinen etu muun muassa jatkokoulutukseen ja eteenpäin pyrkimykseen. Opettajan 

työssä voi opettajan vaikutusmahdollisuus ja yhteiskunnallinen aktiivisuus olla syinä hakea 

koulutukseen. Myös työpaikansaantimahdollisuudet vaikuttavat koulutukseen haettaessa. 

(Jussila 1976, 23–30.) Jussilan tekemä jako on kymmenien vuosien takaa, jolloin on arvioi-

tava sen paikkansapitävyys tänä päivänä. Tässä luvussa tullaan tarkastelemaan yleisiä am-

matinvalintaan vaikuttavia tekijöitä identiteetin ja perheen sosiaalisen vuorovaikutuksen 

näkökulmasta. 

2.1 Ammatinvalintaan vaikuttavia tekijöitä 

Viljasen (1977) mukaan uranvalintaan vaikuttavat sekä yksilölliset että ympäristöstä johtu-

vat tekijät. Sinisalon (1986) tutkimuksessa kritisoidaan juuri pelkästään urakehityksen ja 

ammatinvalinnan tarkastelua subjektiivisena elämänprosessina. Hänen mukaansa yksilölli-

set elämänkulut on asetettava historiallis-yhteiskunnalliseen kontekstiin, sidottava ikäko-

hortin elämään aikakauteen ja sen piirteisiin. (Samaan ikäkohorttiin lasketaan kuuluviksi 

ne ihmiset, joiden syntymä ajoittuu tiettyyn ajanjaksoon eli periodiin.) Ammatinvalintaan 

orientoitumiseen vaikuttavat oleellisesti yhteiskunnassa yksilölle kulloinkin tarjolla olevat 

koulutus- ja työmahdollisuudet ja saatavissa olevien työtehtävien luonne. Siihen vaikuttaa 
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myös ammattia valitsevan yksilön käytettävissä oleva tieto eri koulutusvaihtoehdoista ja 

ammateista. Ammatinvalintaan orientoituminen kytkeytyy myös ihmisten sosiaalitaloudel-

liseen kehitystaustaan ja sen orientoitumiseen elämään ja työhön. (Sinisalo 1986, 24.) 

 

Ammatinvalinta on jokaiselle nuorelle eteen tuleva tilanne. Nuoren tulee tehdä valinta, 

joka pohjautuu hänen omiin intresseihinsä sekä tietoon ammateista. Yksilön kiinnostuksen 

lisäksi ammatinvalintaan vaikuttaa reaalimaailma: aiempi koulumenestys, koulutustarjonta, 

koulutuksen saatavuus ja asuinpaikka. Ammatinvalinta on yhteydessä myös yksilön sosiaa-

liseen taustaan, ammatti- ja luokkarakenteeseen. (Muurinen 2004, 37.) Sinisalon (1986) 

mukaan ammatinvalinnan prosessi, erityisesti prosessiin vaikuttavat yksilön asenteelliset ja 

kognitiiviset valmiudet suunnitteluun ja päätöksentekoon, on nostettu tutkimuksissa kes-

keiseen asemaan. Ammatinvalintakysymyksiin suuntautuminen ja niiden henkilökohtainen 

merkitys on sidoksissa yhteiskunnan tarjoamiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin, yksilön 

sosiokulttuurisiin arvoihin ja kokemuksiin. (Sinisalo 1986, 24.) Ruismäen (1991, 60) mu-

kaan ammatinvalintateorioissa on yleensä taustalla oletus, että ammatinvalinnan päätök-

seen vaikuttavat tekijät ovat yhteydessä yksilön persoonallisuuden piirteisiin, älykkyyteen, 

arvostuksiin, tarpeisiin, intresseihin, rooli- ja minäkäsitykseen sekä sosioekonomiseen 

taustaan.  

2.1.1 Henkilökohtaisten konstruktioiden teoria 

George Kellyn (1905–1967) persoonallinen konstruktio -teoria keskittyy siihen, miten ku-

kin yksilö hahmottaa, tulkitsee ja käsitteellistää maailmaa. Kellyn persoonallisuusteoriassa 

konstruktion käsitteellä on keskeinen sija. Teorian mukaan jokainen yksilö konstruoi maa-

ilman hieman eri tavoin. Voisikin ajatella, että Kelly näkee ihmisen tieteilijänä, joka koet-

taa ennustaa ja kontrolloida ilmiöitä. Kellyn teoriaa voidaan käyttää myös ammatinvalin-

nan prosessissa, kun yksilö konstruoi itselleen tulevaisuuttaan tietyn ammatin harjoittajana. 

(Kelly 2003; Muurinen 2004, 12.) Konstruktivismi tarkoittaa sitä, että ihminen rakentaa 

tietoa aktiivisesti havaitsemalla ympäröivää maailmaa. Sosiaalisen konstruktivismin mu-

kaan ihmisten tavat hahmottaa ja ymmärtää arkitodellisuutta ovat sosiaalisesti rakentunei-

ta. Sosiaaliset konstruktivistit olettavat, että asiat, joiden luulimme olevan väistämättömiä, 

ovatkin sosiaalisia tuotteita (Hacking 2009, 75). Henkilökohtaisten konstruktioiden teori-

assa ihminen tarkastelee ja arvioi maailmaa omien kokemustensa perusteella. Kokemus-

tensa perusteella hän muodostaa kuvaansa maailmasta ja todellisuudesta, ja tämän muodos-
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tamansa kuvan varassa hän toimii tulevissa tilanteissa. Kokemukset todellisuudesta ovat 

jatkuvassa muutoksen tilassa, jolloin ne muuttuvat ihmisen kokemusten ja todellisten ob-

jektiivisten muutosten myötä. Henkilökohtaisten konstruktioiden teorian mukaan jokainen 

ihminen on kuin tiedemies, jolle ympäröivän maailman ja sen tapahtumien ennustaminen 

ja kontrollointi on tärkeää. (Kelly 2003; Muurinen 2004, 12.) 

 

Teorian mukaan elämme kahdessa maailmassa. Kellyn (2003) mukaan on olemassa ”todel-

linen maailma” ja yksilön muodostama kuva todellisesta maailmasta. Yksilön konstruoi-

maa representaatiota Kelly kutsuu kokonaisuudessaan konstruktiosysteemiksi ja sen osia 

konstruktioiksi. Yksilö muodostaa konstruktiot kokemustensa perusteella. Konstruktiot 

voivat olla erittelyjä, abstraktioita, ennusteita, hypoteeseja ja välineitä maailman tarkaste-

luun. Niiden avulla yksilö ennakoi tapahtumien toisintoja. Kokemustensa myötä ihminen 

on jatkuvasti kehittämässä konstruktioitaan ja konstruktiosysteemiä. Ihminen voi kuitenkin 

valita ja vaihtaa näkökulmaansa tarkastellessaan konstruktioita. Tästä syystä Kelly nimittää 

teoriaansa konstruktivistiseksi alternativismiksi. (Muurinen 2004, 12–13.) 

 

Konstruktiot ovat maailman piirteiden pelkistystä ja tulkintoja. Ne perustuvat eroihin ja 

toisaalta erotettujen piirteiden samanlaisuuteen. Konstruktiot ovat luonteeltaan bipolaari-

sia, mikä tarkoittaa sitä, että jos toinen on pienempi, toinen on suurempi. Toisaalta täytyy 

myös muistaa, että pienen ja suuren välillä löytyy monia kokoja. Konstruktiot muodostavat 

myös hierarkkisen järjestelmän. Muurinen kritisoikin Kellyn bipolaarisuutta sen yksinker-

taistaessa liikaa maailmaa. Hänen mukaansa ylätason konstruktiot (hyvä vs. paha ruoka, 

hyvä vs. huono ammatti) ovat pikemminkin multipolaarisia kuin hierarkiassa korkealla 

olevia konstruktioita. (Muurinen 2004, 14–15.) 

 

Kellyn teoria voidaan tiivistää yhteen perusväittämään ja yhteentoista sivuväittämään. 

(Kelly 2003, 32–73.) 

 

Perusväittämä: Yksilön toiminta määräytyy tavasta, jolla tulevia tapahtumia en-
nakoidaan. 

1. Konstruktioväittämä: Yksilö ennakoi tapahtumia konstruoimalla niiden 
toisintoja. Konstruoimme ennusteitamme menneisyyteemme perustuen. 
Maailma ei kuitenkaan toistu samanlaisena, mutta siinä on abstrahoitavis-
sa piirteitä, jotka ovat ennustettavissa. 
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2. Yksilöllisyysväittämä: Yksilöt eroavat toisistaan sen suhteen, miten he 
konstruoivat tapahtumia. Kokemukset ja niistä tehtävät johtopäätökset 
ovat yksilöllisiä, jolloin konstruktiotkin ovat yksilöllisiä. 

3. Organisaatioväittämä: Tapahtumien ennakointiin kehitetään yksilöllinen 
ja hierarkkinen konstruktiojärjestelmä. Konstruktiot ovat sitoutuneet toi-
siinsa. Jotkut konstruktiot ovat toisia tärkeämpiä. Joskus hierarkkisuus 
perustuu yhteiskunnan tai tieteen tekemään luokitteluun. 

4. Dikotomiaväittämä: Yksilön konstruktiojärjestelmä muodostuu dikotomi-
sista konstruktioista. Konstruktiolla on kaksi päätä, jolloin kaikella on 
vastakohtansa. Konstruktio voi olla vain fysiologisella tasolla tunnistettu 
ja käytetty, tai tiedostamaton, ja kuitenkin ohjata toimintaa. 

5. Valintaväittämä: Yksilö valitsee dikotomisista konstruktioista sen, jonka 
avulla hän arvelee konstruktiojärjestelmänsä kehittyvän ja ennakointiensa 
paranevan. Valinta pyrkii aina mahdollisimman toimivaan tulkintaan to-
dellisuudesta. Jotkut valinnat ovat tilannesidonnaisia ja toiset pysyviä. 

6. Alueväittämä: Kukin konstruktio soveltuu vain tiettyjen tapahtumien en-
nakointiin. Vain harvat konstruktiot käyvät kaikkiin tilanteisiin. Kon-
struktioiden valinnan käyttö on yksilöllistä. 

7. Kokemusväittämä: Yksilön konstruktiojärjestelmä muuttuu, kun hän 
konstruoi tapahtumien toisintoja. Ympäristöstä saaman palautteen perus-
teella yksilö joko jatkaa entistä toimintaa, tai muuttaa konstruktioitaan. 
Yksilö sopeutuu ympäristöönsä, muuttaa käsityksiään. Toisaalta hän uu-
delleen konstruoi ympäristöään. 

8. Muuttuvuusväittämä: Konstruktiojärjestelmän muuttuvuus riippuu kon-
struktioiden jäykkyydestä ja laaja-alaisuudesta. Jäykkyydellä tarkoitetaan 
tässä konstruktioiden kykyä sisällyttää uusia elementtejä. Uusien ele-
menttien mukaan lukeminen muokkaa konstruktioita. Ylä- ja alatason 
konstruktiot ovat erilaisia muutosherkkyydeltään. 

9. Hajanaisuusväittämä: Yksilö voi käyttää keskenään yhteen sopimattomia 
konstruktioita. Tämä saattaa johtua eri tilanteessa olevasta eri roolista. 

10. Yhteisyysväittämä: Jos kaksi ihmistä konstruoi kokemuksiaan samalla ta-
voin, muistuttavat he psykologisesti toisiaan. Ikä, kokemukset ja ryhmä 
luovat konstruktioihin yhtenäisyyttä. Kulttuurin rooli on tärkeä. Sama 
kulttuuriryhmä konstruoi kokemuksiaan samaan tapaan ja odotamme tu-
kea samanlaisilta ihmisiltä. 

11. Sosiaalisuusväittämä: Sosiaalinen vuorovaikutus edellyttää toisen ihmi-
sen konstruointiprosessin konstruoimista. Jos pystymme ennustamaan 
tarkasti, mitä toiset tulevat tekemään, voimme sopeuttaa itsemme heidän 
käytökseensä ja jopa muuttamaan toisten käytöstä. Kelly painottaa rooli-
en merkitystä. Roolipelin edellytyksenä toimii kyky konstruoida toisten 
konstruktioita. 

 

Kellyn teoriassa näkyy vahvasti sen sosiaalinen luonne. Teoriassa yksilöllisen, rakennetun 

todellisuuden lisäksi on olemassa sosiaalinen ja jaettu todellisuus. Yhteisyysväittämässä ja 

sosiaalisuusväittämässä tulee ilmi ajatus, että samanlainen kulttuuritausta ja kokemukset 

johtavat samanlaisiin konstruktioihin ja odotuksiin, ja että ihminen pystyy ymmärtämään 

toisen tapaa konstruoida maailmaa. (Kelly 2003; Muurinen 2004, 18.) Tätä voimme verrata 
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sosialisaatioprosessiin, jossa vanhempien arvot ikään kuin siirtyvät lapsille sosiaalisen 

kanssakäymisen seurauksena. Samoin enkulturaatioprosessissa lapsi sisäistää ympäristönsä 

kulttuuria ja arvoja (Fredrikson 1994). Lapset konstruoivat itselleen ympäristöstä saatuja 

malleja. Samanlaisella kulttuuritaustalla on taipumus saada ihmiset ajattelemaan ja käyt-

täytymään samalla tavalla (Kelly 2003, 66). Teorian mukaan yksi kulttuurin tärkeistä piir-

teistä on samankaltaiset odotukset ja samankaltaisuus siinä, mitä ihmiset havaitsevat heiltä 

odotettavan. Tämä näkökulma tukee ajatusta ympäröivän kulttuurin ja erityisesti lähikon-

taktien merkityksestä ihmisen käyttäytymiselle ja valinnoille. Toisaalta emme voi olettaa, 

että globalisoituneessa maailmassa ja maassa, jossa ammatillinen tarjonta on kirjoltaan 

hyvin laaja ja individualismi kukoistaa, saman kulttuurin yksilö käyttäytyisi juuri kulttuu-

rin odotusten mukaan. Emme voi olettaa, että yksilö sopeutuisi lähikontaktien mukaiseen 

toimintaan ja noudattaisi lähiyhteisönsä rooleja. Muurinen huomauttaa, että ihmisen toi-

mintaa ja ratkaisuja ohjaa järjen ja konstruoiden lisäksi tunteet. Ihmistä ohjaavat myös 

maailmankatsomus, sidosryhmät (kuten perhe) ja kulttuuri. (Muurinen 2004, 19.) Nykyään 

sidosryhmiä voivat myös olla sosiaalisen median, kuten Facebookin, kautta muodostetut 

suhteet. Voimmeko siis pelkistää sidosryhmien vaikutuksen saman kulttuurin edustajiin vai 

onko mahdollista, että globalisoituneessa maailmassa helpon sosiaalisen kanssakäymisen 

seurauksena tämä vaikutus olisi monimuotoisempi? Tämä vaikuttaisi myös identiteettiin ja 

kenties hajauttaisi rooleja, mistä postmodernissa identiteettiteoriassa jo puhutaan. Hallin 

(1999, 23) mukaan postmodernilla subjektilla ei ole kiinteää olemuksellista tai pysyvää 

identiteettiä. Identiteetti muodostuu ja muovautuu jatkuvasti suhteessa sen hetken ympäris-

töön.  

 

Kellyn verratessa ihmistä tiedemieheen, joka analysoi ja strukturoi maailmaa, Muurinen 

vertaa ihmistä itseään korjaavaan tieteeseen. Muurinen muistuttaa, että Kellyn teoria on 

koko persoonallisuuden kattava kriittistä konstruktivismia edustava teoria, ei behavioristi-

nen teoria (Muurinen 2004, 20). 

2.1.2 Persoonallisuus ja identiteetti 

Jussila (1976) on tutkinut opettajankoulutukseen pyrkivien henkilöiden taustamuuttujien, 

minäkuvan, pyrkimysten ja persoonallisuuden piirteiden yhteyttä uravalinnan motiiveihin. 

Tutkimuksessa uravalinnan 70 motiivimuuttujaa jaoteltiin kahdeksaksi faktoriksi. Ensim-

mäisellä faktorilla painottuivat henkilökohtaisen tyydytyksen saaminen sosiaaliseen vuo-
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rovaikutukseen suuntautuvasta toiminnasta. Myös Hollandin (1973) teorian, jota käytetään 

paljon ammatinvalinnan ohjauksen testeissä, lähtökohtana on, että ammatinvalinta on per-

soonallisuuden ilmaus. Tässä persoonallisuus on koko elämänhistorian ja kokemusten tu-

los. Ammatilliset intressit ovat osa persoonallisuutta. Teorian mukaan ihminen hakeutuu 

ammattiin, joka vastaa hänen persoonaansa, täyttää hänen odotuksiaan sekä mahdollistaa 

haluttujen taitojen ja roolien harjoittamisen. 

 

Myös muut tutkijat yhdistävät persoonallisuuden ja identiteetin ammatinvalintaan. Lind-

roos (1994) mainitsee tutkimuksessaan, että muun muassa juuri edellä mainittu Holland, 

Gottfredson ja Power olettavat, että myöhemmin esiteltävän Erik H. Eriksonin identiteetti-

teorian pohjalta olisi mahdollista integroida ja selittää yksittäisiä ammatillista päätöksente-

koa koskevia oletuksia ja tutkimustuloksia. Heidän mukaansa suurin osa nuorten ammatin-

valintaongelmista johtuu joko identiteetin kehittymättömyydestä, tiedon ja harjoituksen 

puutteesta tai sisäisistä ja ulkoisista esteistä. Jos ammattiin sitoudutaan ilman kehittynyttä 

identiteettiä, ratkaisua ei todennäköisesti koeta tyydyttäväksi ja päätöksentekoon palataan 

vielä myöhemmin. 

 

Eriksonin (1980) mukaan identiteetin muodostaminen on nuoruuteen kuuluva normatiivi-

nen kehitystehtävä, jonka onnistuminen johtaa identiteetin saavuttamiseen ja epäonnistu-

minen roolien hajaannukseen. Onnistumiseen vaikuttaa yksilön selviytyminen aiemmista 

kehitystehtävistä. Vastaavasti identiteetin saavuttaminen vaikuttaa myöhempien elämän-

vaiheiden kehityskriiseistä selviytyminen. (Erikson 1980.) Eriksonin teoriaa voidaan tulki-

ta siten, että ammatillisen identiteetin kannalta on tärkeää erityisesti ahkeruus versus 

alemmuuskriisin ratkaiseminen kouluiässä. Ratkaisemisen onnistuessa lapsi alkaa kokea 

oman toimintansa merkitykselliseksi saaden osaamisen ja onnistumisen kokemuksia sekä 

valmiuksia myöhemmälle työelämässä toimimiselle. 

 

Nuoruus on Eriksonin mukaan identiteetin muodostamisen aikaa. Aikuistumiseen liittyvät 

fyysiset, psykologiset ja sosiaaliset muutokset uhkaavat nuoren samana pysymisen koke-

musta. Nuori pyrkii sovittamaan yhteen aiemman kokemuksensa, nykyisyyden ja tulevai-

suuden. Hän joutuu määrittelemään itsensä seksuaalisesti, ideologisesti sekä ammatillisesti. 

Nämä roolit pitäisi myös pystyä integroimaan eheäksi kokonaisuudeksi. (Erikson 1980.) 

Tällöin esimerkiksi ammattiroolin on oltava sopusoinnussa sukupuoliroolin ja muun arvo-

maailman kanssa. Identiteettiteoriassa ammatinvalintaa ei nähdä nuoren kehitysprosessista 
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erillisenä, vaan osana identiteetin muodostumista, johon kuuluu yhteiskuntaan integroitu-

minen myös muillakin tavoilla. Nuoren on siis löydettävä ammatti, jonka kautta hän voi 

toteuttaa identiteettiään. 

 

Eri identiteettityypit, jotka rakentuvat Eriksonin mukaan nuoruudessa, vaikuttavat nuoren 

ammatinvalinnan päätöksentekoon. Marcian (1980) identiteettitestausmallin mukaan iden-

titeetit voidaan jakaa neljään eri ryhmään. Niitä ovat epäselvä identiteetti, omaksuttu iden-

titeetti, etsivä identiteetti sekä saavutettu identiteetti. Epäselvä identiteetti viittaa identiteet-

tiprosessin kaikkinaiseen välttämiseen: erilaisia arvoja, ideologioita ja rooleja ei pohdita, 

eikä kantaa oteta siihen, millaisessa suhteessa ollaan muuhun maailmaan. Heitä kuvailevia 

adjektiiveja ovat vetäytyminen, passiivisuus, irrallisuus ja ajelehtiminen. He tuntevat itsen-

sä paikattomiksi maailmassa ja kokevat olevansa vain sitä, mitä ovat kullakin hetkellä. 

Heidän käsityksensä itsestään ailahtelevat, he ovat helposti ulkoapäin ohjautuvia eivätkä he 

koe voivansa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. He eivät koe tekevänsä tärkeitä elämän-

päätöksiä omasta halustaan, vaan pikemminkin ulkoisten olosuhteiden pakottamana. Suhde 

perheeseen on etäinen. (Lindroos 1994, 3–6: Marcia 1980.) 

 

Identiteetin omaksuneilla nuorilla on voimakkaita ammatillisia ja ideologisia sitoumuksia, 

jotka on omaksuttu suoraan vanhemmilta tai muilta johtohahmoilta ilman etsimistä. Heille 

on luontaista voimakas hyväksytyksi tulemisen tarve, normien kunnioittaminen ja ajattelun 

joustamattomuus. He ovat hyvin perhekeskeisiä ja kunnioittavat vanhempiaan. He ovat 

epäselvän identiteettityypin tavoin helposti ohjattavissa. He eivät myöskään koe voivansa 

vaikuttaa juurikaan elämäänsä. Heille on tyypillistä nopea ja impulsiivinen, mutta harkit-

sematon päätöksenteko. (Lindroos 1994, 7.) 

 

Nuoret, jotka ovat etsimässä identiteettiä ovat herkkiä, eloisia, ahdistuneita ja ristiriitaisia 

pyrkiessään löytämään oman paikkansa. Tämä on usein vaihe nuoren itsenäistymiskehityk-

sessä. He haluavat erottua vanhemmistaan ja heillä on usein auktoriteettiongelma. Päätök-

senteossa he ovat itsenäisempiä kuin kaksi edellä mainittua identiteettityyppiä. Opiskeleva 

”etsivä identiteetti” on usein tyytymättömin opiskelukokemuksiinsa. He kykenevät otta-

maan etäisyyttä sosiaalisen yhteisön normeihin ja muodostamaan omat näkemyksensä auk-

toriteeteista ja yleisestä mielipiteestä riippumatta. (Lindroos 1994, 8.) 
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Identiteetin saavuttaneet nuoret ovat sisäisesti eheitä, sosiaalisesti sopeutuvaisia ja si-

toumuksissaan vakaita mutta joustavia. Heidän suhteensa vanhempiin on tasapainoinen 

johtuen heidän analyyttisestä tavastaan ajatella asioista ja tilanteista. Heidän suoriutumis-

tarpeensa on suurempi kuin muilla identiteettityypeillä ja he valitsevat muita vaikeampia 

opiskelualoja. He ovat tulevaisuuteen pyrkiviä ja haluavat toteuttaa itseään. Omien pää-

määrien toteuttaminen on tärkeämpää kuin hyväksytyksi tuleminen. (Lindroos 1994, 9.) 

 

Miten nämä identiteettityypit vaikuttavat ammatinvalintaprosessiin? Identiteetti on yhtey-

dessä siihen, minkälaisia päätöksentekotyylejä nuoret käyttävät ammatinvalintapäätöstä 

tehdessään. Lindroosin (1994, 11) mukaan saavutettu identiteetti on yhteydessä rationaali-

seen ja systemaattiseen päätöksentekoon. Omaksuttu ja epäselvä identiteetti puolestaan 

olivat yhteydessä riippuvaiseen ja epäselvä identiteetti lisäksi intuitiiviseen päätöksente-

koon. Identiteetit olivat myös yhteydessä ammatilliseen etsimiseen ja sitoutumiseen. Lind-

roos olettaa, että etsiminen ja sitoutuminen ideologisilla ja interpersoonallisilla alueilla 

edistää etsimistä ja sitoutumista myös ammatillisesti ja vastaavasti ammatinvalintaproses-

sissa edistyminen todennäköisesti lisää yksilön valmiuksia myös muiden identiteettialuei-

den työstämiseen. Saavutettu identiteetin omaavat eivät tunne epävarmuutta ammatinva-

linnan suhteen, he ovat iäkkäämpiä ja suhtautuvat itseensä myöhemmin. Tämä on so-

pusoinnussa Eriksonin teorian kanssa. 

2.1.3 Vanhempien ja ympäristön vaikutus 

Ammatin periytyvyys on muuttunut modernin ja postmodernin yhteiskunnan aikana radi-

kaalisti. Ammatti ei enää periydy yksioikoisesti isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle. (Myrsky-

lä 2009) Devinen (2004) mukaan yhteiskunnan nopea muutos etenkin toisen maailmanso-

dan jälkeen on vaikuttanut myös ammattien kirjon monipuolistumiseen, tasa-arvoisempaan 

koulutukseen ja sitä kautta myös työläisperheen lasten mahdollisuuteen saada arvostetumpi 

ammatti. Parhaiten palkatut ammatit eivät siis ole enää pitkään aikaan olleet pelkästään 

yhteiskuntaluokkien huippujen saatavilla, jos yhteiskuntaluokista voidaan enää puhuakaan. 

(Devine 2004, 3–5.) Suomessa perheen varakkuus ja vanhempien ammatti ei vaikuta opis-

kelumahdollisuuksiin minimaalisten lukukausimaksujen turvin läheskään niin vahvasti 

kuin maissa, joissa yliopiston lukukausimaksut rajaavat yliopistoihin hakijoiden määrää. 

Myrskylän (2009) mukaan korkeasti koulutettujen lapsilla on muita suurempi todennäköi-
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syys hankkia korkeakoulututkinto. Myös eräät koulutusalat periytyvät: esimerkiksi opetta-

jan lapsella on muita suurempi todennäköisyys opiskella opettajaksi. 

 

Voimmeko käyttää termiä yhteiskuntaluokka vielä tänä päivänä? Onko luokkajakoisuus 

aikansa elänyt ilmiö vai onko yhä olemassa eri yhteiskuntaluokkia? Pakulskin (2005) mu-

kaan luokkateorioita löytyy vielä nykyäänkin. Vallitsevat, marxismiin perustuvat luokka-

teoriat yrittävät selittää eriarvoisuuden rakennetta erityisesti taloudellisesti määräytyvissä 

elämänmuutoksissa yhdistäen epätasa-arvon varallisuuden ja ansiotyön suhteeseen. Luok-

kateorioiden rinnalla kilpailevat vaihtoehtoiset (luokattomat) analyysit sekä muut teoriara-

kenteet. Ne jakautuvat painotukseltaan kolmeen eri lahkoon. Ammatilliset teoriat perusta-

vat luokkajakonsa sosiaaliseen ja ammatilliseen asemaan. Statusteoriat identifioivat eriar-

voisuuden mm. sukupuoleen, rotuun ja etnokansalliseen asemaan ja ristiriitaan. Poliittiseen 

vaikuttavuuteen perustuvat teoriat pohjautuvat ajatukseen auktoriteetin järjestäytyneeseen 

hierarkiaan. Näissä teorioissa luokka käsitetään lähtökohtaisesti taloudellisena ilmiönä, 

joka heijastuu sosiaalisina ryhmittyminä sekä taloudellisen ja poliittisen käyttäytymisen 

muodossa. 

 

Luokkateorioiden vastustajat kritisoivat luokkakäsitteen vanhentumista. Heidän mielestään 

luokkajako on heikentynyt ja tarvitsee päivittämistä. Pakulski (2005) ei usko päivittämisen 

onnistu vain rekonstruoimalla, päivittämällä ja kehittämällä luokkateoriaa. Hän ehdottaa-

kin, että se muutettaisiin kokonaisvaltaiseksi ja monimuotoisemmaksi, mutta vähemmän 

deterministiseksi teoreettiseksi ja historialliseksi näkymäksi sosiaalisesta järjestyksestä ja 

muutoksesta. Tämä vaatii luokan sijoittamista historialliseen kehitysjaksoon, tiettyyn sosi-

aaliseen asemaan. Toisin sanoen sosiaalista eriarvoisuutta ilmenee yhä postmodernissakin 

yhteiskunnassa, vaikkakin puhutaan luokattomasta yhteiskunnasta. (Pakulski 2005, 153–

154.) 

 

Jos kuitenkin tarkastelemme maailmaa yhteiskuntaluokka-ajattelun ja nimenomaan amma-

tillisen teorian näkökulmasta, voimme ottaa huomioon Devinen kirjoitukset yhteiskunta-

luokan vaikutuksesta ammatilliseen jakautumiseen. Hänen mukaansa on olemassa erilaisia 

etuuksia, joista eri yhteiskuntaluokissa olevat voivat nauttia. Näitä etuuksia ovat muun 

muassa taloudelliset resurssit, jotka sisältää tulot ja muun pääoman kuten businessyritykset 

ja ammatin harjoittamisen, sekä kulttuuriset resurssit eli kulttuurinen pääoma, joka painot-

taa perheessä esiintyvän elinikäisen oppimisen tärkeyttä. Kulttuuriseen pääomaan kuuluu 
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nimenomaan tietyt arvot ja asenteet, joita siirtyvät seuraavalle sukupolvelle joko tiedostaen 

tai tiedostamattomasti sosiaalistumisen seurauksena. Vanhemmat panostavat lasten kult-

tuuriseen pääomaan myös rahallisen pääoman avulla. Kolmanneksi on olemassa sosiaali-

nen pääoma, mihin liittyy perheen sosiaaliset suhteet ja verkostot, jotka voivat olla myös 

vaikutuksen lähteenä tai apuna muun muassa työnhaussa. Ratkaisevat tekijät eri yhteiskun-

taluokkien ammatinjaossa liittyvät edellä mainittujen osa-alueiden osittaiseen tai kokonai-

seen puutokseen. (Devine 2004, 3–6, 69.) 

 

Devine (2004, 8) korostaa tutkimuksessaan ihmisten halua säilyttää se, mikä on koettu 

hyväksi. Tämä ilmeni myös Borthwickin ja Davidsonin (2002, 63) tekemässä tutkimukses-

sa. Siinä vanhempien positiiviset kokemukset musiikin harrastamisesta vaikuttivat heidän 

haluunsa antaa myös omille lapsillensa mahdollisuuden niihin musiikin parissa. 

 

Käsikirjoitusteorian (script theory) mukaan perheen tavat ja arvot toistuvat seuraavassa 

sukupolvessa. Teoriaan kuuluu olennaisesti perheen asenteet, tabut, oletukset, myytit, sa-

laisuudet, lait ja jännitteet, joiden kanssa lapsi kasvaa. Nämä edustavat sitä arvomaailmaa, 

joka on olemassa lapsen elämässä alusta asti, ja jotka ovat lähtöisin hänen vanhempiensa 

omasta lapsuudesta. Käsikirjoitusteorian kritiikin paikka löytyy sen ehdottomasta ja ennal-

ta määrätyssä luonteessa. Tällöin on syytä ottaa huomioon vanha käsikirjoitus, uuden käsi-

kirjoituksen kirjoittaminen ja improvisointi. (Borthwick & Davidson 2002, 60–61.) 

 

Käsikirjoitusteoria ottaa huomioon myös muut tekijät vanhempien lisäksi. Näistä kaksi 

tämän tutkimuksen kannalta tärkeää tekijää ovat sisarusten ja syntymäjärjestyksen vaiku-

tus. On tutkittu, että ensimmäiset lapset yleensä saavuttavat korkeamman päämäärän, ovat 

itsekeskeisempiä, itsevarmoja ja ovat korkeammassa auktoriteettiasemassa kuin nuorem-

mat sisaruksensa. Ensimmäiset lapset myös päihittävät huomionhaussa nuoremmat sisa-

ruksensa ja viettävät enempi aikaa vanhempiensa kanssa. Tästä taas seuraa se, että he 

omaksuvat helpommin vanhempiensa arvot ja asenteet sekä hyväksyvät paremmin van-

hempiensa auktoriteetin. (Borthwick & Davidson 2002, 61.) 

 

Vanhempien oma ammatti vaikuttaa osaltaan lapsen ammatinvalintaan. Ruismäen (1991) 

tutkimuksessa musiikinopettajakoulutukseen hakevien vanhemmista yllättävän suuri jouk-

ko oli opettajia. Yli puolet vanhemmista (11/20) olivat opettajia tai muusikkoja. Vanhem-
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pien ammatit jakautuivat niin, että 40 % oli opettajia, 15 % muusikoita, 40 % muuhun 

ammattikuntaan kuuluvia ja 5 % ei tietoa. (Ruismäki 1991, 173.) 

2.1.4 Ammatillinen sosialisaatio 

Aiemmin mainitun Kellyn teorian voisi hyvin lisätä sosialisaation piiriin. Kellyn teoriassa 

ympäristö, tilanteet ja todellisuus ovat yksilön konstruktioita sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa, jossa kulttuurin rooli on tärkeä. Ihminen kasvaa sosiaalisessa ympäristössä, tietyssä 

kulttuurissa, tiettyjen arvojen ympäröimänä. MacCobyn (2007) mukaan sosialisaatio tar-

koittaa sitä prosessia, jossa lapselle opetetaan häntä ympäröivässä kulttuurissa tarvittavat 

taidot, käyttäytymismallit, arvot ja motivaatiot. Tärkein näistä taidoista on sosiaaliset tai-

dot, sosiaalinen ymmärrys sekä emotionaalinen kypsyys. Näitä taitoja yksilö tarvitsee mui-

den yhteisön jäsenten välillä tapahtuvaan kanssakäymiseen päästäkseen sisälle sosiaalisten 

ryhmittymien toimintaan. Sosialisaatioprosessi pitää sisällään kaikkia tilanteita, joissa kult-

tuuria siirretään sukupolvelta toiselle, pitäen sisällä tiettyihin rooleihin ja ammatteihin kou-

luttamisen. Kulttuuri ei ole staattinen pysyvä kokonaisuus, vaan saattaa muuttua nopeasti-

kin mm. teknologisen kehityksen vaikutuksesta. (McCoby 2007; Berger & Luckmann 

1995, 147–150.) 

 

Sosialisaatio ei ole yksioikoinen prosessi, jossa kulttuuria ja tietoa ”kaadetaan” seuraavan 

sukupolven harteille olettaen heidän ottavan sen muokkaamatta vastaan. Päinvastoin, so-

sialisaatioprosessin luonteeseen kuuluu kulttuurin uusiminen ja muokkaaminen vastaanot-

tavan osapuolen taholta. (McCoby 2007.) Toisin sanoen sosialisaatioprosessin luonne on 

konstruktivistinen. Yksilö poimii ympäristöstään tietoa, konstruoi itselleen omankaltaisen-

sa maailmankuvan ja kulttuurin. 

 

Koska yksilö sosialisoituu yhteiskunnan jäseneksi sosiaalisessa kanssakäymisessä, hänen 

niin sanotut läheisensä ovat (significant others) suuressa roolissa hänen elämänsä ja ajatte-

lutapansa muodostusprosessissa. Nämä merkittävät toiset ovat eritoten lapsen vanhemmat 

tai häntä kasvattavat henkilöt. Berger ja Luckmann (1995, 145–156) erittelevät sosialisaa-

tion primaariin ja sekundaariseen sosialisaatioon. Primaarissa sosialisaatiossa tapahtuu 

lapsen tunnepohjainen samaistuminen arvoihin ja rooleihin. Tämä on ratkaisevaa myös 

ammatinvalinnassa. Sekundäärissä sosialisaatiossa tunnelataukset eivät ole niin voimakkai-

ta kuin primaarisosialisaatiossa. Sekundaarinen sosialisaatioprosessi on yleensä institutio-
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naalistunut. Opitaan tietyn yhteisön käyttämä kieli, toimintatavat ja kulttuuri. (Berner & 

Luckmann 1995, 147–184.) 

 

Eriksonin (1982) mukaan sosialisaatio tapahtuu ihmisen kohdatessa yhteiskunnalliset ja 

yhteisölliset rakenteet. Tällöin ihmisen biologisesta kehityksestä ja kasvusta vapautuu 

voimaa, joka muuntuu psyykkiseksi toiminnaksi. Sosialisaatio Eriksonin teorian mukaan 

kehittyy seuraavasti (1982, 239–257): 

! Vauvaiässä luodaan suhde universaaliseen kosmiseen järjestykseen. Syntyy uskon-
nollisuuden perustaju. 

! Varhaislapsuudessa rakentuvat kokemukset oikeasta ja väärästä. Syntyy perusta oi-
keusjärjestelmän ymmärtämiselle. 

! Leikki-iässä lapsi sisäistää ideaaliset peruskuvat elämisestä ja suhteen taloudelli-
seen elämään, ottamiseen ja antamiseen. Myös suhde elämän draamaan, dramatiik-
kaan ja ”rooleihin” syntyy tässä iässä. 

! Kouluiässä saadaan oman toiminnan kautta suhde rakentamiseen ja järjestämiseen. 
Syntyy tekniikan alkusiemen. 

! Nuoruus on ideologioiden, maailmankatsomusten, rakentamisen aikaa ja johtajuu-
den ja alamaisuuden mallien kokeilemista. 

! Varhaisaikuisuus on ihmissuhteiden ja kontaktien luomisen aikaa. Sen aikana saa-
daan läheinen kosketus yhteistyömuotoihin ja kilpailuun. Haasteena taas on yhteis-
kunnallisen etiikan luominen. 

! Keski-iässä ollaan itse kulttuurin säilyttäjiä ja eteenpäin viejiä sekä ehkä perintei-
den vaalijoita tai kouluttajia taiteen, tieteen tai pedagogiikan alueilla. 

! Vanhuus on tyypillisesti aikaa, jolloin on mahdollista omistautua kulttuurille ilman 
taloudellisen hyödyn vaatimusta. Vanhuuteen kuuluvat myös elämänkokemukseen 
perustuvien syvempien kulttuuriarvojen luominen ja elämän filosofisten ja uskon-
nollisten arvojen selkeytyminen.  

 

Lahikaisen mukaan ammatillisella sosialisaatiolla tarkoitetaan niitä sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen yksilössä aikaansaamia kehitysprosesseja, jotka johtavat ammatinvalintapäätökseen. 

Ammatillisen sosialisaation käsite on monella tapaa suhteellinen. Ensinnäkin sen luonne 

vaihtelee yhteiskunnan kehityksen seurauksena. Mitä kehittyneempi työnjako yhteisössä 

on, sitä monimutkaisempi ammatillinen sosialisaatio yksilölle on. (Lahikainen 1984, 1–3.) 

 

Ammatillinen sosialisaatio voidaan määritellä niiden sosialisaation tekijöiden avulla, jotka 

vaikuttavat ammatinvalintaan. Sosialisaatiossa vanhempien kulttuurinen pääoma siirretään 

seuraavalle sukupolvelle. Vaikka sosialisaatioprosessi ei ole yksioikoinen kulttuurisen tie-

don syöttötoiminto, tutkimukset tulokset tukevat ajatusta ammattien periytyvyydestä. Van-

hemmat panostavat lastensa koulunkäyntiin sekä henkisesti että rahallisesti. He kannusta-
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vat lastansa opiskelemaan ja toivovat lapsellensa hyvää arvoihinsa sopivaa ammattia. (La-

hikainen 1984, 3.) 

 

Vanhemmat myös kasvattavat lapsensa tietyn ihmiskäsityksen mukaan. Ihmiskäsitys tar-

koittaa sitä, millainen ihminen kasvatusprosessin päämääränä on. Jokaisella ihmisellä on 

oma ihmiskäsityksensä sekä minäkäsityksensä. Minäkäsitys vaikuttaa ammatinvalintapro-

sessiin. Ihmisen valitessa ammattia hän vertaa edellytyksiään jonkin ammatin vaatimuk-

siin, joista hän valitsee omasta mielestään itselleen parhaaksi edellytyksiään vastaavan. 

(Ruismäki 1991, 55–56.) 

2.2 Elämänkaari ja Eriksson 

Tutkimukseni lähtökohtana on oletus perheen sosiaalisten suhteiden ja arvojen vaikutuk-

sesta lapsen identiteettiin ja kehitykseen. Yksilö kehittyy suhteessa ympäröivään maail-

maan ja erityisesti vuorovaikutuksessa läheisiin ihmisiin. Elämänkaaripsykologiassa, life-

span psychology, pyritään selvittämään ihmisen kehitys kokonaisuudessaan. Sen tavoittee-

na on hahmottaa eri ikäkausista ja kehitysvaiheista muodostuva kokonaisuus. Elämänkaari-

tutkimuksen lähtökohtana ovat seuraavat oletukset: 1) ihmisen kehitys jatkuu koko elämän 

ajan, 2) jokaisen ihmisen elämä muodostaa ainutlaatuisen yksilöllisen kokonaisuuden, 3) 

yksilöllisistä eroista huolimatta voidaan ihmisen elämänkaarista löytää yleisiä kehityksen 

lainmukaisuuksia ja 4) yksilön kehitystapahtumia voidaan ymmärtää parhaiten, kun ne 

suhteutetaan näihin kehityksen yleisiin lainmukaisuuksiin (Dunderfelt 1991, 13). 

 

Elämänkaaripsykologian perustajana pidetään 1890-luvulta asti vaikuttanutta Sigmund 

Freudia. Hänen toriansa päällimmäinen ajatus on se, että tietoinen elämämme on viime 

kädessä alistettu tiedostamattomien voimien alaisuuteen. Lisäksi hän toi psykologiaan aja-

tukset muun muassa lapsuuden merkityksestä yksilön kehityksessä ja psyykkisen elämän 

dynaamisesta ja vuorovaikutussuhteisiin perustuvasta kehityksestä. Freudin muodostamalle 

pohjalle Erikson alkoi muodostaa omaa teoriaansa teoksessaan Lapsuus ja yhteiskunta 

(1950). Teoriassa ihmisen kehitystä tapahtuu kolmella tasolla: biologiset vaikutukset ja 

voimat (perimä), ympäristön vaikutus ja kulttuuri (oppiminen, ympäristö) sekä ihmisen 

yksilöllisyys (minuus). Individuaation eli yksilöllistymisen teoriaa kehitteli Carl G. Jung 

teoksessaan Unia, ajatuksia, mielikuvia (1962). Jungin ihmisen holistisuuteen perustuvassa 

kehitysteoriassa ihminen käy läpi koko elämänsä ja itsetiedostamisen prosessin. Ha-
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vighurst teoksessaan Kehitystehtävät ja kasvatus (1948) taas nosti esille kehitystehtävien ja 

kasvatuksen suhteen. Levinson puolestaan toi teoksessaan A conception of adult develop-

ment (1986) esille erityisesti aikuisuuden eri kehitysvaiheet, jotka Freud oli jättänyt mel-

kein huomiotta. (Dunderfelt 1991, 19–29.) 

 

Myös Piaget (1896–1980) kehitti oman teoriansa lapsen kehityksestä. Piaget’n teoriaa kut-

sutaan geneettiseksi epistemologiaksi (tietoteoria). Piaget (1988) käsitti kehityksen olevan 

jatkuvaa, konstruktiivista ja dynaamista niin, että lapsen tunne-elämä ja älyllinen kehitys 

ovat toisistaan erottamattomat. Sen mukaan lapsen kehitys on vaiheittaista, kuten Freudilla 

ja Eriksonillakin. Vaiheiden ilmaantumisjärjestys on vakio, ne muodostuvat asteittaisesti ja 

integroituen edelliseen. Piaget jakaa lapsen älykkyyden kehityksen yhteensä neljään vai-

heeseen. Sensomotorinen kausi kestää yksilön kaksi ensimmäistä elinvuotta. Sen aikana 

yksilö hahmottaa maailmaa liikkeiden ja viiden aistinsa kautta. Tämä jakso on jaettu edel-

leen kuuteen vaiheeseen, joita ovat synnynnäisten refleksimekanismien harjoittaminen, 

ensimmäiset tottumukset, näön ja tarttumisen koordinaatio, sekundaaristen skeemojen eli 

toimintakaavioiden koordinaatio, toimintakaavioiden eriytyminen ja toimintakaavioiden 

sisäistäminen ja joidenkin ongelmien ratkaisemisen alkuvaihe. Toinen vaihe on esiopera-

tionaalinen vaihe (2–7 vuotta), jossa ajattelu on egosentristä ja maagista, sanoja ymmärre-

tään kirjaimellisesti, ja lapsi oppii motorisia taitoja. Konkreettisten operaatioiden vaihees-

sa (7–11 vuotta) lapsi alkaa ajatella loogisesti, joskin hyvin konkreettisesti. Tällöin myös 

egosentrisyys vähenee. Muodollisten operaatioiden vaiheessa (11–12 vuotta) syntyy abst-

rakti ajattelu, lapsi pystyy deduktiiviseen päättelyyn ja omakohtaisuus lisääntyy moraali-

sessa ja maailmankatsomuksessa. (Piaget 1988, 98–109.) 

 

Freudin oppipoika Erik H. Erikson (1902–1994) loi oman teoriansa ihmisen eri kehitysvai-

heista kehitellen oppi-isänsä teoriaa. Eriksonin psykososiaalisessa kehitysteoriassaan tar-

kastellaan identiteetin koko elämänmittaista kehitystä. Erikson jakaa ihmisen elämän kah-

deksaan vaiheeseen, joista toiseen siirrytään kriisivaiheiden kautta. Vaiheet ovat vauvaikä, 

varhaislapsuus, leikki-ikä, kouluikä, nuoruus, varhainen aikuisuus, keski-ikä sekä vanhuus 

(Erikson 1982, 239–257). Piaget’n tavoin Eriksonin teoriassa on vaiheita, joiden ilmene-

misjärkestys on sama. Yhteistä on myös lapsen kehitys vuorovaikutuksessa ympäristön 

kanssa. Suurin ero teorioiden välillä on se, että Eriksonin teoria kattaa koko ihmiselämän 

Piaget’n jäädessä lapsuuteen. 
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Eriksonin teorian sanotaan olevan tieteellis-taiteellinen, sillä sen pohjana on käytetty kvan-

titatiivisten tutkimusten sijaan omakohtaisia havaintoja terapiatyössä ja kenttätutkimuksis-

sa. Lisäksi Eriksonin kirjoituksissa ilmenee paljon filosofiaa ja jopa taiteellista pohdiske-

lua. Silti katsotaan, että Eriksonin näkemys ihmisen elämänkaaresta on rikas ja arvostettu. 

(Dunderfelt 2011, 231.) 

 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta Erik H. Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria puol-

taa ajatusta perimän, sosiaalisten suhteitten ja etenkin perheen vaikutusta lapsen kehityk-

seen. Kuten Erikson asian ilmaisee: ”minäidentiteetti kehittyy kaikkien samaistumisten 

(samaistumisen henkilöiden tapoihin, luonteenpiirteisiin, ammatteihin ja ajatuksiin) asteit-

taisesta integraatiosta” (Erikson 1982, 232). Jo vauvaiästä lähtien vanhemmilla on suuri 

rooli lapsen turvallisuuden tunteen ja toivon syntymisessä. ”Kehittyvä minäidentiteetti 

yhdistää varhaislapsuuden vaiheet, jolloin fyysinen minä ja vanhempien hahmot saivat 

eriytyneen merkityksensä, myöhempiin vaiheisiin, jolloin joukko erilaisia sosiaalisia roole-

ja tuli saataville ja jolloin oli lisääntyvässä määrin pakko niitä omaksua” (Erikson 1982, 

238). 

 

Eriksonin mukaan ihmisen kehitykseen vaikuttaa kolme tekijää, jotka täydentävät toisiaan 

(Erikson 1985, 25): 

Omien potilastyöstä ja elämänhistorioista saamien kokemusten perusteella en 
voi muuta kuin aloittaa olettamalla, että ihmisen olemassaolo on jokaisella 
hetkellä riippuvainen kolmesta tapahtumakokonaisuudesta, jotka täydentävät 
toisiaan. Ne ovat, vapaassa järjestyksessä: biologiset tapahtumat, elinjärjes-
telmien jäsentynyt kokonaisuus, jotka muodostavat fyysisen ruumiin (soo-
ma); psyykkiset tapahtumat, jotka organisoivat kokemukset yksilön koke-
mukset minä-synteesin avulla (psyyke); sekä yhteisölliset tapahtumat, ihmis-
ten vastavuoroinen riippuvuus toisistaan kulttuurisessa kokonaisuudessa (ee-
tos). 

 

Eriksonin mukaan ihmisen kehitykseen vaikuttavat siis nämä kolme tekijää: sooma, psyyke 

ja eetos. Ihmisen sisäiset ominaisuudet, taidot ja kyvyt saavuttavat kehityshuippunsa eri 

aikoina. Jokaista vaihetta valmistellaan edellisen vaiheen aikana, ja ominaisuuksien kehitys 

jatkuu huippukohdan jälkeen. Seuraava vaihe rakentuu siis edellisten vaiheiden muodos-

tamalle pohjalle. Ihmisen kehityksen kokonaisuus muodostuu jokaisen vaiheen kehitykses-

tä. (Erikson 1982, 32.) 
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Eriksonin kahdeksan kehitysvaihetta kuvaavat yksilön keskimääräistä kehitystä vuorovai-

kutuksessa sosiaalisen yhteisön ja yhteiskunnan kanssa. Kehitys tapahtuu konfliktien ts. 

kriisitilanteiden kautta, joiden tehtävä on synnyttää yksilössä uusia valmiuksia. Syntynei-

den valmiuksien kautta yksilöllisyys todellistuu tiettynä aikakautena, tietyn sosiaalisen ja 

yhteiskunnallisen järjestelmän piirissä. Vaiheissa vaikuttavat aina kaksi voimaa, jotka 

ikään kuin kilpailevat yksilön dominoinnista. Kun ihminen kulkee kehitysvaiheiden läpi, 

hän saavuttaa uusia sisäisiä voimia ja kykyjä, joilla on sekä negatiivinen että positiivinen 

puoli. (Dunderfelt 2011, 234.) 

 

Eriksonin teoriassa ensimmäinen kehitysvaihe on vauvaikä, joka käsittää lapsen ensimmäi-

sen ikävuoden. Sen kehitystehtävä on perusluottamus vastakohtanaan epäluottamus. Luot-

tamuksen tila sisältää kaksi asiaa: ensinnäkin sen, että lapsi on oppinut luottamaan ulkois-

ten huoltajien samuuteen ja jatkuvuuteen, sekä sen, että hän voi luottaa itseensä. Vauvalle 

on tärkeää kokea olevansa turvassa. Erityisesti Erikson katsoo äidin huolenpidon olevan 

suuressa roolissa luotettavuuden muodostumisessa ja sitä kautta se muodostaa perustan 

identiteetin tunteelle. Syntyvät voimat ovat toivo, joka on jatkuvaa uskoa toiveiden täytty-

miseen pelkotiloista huolimatta, vastakohtanaan itseensä käpertyminen, joka johtuu epä-

luottamuksesta elämää kohtaan ja perustarpeiden tyydyttymättömyydestä. (Erikson 1982, 

239.) 

 

Toinen kehitysvaihe on taaperoikä, jolloin lapsi on 2–3-vuotias. Sen kehitystehtävä on it-

senäisyys vastakohtanaan häpeä ja epäily. Ulkoisen valvonnan on oltava lujaa ja rohkaise-

vaa sallien lapsen kokeilun. Taaperoiässä muodostuu itsenäisyyden tunteen perusta, minkä 

myötä syntyy uusia tunteita, kuten häpeää ja epäilyjä omasta pahuudesta tai huonoudesta. 

Syntyvä voima on tahto vastakohtanaan pakonomaisuus. (Erikson 1982, 242–244.) 

 

Kolmas vaihe sijoittuu lapsen leikki-ikään, jolloin lapsi on 3–6-vuotias. Sen kehitystehtävä 

on aloitteellisuus vastakohtanaan syyllisyys. Tänä aikana lapsi sisäistää ympäristön sääntö-

jä, normeja ja käyttäytymistapoja, jolloin niistä muodostuu yksilön omia psyykkisiä raken-

teita. Lapsen oma aloitteellisuus vuorovaikutuksessa lapsen yliminän ja ympäristön kanssa 

synnyttää monia tunteita. Kilpailu äidin suosiosta johtaa epäonnistuessaan syyllisyyteen, 

joka on esteenä määrätietoisuudelle. Syntyvä voima on määrätietoisuus vastakohtanaan 

estoisuus. (Erikson 1982, 245–247.) 
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Neljäs vaihe on kouluikä, jolloin lapsi on 7–10-vuotias. Sen kehitystehtävä on ahkeruus ja 

pysyvyys vastakohtanaan alemmuudentunne. Tässä vaiheessa koulu ja ikätoverit harras-

tuksineen ovat tärkeitä. Lapsi on valmis omistautumaan tiettyjen taitojen ja tehtävien op-

pimiseen. Suhtautuminen työhön muodostuu toiminnasta saadun palautteen avulla. Osaa-

vuus on kykyjen ja älykkyyden sujuvaa käyttöä toiminnassa ja teoissa ilman alemmuuden 

tunnetta. Syntyvä voima on osaavuus vastakohtanaan tylsistyminen. (Erikson 1982, 248.) 

 

Viides vaihe eli nuoruus (11–25 vuotta) on tärkeä tämän tutkimuksen kannalta, ja siksi on 

syytä tarkastella sitä yksityiskohtaisemmin. Viidennen vaiheen kehitystehtävä on identi-

teetti vastakohtanaan roolien hajaannus. Tässä vaiheessa tehdään valinnat koulutus- ja 

ammattiurasta. Nuori kokeilee erilaisia rooleja samaistuen usein moniin rooleihin. Hän 

asettaa itselleen esikuvia ja idoleita. Hänellä on omia tavoitteitaan, mutta häneen kohdiste-

taan vaatimuksia myös ulkoapäin. Kriisin onnistunut ratkaisu tuottaa identiteetin löytämi-

sen ja elämyksen oman itsen aitoudesta. Miniäidentiteetin muodossa tapahtuva eheytymi-

nen on kokemus minän kyvystä integroida lahjakkuus, kyvyt ja sosiaalisten roolien tarjoa-

mat mahdollisuudet. Eriksonin (1982, 249) sanoin kokemus omasta minästä, identiteetistä, 

on ”luottamus siihen, että sisäistä samuutta ja jatkuvuutta vastaa samuus ja jatkuvuus yksi-

lön merkityksestä toisille, mistä todistaa kouraantuntuva toivo urasta.” Positiivisena voi-

mana syntyy kiintymys ja uskollisuus vastakohtanaan syrjäyttäminen. (Erikson 1982, 249–

250.) 

 

Kuudes vaihe on varhainen aikuisuus (25–35/40 vuotta). Tässä vaiheessa nuoret ihmiset 

ovat jo käyneet läpi identiteetin etsimisensä, jolloin heidän minänsä voivat hallita lähei-

syyden. Kehitystehtävä on siis läheisyys, jonka vastakohtana on eristyneisyys. Syntyvänä 

voimana on rakkaus ja yhteenkuuluvuus vastakohtana minän menettämisen pelko. Vaihee-

seen kuuluu läheisesti autonomia–tarvitsevuus-ristiriita. Vaihe kuvaa vakituisen parisuh-

teen muodostamista ja siihen liittyviä minän hallinnan ja rakkauden tarpeen kamppailua. 

 

Seitsemän vaihe on aikuisuus ja keski-ikä (35/40–60/65 vuotta). Eriksonin (1982, 253) 

mukaan tämän ikävaiheen kehitystehtävänä on ”sellaisten esineiden, aatteiden ja toiminto-

jen luominen, jotka voivat olla hyödyksi ja iloksi muille sukupolville”. Tämä tarkoittaa 

omien taitojen ja elämänkokemuksen asettamista muiden käyttöön. Toisin sanoen aikui-

suus on aikaa, jolloin yksilö toteuttaa sosiaalistamista ollen itse antavana osapuolena. Ai-

kuisuuden perustunteita ovatkin luovuus ja tuottavuus, koska myös oma persoonallisuus 
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kehittyy ja uudistuu. Vastakohtana tälle tunteelle on lamautuminen. Perusvoima, joka tässä 

iässä voi syntyä, on kaikenpuolinen huolenpito vastakohtana hylkääminen. (Erikson 1982, 

253–254.) 

 

Kahdeksas vaihe on vanhuus (60/65 vuotta ja siitä eteenpäin), jossa kehitystehtävänä on 

minän integraatio ja eheys vastakohtana epätoivo. Syntyvänä voimana on viisaus vastakoh-

tanaan elämän halveksuminen ja vastenmielisyys elämää kohtaan. Eheys on Eriksonin mu-

kaan minän kasvanut varmuus siitä, että se voi ja haluaa saavuttaa järjestyksen ja tarkoi-

tuksen elämässä. Vanhuuden ajan yksi suurimmista ja vaikeimmista kehityshaasteista on 

eletyn elämän hyväksyminen. Ihminen luopuu työelämästä ja häntä kohtaa sopeutuminen 

roolimuutoksiin. Vanhuuteen voi liittyä kuolemanpelkoa, mikä johtuu eletyn elämän hy-

väksymättömyydestä. Vanhuuteen kuuluu syvempien kulttuuriarvojen luominen. (Erikson 

1982, 254–256.) 

 

Eriksonin kahdeksan kehitysvaihetta kuvaavat yksilön kehitystä jatkuvassa vuorovaikutuk-

sessa sosiaalisen yhteisön ja yhteiskunnan kanssa. Siitä tulee nimitys ”psykososiaalinen 

teoria”. Jokaisessa vaiheessa syntyvät sisäiset voimat ja niiden positiiviset ja negatiiviset 

puolet. Yksilö siirtyy kehitysvaiheesta toiseen hiljattain, ei yhtäkkiä. Kehitysvaiheen voi-

daan sanoa olevan onnistunut, kun positiivinen voima hallitsee sitä. Kuitenkin jokaisessa 

vaiheen vaihdoksessa ihmisellä on mahdollisuus rekonstruoida edellisen vaiheen mahdolli-

sesti epäonnistunutta kehitystehtävää. 
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3 MUSIIKINOPETTAJAN AMMATINVALINTA ELÄMÄNKAAREN 
NÄKÖKULMASTA 

Lähden liikkeelle olettamuksesta, että musiikinopettaja tarvitsee työssään musiikillisia tai-

toja. Nämä musiikilliset taidot tulee olla osittain hankittuna ennen musiikkikasvatuksen 

koulutusohjelmaan pyrkimistä. Tämä tarkoittaa, että henkilön on täytynyt harrastaa mu-

siikkia. Musiikin harrastamiseen taas tarvitaan kykyä oppia musiikkia, joka taas tarkoittaa 

sitä, että henkilön tulee olla jollain tapaa musikaalinen. Toisaalta musiikinopettajan työssä 

tulee vahvasti esille opettajan rooli kasvattajana. Musiikkikasvatuksen koulutukseen ha-

keutuminen vaatii ainakin tietynasteista orientoitumista kasvattajuuteen ja kasvattajaidenti-

teetin muodostumiseen. 

3.1 Musikaalisuudesta 

Musikaalisuudesta on tehty monia tutkimuksia ja monia mittareita on luotu sen testaami-

seen. Arkikäsitteenä musikaalisuuden määritelmiä on yhtä monta kuin määrittelijää. Ihmi-

sen ajatellaan olevan musikaalinen perustuen ehkäpä hänen kykyynsä soittaa hyvin tai lau-

laa puhtaasti tai niin, että se herättää kuulijassa tunnekokemuksen. Joskus jopa vaaditaan 

molempia musikaalisen maineen saamiseksi. Toiset taas painottaisivat musiikillisia kykyjä 

ja taitoja, toiset sisäistä kykyä tunnistaa musiikin eri elementtejä. Musiikkikasvatuksen 

näkökulmasta tarkasteltuna musikaalinen ihminen omaksuu helposti musiikillisia hahmot-

tamisen, ajattelun ja toiminnan tapoja eli muusikkoutta – kuuntelijuus ja säveltäjyys mu-

kaan luettuina. Muusikoitten määritellessä musikaalista henkilöä nousevat esille taiteen 

tekemisen käytännöt, kokeminen ja siihen liittyvä tunne-elämä. Näitä on kuitenkin vaikea 

ulkoisesti havaita ja mitata. (Ojala 2009.) 

 

Musikaalisuus tieteellisenäkin käsitteenä on erittäin hajanainen. Sen määritelmiä on yhtä 

monta kuin on määrittelijääkin. Usein määritelmät ovat ristiriitaisia ja jopa epäloogisia 

keskenään. Musikaalisuus on kuitenkin musiikin tutkimisen kannalta erittäin tärkeä asia. 

Karman mukaan musikaalisuuden määrittelemistä vaikeuttaa selkeiden, testattavien teo-

riarakennelmien puute, sillä hänen lähtökohtanaan oli musiikkipsykologinen tutkimuksen 

paradigma: tilastolliset menetelmät ja niiden luotettavuus (Karma 1986, 43–44).  

 

Karman mukaan musikaalisuuden terminologia on varsin sekavaa ja huonosti määriteltyä. 

Hän kritisoi erityisesti sitä, että se asettaa käytännön suoritukset ja psyykkiset ominaisuu-
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essa ja muodostavat edellytyksen organisaation havaitsemiskyvylle. Organisaa-
tiohan muodostuu juuri eroista, jotka täytyy siis voida havaita. 

3. Kulttuurisidonnaiset taidot tarvitsevat kehittyäkseen sekä organisaation havait-
semiskykyä että kokemusta kulttuurista. 

4. Malli tarjoaa selkeitä, tutkimuksella selvitettäviä ongelmia, esimerkiksi: 
a. Voidaanko primääriä musikaalisuutta mitata kulttuurisidonnaisista tai-

doista irrallaan? 
b. Jakautuuko primääri musikaalisuus äänen korkeuden, pituuden, voiman 

vai värin perusteella? 
c. Onko kulttuurisidonnaisilla taidoilla niin paljon yhteistä, että ne voidaan 

selittää yhden primäärin musikaalisuuden pohjalta kehittyneeksi? 
d. Voidaanko organisaatiokykyä mitata tarkasta erottelukyvystä irrallaan? 

5. Ongelma musikaalisuuden atomistisuudesta vs. kokonaisvaltaisuudesta on epä-
asiallisena yksinkertaisesti sivuutettu määrittelemällä musikaalisuus niin, että 
siitä on tullut kokonaisvaltainen. 

6. Vaikeasti mitattavat tarpeet ja emootiot on jätetty mallista pois ja käsitetään mu-
sikaalisuuden seurauksiksi eikä sen osiksi. 

7. Käytännön suoritukset ja psyykkiset tekijät on pidetty erillään. Primääriä musi-
kaalisuutta ei ole määritelty musiikista otettavin termein, vaan yleisempänä ky-
kynä, joka liittyy kaikenlaisten äänten, myös esim. puheen, hahmottamiseen. 
Tästä syystä kyseessä ei ole myöskään kehäpäätelmä. Määritelmä ei pyrikään 
olemaan ”tosi” vaan mahdollisimman selkeä ja tutkimus- ja ajattelutoimintaa 
helpottava. 

8. Mallissa ei ole käytetty termiä perinnöllinen, vaan primääri. Primääri musikaali-
suus on siis ollut olemassa ennen kulttuurisidonnaisia taitoja, mutta sen perin-
nöllisyydestä malli ei sano mitään. 

 

Karma erottelee primäärin musikaalisuuden ja kulttuurisidonnaiset taidot. Toisin sanoen 

hän erottelee sisäisen kyvyn ulkoisista ja opituista taidoista. Musikaalisuus tulee siis erot-

taa osittain musiikillisista kyvyistä. Karman teorian mukaan musikaalisuus asettaa perustan 

niille. Musiikilliset kyvyt taas tulee ymmärtää kattavana monien osatekijöiden kokonaisuu-

tena, johon kuuluu instrumentaaliset ja vokaaliset kyvyt, musiikillisten ominaisuuksien 

kognitiiviset prosessit, tunnekokemukset, musiikilliset kokemukset, motivaatio, musiikilli-

set mieltymykset, asenteet, kiinnostuksen kohteet sekä harrastukset (Gembris 2006, 127.) 

Musiikillisten kykyjen ominaisuuksiin kuuluu niiden harjaannutettavuus. Mitä enemmän 

yksilö harjaannuttaa niitä, sitä enemmän myös ymmärtää musiikkia ja sitä paremmin taas 

kykenee tuottamaan sitä. 

 

Mitä musikaalisuus oikeastaan on? Musikaalisuuden voidaan ajatella koostuvan useista 

itsenäisistä osa-alueista, jolloin puhutaan atomistisesta musikaalisuuskäsityksestä. Näitä 

osa-alueita ovat mm. äänen korkeuden, keston, voimakkuuden ja soinnin tajuaminen. 

(Karma 1986, 44.) Myös Winner ja Martino (1993) ajattelevat, että musikaalisen lapsen 
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”ydinkyky” on hahmottaa musiikin rakennetta: tonaliteettia, sävellajia, harmoniaa ja ryt-

miä. Näiden ymmärtäminen auttaa lasta muistamaan musiikin ja toistamaan kuulemansa 

musiikin vaivatta joko laulaen tai soittaen. Länsimaissa vallitsee länsimainen tonaliteetti, 

harmonia ja rytmiikka. Muissa musiikkikulttuureissa taas lapset omaksuvat oman heitä 

ympäröivän kulttuurinsa musiikillisia aineksia. Rakenteen hahmottaminen mahdollistaa 

myös sen, että lapsi osaa transponoida melodian toiseen sävellajiin, hän osaa improvisoida 

annetulla teemalla ja kehittää melodioita omasta päästään. (Winner & Martino 1993, 267.)  

 

Kokonaisvaltaisen musikaalisuuskäsityksen mukaan musikaalisuus perustuu yhteen teki-

jään, jolla on erilaisia ilmenemismuotoja. Näitä ovat mm. musiikin muodon hahmottami-

nen ja musiikin sävyjen ymmärtäminen (Karma 1986, 44). Kokonaisvaltaista musikaali-

suuskäsitystä edustaa myös musikaalisuustesteistään tunnettu Carl Seashore. Hänen mu-

kaansa (1976, 2) musikaalisuus ei ole vain yksi ominaisuus vaan monen kyvyn hierarkki-

nen kokonaisuus. Se haarautuu tiettyihin peruspilareihin, jotka jakaantuvat oksistoksi ja 

edelleen lehdistöksi sekä musikaalisuuden puun hedelmiksi. Seashoren mukaan se, mikä 

erottaa musikaalisen epämusikaalisesta, on niiden kapasiteettien hallinta, jotka ovat herk-

kiä kuulemaan, tuntemaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan musiikkia. 

 

Gembrisin (2006) mukaan voimme ajatella musikaalisuuden jakautuvan älykkyyden tavoin 

normaalijakauman mukaan. Tällöin 68 % ihmisistä ovat keskivertomusikaalisia, 14 % vä-

hemmän musikaalisia kuin keskivertomusikaaliset, 14 % enemmän musikaalisia kuin kes-

kivertomusikaaliset, ja 2 % erittäin lahjakkaita musiikillisesti ja sitä vastoin 2 % huomatta-

vasti vähän musiikillisesti lahjakkaita. Täysin epämusikaalisia ei ole tämän oletuksen pe-

rusteella ollenkaan. (Gembris 2006, 128.) Samoin Karma katsoo musikaalisuuden jakautu-

van älykkyyden ja pituuden tavoin: keskinkertaisia on paljon ja ääripäitä vähän (Karma 

1986, 48–49). Ojala (2009) huomauttaa, että musiikillisia valmiuksia voidaan harjaannut-

taa jopa niin paljon, että aiemmin epämusikaalisena pidetty henkilö voitaisiin katsoa musi-

kaaliseksi. Andersonin, Himonidesin, Wisen, Welchin ja Stewartin (2012) tekemässä tut-

kimuksessa amusia-”diagnoosin” saaneille tehtiin laulunopetusinterventio. Tutkimukseen 

osallistuvat koehenkilöt testattiin sekä ennen saatua laulunopetusta että sen jälkeen. Tes-

teistä saadut tulokset osoittivat, että amusia-henkilöt saivat korkeampia pisteitä mitattaessa 

tuotetun sävelen puhtautta. (Anderson ym. 2012, 346.) 

 



 

 

27 

Musikaalisuus voidaan myös määritellä Seashoren fysikaaliseen ääneen pohjautuvien testi-

en perusteella. Testit perustuvat olettamukseen, että musikaalisen ihmisen pitää pystyä 

tunnistamaan ääniä, kuvittelemaan näitä ääniä reproduktiivisella sekä luovalla mielikuvi-

tuksella, äänen pitää herättää hänessä tunteita, ja hänen pitää kyetä ylläpitää kokemuksista 

noussutta ajattelua. Yleensä musikaalisen ihmisen pitää kyetä myös tulkitsemaan äänen 

aikaansaamia mielikuvia ja tuntemuksia musiikkiesityksessä tai improvisoinnissa. (Seasho-

re 1967, 1.) Jälleen eteemme tulee kysymys musikaalisuuden laadusta. Seashoren määri-

telmän perusteella musikaalisuus havainnoitaisiin musiikillisista taidoista. Hän liittää myös 

mielikuvien tulkinnan ja improvisoinnin musikaalisuuteen. Herää kysymys, miten pienten 

ja vielä musiikillisesti kouluttamattomien musikaalisuus esiintyy? Siksi onkin syytä erottaa 

toisistaan kuulijan ja esittäjän musikaalisuudet (vrt. Ojala 2009). 

 

Improvisointia voi verrata spontaaniin lauluun. Fredriksonin (1994, 52–53) mukaan spon-

taanissa laulussa lapsi laulaa ilman aikuisen aloitetta, omasta halustaan ja omassa tahdis-

saan. Siitä voidaan puhua, kun pienen lapsen ääntelyssä ja jokeltelussa on selvästi havait-

tavissa erilaisia sävelkorkeuksia, melodista intonaatiota ja rytmin organisoitumista. Spon-

taanissa laulussa on eri vaiheita. 19 kuukauden iässä tapahtuu musiikillisessa kehityksessä 

merkittävä kvalitatiivinen muutos, jolloin lapset alkavat tuottaa tarkkoja sävelkorkeuksia ja 

omaksua oman kulttuurinsa pääelementtejä: länsimaisessa kulttuurissa melodian organisaa-

tiota ja rytmin jäsentelyä. Spontaani laulu edellyttää tietoa melodisista malleista, melodian 

erilaisista mahdollisuuksista ja lainalaisuuksista. Pienen lapsen tieto melodiasta on melodi-

sissa skeemoissa, jotka ovat kokemuksen kautta omaksuttuja. Laulun tuottaminen on tie-

dostamatonta toimintaa sekä sisäisen ja ulkoisen interaktiota. Imitaatiota voidaan pitää 

alkeellisena improvisaationa. Spontaani laulu perustuu ympäröivän kulttuurin musiikillis-

ten rakenteiden hahmottamiselle ja representaatiolle. Lapsi tuottaa sitä intuitiivisesti luo-

den uutta tuttujen melodisten ja rytmisten skeemojen pohjalle. (Fredrikson 1994, 58–59.) 

3.1.1 Ympäristö vastaan perimä 

Karman teoriassa tarkoituksellisesti sivuutettiin ongelmallinen ja tutkijoille varsin paljon 

päänvaivaa aiheuttanut aihe. Kyseessä on perinnöllisyyden ja ympäristön vaikutuksen ver-

tailu musikaalisuudelle ja musiikillisille taidoille. Musikaalisuuden tutkijat ovat väitelleet 

aiheesta yhteiskunnassa esiintyvien oppimis- ja kasvuteorioiden vaihtuessa. Mielipiteet 

siitä, onko perimällä mitään osallisuutta musikaalisuuteen ja musiikillisiin taitoihin, ovat 
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vaihdelleet. Suurin osa on sitä mieltä, että perimä asettaa raamit musikaalisuuden kehityk-

selle. Perinnöllisyystutkijat puoltavat sitä kantaa, että musiikin taju ja musikaalisuus ovat 

periytyviä erityisominaisuuksia. Tämä näkemys perustuu usein myös tavallisten sukujen 

perimäominaisuuksien seuraamiseen. (Lappalainen 2004, 57.) Synnynnäisten valmiuksien 

puitteissa ympäristölle annetaan suuri merkitys musikaalisuuden ja musiikillisten taitojen 

kehitykselle. (Ks. esim. Karma 1986; Seashore 1967; Gembris 2006.) Konstruktivismin 

ollessa pinnalla ajateltiin musikaalisuuden olevan jopa pelkästään ympäristön tuotos. Elä-

mänkaarellinen musikaalisuuden tutkimus nykyään on osoittanut, että musiikillisia taitoja 

on mahdollisuus kehittää koko elämän ajan jopa vanhuudessa (Gembris 2006, 126). Siitä 

puhuvat puolestaan Anderson ym. (2012) ja Ava Nummisen (2005) tutkimus, joissa ns. 

epämusikaalisiksi todetuille henkilöille annettiin laulutunteja. Nummisen tutkimuksessa 

ennen ja jälkeen tehtyjen Karman musikaalisuustestien perusteella henkilöiden laulutaito ja 

ääniala parani. (Numminen 2005, 156.) 

 

Mikä on perimän ja ympäristön osallisuus musikaalisuuden ja musiikillisten taitojen kehi-

tykselle? Varhaislapsuudessa saatujen kokemusten merkitys ihmisen myöhemmälle kehi-

tykselle tunnustetaan yleisesti. Geenien lisäksi lapsi tarvitsee virikkeitä ja ympäristön tukea 

sekä kannustusta musiikillisten taitojensa kehittymiseksi. Suotuisaa kasvuympäristöä ko-

rostetaan lapsen musiikillisten kykyjen ja musikaalisuuden kehityksessä. (Fredrikson 

2009.) 

 

Musiikillisten kapasiteettien synnynnäisyyden puolesta puhuu Ukkolan, Onkamon, Raijak-

sen, Karman ja Järvelän (2009) tekemä tutkimus. He olettivat, että musiikin harjoittaminen 

on sosiaalista kommunikaatiota, joka vaatii synnynnäistä kykyä ja luovuutta. Tutkimuksen 

perusteella he näyttivät, että musiikillisella luovalla toiminnalla on vahva geneettinen osa-

tekijä. Tulokset viittaavat siihen, että musiikillisen havaitsemisen ja tuottamisen neurobio-

logia liittyy todennäköisesti reitteihin, jotka vaikuttavat luontaisen kiintymyksen käyttäy-

tymiseen. 

 

Musiikillisten geenien puolesta puhuu myös vastaväitellyt Liisa Ukkola-Vuoti (2013). Hän 

tutki artikkeliväitöskirjassaan musikaalisuuden taustalla vaikuttavia geneettisiä muutoksia. 

Artikkelissa Musical aptitude is Associated with AVPR1A-Haplotypes (Ukkola, Onkamo, 

Raijas, Karma & Järvelä 2009) analysoitiin toimintansa perusteella merkityksellisiä ehdo-

kasgeenejä. Tutkimus osoitti perimän usean alueen vaikuttavan musikaalisuuteen. Ukkola-



 

 

29 

Vuoti tutki kollegoineen viiden ehdokasgeenin vaikutusta musikaalisuuteen, musiikilliseen 

luovuuteen ja musiikin kuuntelemiseen. He havaitsivat, että kaikki tutkitut ominaisuudet 

liittyivät AVPR1A-geeniin. Koska AVPR1A-geeni on aikaisemmissa tutkimuksissa liitetty 

mm. sosiaaliseen kommunikaatioon ja kiintymykseen, tulokset viittaavat, että musiikin 

aistimisen ja tuottamisen neurobiologia liittyy samoihin biologisiin reitteihin. Musiikilli-

seen luovuuteen liittyviä geenejä etsiessä he havaitsivat useita oppimiseen, muistiin, her-

mosoluliitosten muovautumiseen ja neuropsykiatrisiin sairauksiin liitettyjä geenejä. 

Tähänastiset tutkimukset osoittavat, että musikaalisuus on monitekijäinen ominaisuus, mi-

hin vaikuttavat ympäristön lisäksi useat altistavat geenimuodot. (Ukkola-Vuoti 2013, 11–

12.) 

 

Colwyn Trevarthen (2002) puolestaan uskoo, että lapsella on ihmiselle uniikki synnynnäi-

nen psykologinen perusta sekä musiikilliselle käyttäytymiselle että musiikilliselle tietoi-

suudelle. Hän uskoo, että vauvoilla on selektiivinen suuntautuminen musiikillisille äänille 

ja kriittinen suuntautuminen äänten musiikillisille piirteille. Vauvat myös reagoivat mu-

siikkiin äänillä ja eleillä. Hän myöntää musiikilla olevan suuri sosiaalinen rooli lapsen en-

kulturoitumisprosessissa. Hän jopa väittää musikaalisuuden olevan lähteenä ihmisen ky-

vylle sosialisoitua. Lapsen synnynnäinen musikaalisuus ilmenee olennaisissa motiiveissa 

ihmisen ymmärtämiselle. (Mts., 21–23.) 

3.1.2 Musiikillinen ympäristö 

Musiikillinen ympäristö voidaan määritellä Adachin ja Trehubin (2012) mukaan niiden 

musiikillisten osatekijöiden avulla, jotka häntä ympäröivät tietyssä ajassa. Varhaisin mu-

siikillinen ympäristö muodostuu jo sikiöaikana niistä äänistä, jotka kulkeutuvat sikiön 

kuultaviksi kohdun sisälle. Sen jälkeen tutkijat pitävät tärkeänä vanhempien laulamia tuu-

tulauluja ja leikkilauluja. Niissä kulttuureissa, joissa arvostetaan rauhallista lasta, muodos-

tavat tuutulaulut pääosin musiikillisen maiseman. Leikkilaulut ovat taas suuressa roolissa 

kulttuureissa, joissa arvostetaan lapsen elinvoimaisuutta ja ilmaisua. Mielenkiintoinen 

seikka äidin ja isän laulamien laulujen erossa on se, että isät tuntevat vähemmän valmiita 

lastenlauluja, mutta improvisoivat ja keksivät itse lauluja. Tehokkaimmat tavat laulaa las-

tenlauluja sisältävät muutakin kuin lapsen kuulemaa laulua. Niissä on mukana fyysinen 

kontakti lapseen, liikkeitä – kuten keinutusta – ja visuaalisuutta. (Adachi & Trehub 2012, 

235–236.) 
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Vanhempien laulu ei ole ainoa lapsen musiikillisen ympäristön muodostaja. On olemassa 

viittauksia siihen, että ne vanhemmat, jotka ovat saaneet klassista soitonopetusta, kuunte-

luttavat todennäköisemmin klassista musiikkia lapsilleen kuin vanhemmat ilman soiton-

opiskelutaustaa. Musiikilliset lelut ja elektroninen media on tullut kaikkialle läsnä olevaksi 

nykyaikaisiin kotiin. Joitakin tutkijoita huolestuttaa se, että mediasta soitettu musiikki kor-

vaisi lapsille laulamisen. Oman oletukseni sekä tutkimuksista saadun tiedon mukaan mu-

siikin ollessa helposti saatavilla se rikastuttaa lapsen musiikillista äänimaisemaa, musiikil-

lisia kokemuksia, ja se voi jopa kannustaa vanhempia laulamaan enemmän lapselle ja liik-

kumaan lapsen kanssa musiikin tahdissa. Vanhempien lasten altistuminen auditiiviselle tai 

audiovisuaaliselle medialle ei tarkoita, että nämä kokemukset ovat passiivisia. Päinvastoin, 

todistusaineistot viittaavat siihen, että lapset osallistuvat aktiivisesti niiden musiikillisiin 

jaksoihin liikkuen, nauraen ja laulaen. (Adachi &Trehub 2012, 236–237.) 

 

Mielestäni kodin musiikkiympäristön osatekijöitä ovat musiikki, mitä kotona voidaan 

kuulla. Kodin ympäristön musiikki voidaan jakaa perheenjäsenen tuottamaan musiikin 

(laulun tai soiton) kuunteluun ja kuulemiseen, yhdessä tuotettuun musiikkiin laulaen tai 

soittaen sekä mediasta (kuten radiosta, tallenteilta, televisiosta tai Internetistä) kuultuun 

musiikkiin. Musiikkiympäristöä laajempi termi on ääniympäristö, johon voi myös sisältyy 

musiikkia. Uimosen (2009, 45) mukaan ääniympäristö (soundscape) eroaa musiikkiympä-

ristöstä siinä, että se ei ole tietoisesti tuotettua. Sitä kuunnellaan harvoin musiikkina eikä 

sen kuunteleminen vaadi samanlaista kommunaliteettia (yhteisöllisyyttä) kuin musiikkiesi-

tykset. 

 

Uimosen (2005) mukaan musiikkiympäristö muuttui tekniikan kehittyessä ja yleistyessä 

Suomessa 1960-luvulla. Tällöin suomalaisten musiikin käyttötottumukset muuttuivat radi-

kaalisti. Musiikki ja soitto olivat siihen asti liittyneet sekä jokapäiväiseen elämään niin 

tuutulaulujen, työlaulujen, eri elämäntilanteisiin ja luontoon liittyvien laulujen merkeissä 

että arjesta erottuviin tapahtumiin, kuten tansseihin, konsertteihin ja iltamiin. Nyt musiikin 

kuuntelu laajeni koteihin, työpaikoille ja julkisiin tiloihin sävelradion ja levyautomaattien 

myötä. Sittemmin kehittyivät ja yleistyivät kannettavat transistoriradiot, autoradiot ja ka-

settinauhurit. Levyjen ja kasettien valikoima kaupoissa laajeni. Musiikki levisi myös tele-

visioon. Uusien musiikin käyttömahdollisuuksien myötä myös kuuntelutottumukset moni-

puolistuivat. (Uimonen 2005, 241.) 
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Vanhempien oma musiikillinen tausta vaikuttaa lapselle tarjottuun musiikilliseen ympäris-

töön. Vanhempien tottumukset musiikin kuunteluun, laulamiseen ja soittamiseen vaikutta-

vat siihen, miten paljon he osaavat ja haluavat tarjota musiikillisia kokemuksia myös lap-

silleen. Lapsi kasvaa sisälle tietynlaiseen kulttuuriin ja sisäistää tiettyjä arvoja kasvaessaan. 

Tätä prosessia voidaan kutsua enkulturoitumiseksi. Lapsi omaksuu arvoja, asenteita ja 

kulttuuria lähiympäristöstään etenkin ihmisiltä, joiden kanssa hän on eniten vuorovaiku-

tuksessa. Lisäksi perhe vaikuttaa lapsen musiikkipreferenssien syntyyn ja kehittymiseen 

(North & Hargreaves 2008, 124–125). Kuten aiemmin mainitsin, arvojen ja asenteiden 

siirtymistä sukupolvelta toiselle tapahtuu myös ammatinvalinnassa. Ammatin periytyvyyt-

tä voidaan tutkia vertaamalla vanhempien ja lapsen ammattiin liittyviä arvoja. Vanhemmil-

la on siis tärkeä rooli lapsen arvomaailman muodostumisessa, oli sitten kyse musiikillisen 

maun, harrastuneisuuden tai ammatinvalintaan liittyvistä valinnoista. 

3.1.3 Musiikillinen enkulturaatio 

Varhaisin vuorovaikutus yksilön elämässä tapahtuu vanhempien ja lapsen välillä. Erityi-

sesti äidin roolia pidetään tärkeänä sen intensiivisyyden ja jatkuvuuden vuoksi. Lapsi 

omaksuu musiikin elementtejä ja musiikillisia taitoja vastavuoroisessa kanssakäymisessä 

ympäristönsä kanssa. Vanhemmat ovat puolestaan oppineet musiikillisia taitoja omilta 

vanhemmiltaan, jotka taas omiltaan jne. Kulttuurikasvatuksen jatkumoa voidaan näin seu-

rata vaikka kuinka pitkälle. 

 

Enkulturaatio tarkoittaa sitä elinikäistä prosessia, jossa yksilö oppii oman kulttuurinsa ja 

kasvaa siihen sisälle. Musiikillinen enkulturaatio tarkoittaa spontaania musiikillista kehi-

tystä. Sitä voidaan kutsua myös akkulturaatioksi tai musiikilliseksi sosialisaatioksi. (Hir-

vonen 1999.) Slobodan (2005) mukaan lapsella on olemassa primitiivisiä kykyjä jo synty-

mästä saakka tai pian syntymän jälkeen. Lapsen kasvaessa kulttuuri tuottaa kokemuksia, 

joista lapsi oppii ja kasvaa sisälle kulttuuriin. 

 

Enkulturaatio voidaan rinnastaa sosiaaliseen konstruktionismiin ja toisaalta konstruktivis-

miin. Sosiaalinen konstruktionismi tutkii sosiaalisen kanssakäymistä ja sen seurauksia kun 

taas konstruktivismissa tutkimuskohteena on yksilöllinen maailmanrakentaminen ja merki-

tyksellistäminen. (Suoranta 2000,100.) Konstruktivismin näkökulmasta lapsi itse toimii 
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aktiivisena tietoisuuden rakentajana, joka poimii musiikillisesta ympäristöstään itselleen 

merkitykselliset rakenteet. Sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta ympäristön kanssa 

käytävä vuorovaikutus on suuressa roolissa maailmankuvan ja kulttuurin sisäistämispro-

sessissa. Enkulturaatiota voidaan siis tarkastella molemmista näkökulmista.  

 

Monia kulttuurin vahvistamien taitojen oppimiseen vaikuttaa yleinen kognitiivinen järjes-

telmä. Kognitiivinen järjestelmä tarkoittaa kiteytetysti sitä mentaalista järjestelmää, jona 

avulla ihminen oppii (Coltheart 2001, 3.) Slobodan mukaan useimpien lasten oppiminen 

noudattaa samaa järjestystä. Eri taidot saavutetaan keskimäärin samassa iässä yksilöstä 

riippumatta sitä mukaan, kun kognitiivinen järjestelmä kehittyy. Enkulturaatio voidaan 

määritellä myös itsetietoisuuden pyrkimyksen puutteen sekä selkeiden ohjeiden puutteen 

avulla. Lapset eivät tietoisesti pyri kehittämään musiikillisia kykyjään, vaikka he kehitty-

vät siinä. Oppiminen voi tällöin olla tiedostamatonta tai tiedostettua. Vanhemmat ja muut 

lapsen kosketuspiiriin kuuluvat ihmiset eivät opeta lastaan esimerkiksi laulun muistamises-

sa, mutta silti lapset oppivat muistamaan niitä, oli kyse sitten tiedostetusta tai tiedostamat-

tomasta tapahtumasta, pyrkimyksellä tai ilman. (Sloboda 1985, 195–196.) 

 

Tässä tutkimuksessa kannatan kuitenkin puhumista enkulturaatiosta vielä laajemmin käsit-

tein menemättä kognitiivisen psykologian yksityiskohtiin. Varhaislapsuudessa luodaan 

struktuurien perusta niille implisiittisille musiikillisille taidoille, jotka yksilö oppii ajan 

kuluessa. Struktuurit luovat pohjan aistinvaraiselle oppimiselle ja enkulturaatiolle. Enkul-

turaatio on prosessi, jossa lapsi kehittää sisäisiä skeemoja (malleja) häntä ympäröivän kult-

tuurin musiikille. Tämän prosessin välittäjänä toimii oppimisympäristö, ja se alkaa jo lap-

sen ollessa äitinsä kohdussa. (Hallam 2008, 29.) 

 

Moisalan (1991) teoriassa enkulturaatiossa on kaksi prosessia. Sen mukaan lapsi enkultu-

roituu ympäristöönsä sekä vastaanottamalla että sisäistämällä. Enkulturoitumista voimme 

verrata konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen tapahtuu aktiivi-

sessa toiminnassa, jossa yksilö valikoi ympäristöstään itselleen merkityksellistä informaa-

tiota. Tätä voidaan verrata myös Piaget’n sulauttamiseen (assimilaatioon) ja mukauttami-

seen (akkommodaatio). Sen avulla yksilö konstruoi itselleen oman maailmankuvansa. Tie-

toa voi rekonstruoida, muuttaa tai siihen voi lisätä uutta. (Järvinen 2011, 59.) Moisalan 

mukaan enkulturaatiossa yksilön mentaalit mallit kehittyvät sosiaalisena prosessina vuoro-

vaikutuksessa ympäristön kanssa. Enkulturaation merkitys perustuu sille, että se luo perus-
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tan koko sille ymmärrykselle, jota käytämme musiikillisessa toiminnassa, musiikin hah-

mottamisessa sekä uuden omaksumisessa. 

Enkulturaatio luo yksilölle ajatusmallinen, pohjan, jonka puitteissa kaikki toiminta ja har-

joittelu tapahtuu. Länsimaissa musiikillinen sosialisaatio perustuu pääasiassa länsimaisen 

musiikin diatoniseen systeemiin. Samoin jonkin toisen kulttuurin musiikillinen ajattelu 

perustuu heidän mahdolliseen tonaaliseen systeemiinsä tai sen puuttumiseen. Musiikillinen 

ajattelu on siis täysin riippuvainen siitä mentaalisesta mallista, jonka yksilö on enkulturaa-

tion kautta omaksunut. (Hirvonen 1999.) 

3.2 Musiikillinen kehitys 

Musiikillista kehitystä on tutkittu laajasti viimeisen 20 vuoden aikana musiikin, psykologi-

an ja kognitiotieteen aloilla. Tänä aikana on tapahtunut huima nousu musiikillisen kehityk-

sen tutkimuksessa. Gembrisin (2006) mukaan voimme erottaa ainakin viisi eri tutkimus-

alaa, jotka antavat uutta näkökulmaa musiikillisten taitojen kehitykseen: ennen syntymää 

tapahtuvan ja vauvan oppimisen tutkimus, neurobiologinen tutkimus, elämänkaarellinen 

musiikillisten taitojen tutkimus, asiantuntijuuden tutkimus sekä esille nousseet kehitysteo-

riat. Elämänkaarellinen teoria korostaa kykyä oppia ja omaksua musiikillisia taitoja koko 

elämän aikana. Tällöin musiikillinen kehitys ei lopu nuoruusikään tai varhaiseen ai-

kuisikään. Tämän puolesta puhuu myös Nummisen (2005, 4) tekemä tutkimus, joka osoit-

taa, että laulutaitoa voi kehittää myös aikuisiällä. Musiikillinen kehitys voidaankin ajatella 

osaksi normaalia kehitystä, johon liittyy kognitiiviset, emotionaaliset, sensomotoriset ja 

sosiaaliset osatekijät. Normaalin kehityksen tavoin siinä ilmenee kehityksen ja edistyksen 

lisäksi menetystä. (Gembris 2006, 124–128.) 

 

Samoin kuin musikaalisuudessa musiikillisessa kehityksessäkin on yksilöllisiä eroja. Erot 

johtuvat motivaatiosta, sosiokulttuurisesta ympäristöstä, harjoittelusta ja opetuksesta, eivät 

siis synnynnäisestä musikaalisuudesta. Hargreaves (1996) lähestyykin musiikillista kehi-

tystä kahdesta eri näkökulmasta: normatiivisesta ja asiantuntijuuden näkökulmasta. Nor-

matiivinen kehitys tarkoittaa kehitystä, joka tapahtuu lapsen kasvaessa ympäröivässä kult-

tuurissa ilman erityistä ohjausta tai huomiota. Asiantuntijuuden kehitys puolestaan omis-

tautuu musiikillisten taitojen korkeatasoiseen kehitykseen. (Hargreaves 1996, 150.) 

 



 
 

34 

 

Bamberger (1991) on tutkinut, miten lasten musiikillinen taito, tieto ja älykkyys kehittyvät. 

Hänen mukaansa musiikillinen kehitys on lähellä Piaget’n älykkyyden kehityksen mallia, 

jossa kehitys tapahtuu vaiheittain. Koska kehitys ei ole vaiheesta toiseen siirtymistä ja 

edellisen vaiheen syrjäyttämistä, vaan enemmänkin kumulatiivinen prosessi, tämä prosessi 

voi olla lähteenä kyvylle tehdä eri kuulohavaintoja samasta musiikillisesta materiaalista. 

Tällöin sellaiset organisoinnin rajoitteet, jotka ovat tyypillisiä niille, jotka muodostavat 

kuulemansa varhaisissa kehitysvaiheissa, ja ne, jotka näyttävät kehittyvän myöhemmin, 

ovat samanarvoisia. Tällöin voidaan huomio siirtää erilaisiin, mutta kuitenkin oikeuden-

mukaisiin, spesifioituihin sekä potentiaalisesti merkittäviin musiikillisen ilmiön piirteisiin. 

Jonkin alan luova taito voi tärkeissä määrin juontua jatkuvasta kuvainnollisen ja muodolli-

sen organisoinnin muotojen (vrt. Piaget) kehityksestä ja niiden välisestä jännitteestä. (Mts. 

14–15.) 

 

Fredriksonin (2009) mukaan nykykäsityksen mukaan lasta tulee tarkastella yhä enemmän 

kasvavana yksilönä osana kulttuuria. Lapsen musiikillista kehitystäkin on tarkasteltava 

suhteessa lapsen muuttuvaan ympäristöön ja siihen kontekstiin, jossa lapsi elää: kohdusta 

ja intensiivisestä äiti–lapsi-siteestä laajempaan perheen, koulun ja yhteiskunnan konteks-

tiin. Lapsen musiikillisen kehityksen nähdään liittyvän kiinteästi lapsen kielelliseen ja mo-

toriseen sekä muuhun taiteelliseen kehittymiseen. (Fredrikson 2009.) 

 

Musiikilliset taidot saadaan kanssakäymisessä musiikillisen ympäristön kanssa. Musiikil-

listen taitojen perustan muodostuvat synnynnäiset kyvyt ja taipumukset. Jokainen ihmisen 

kehitys vaatii pohjan, jolle rakentua. Koska ihmisen aivot ovat samanlaisia, ja koska tietyt 

kokemukset ovat kaikille yhteisiä, on ollut mahdollista erotella tietyt kaikille ihmisille 

ominaiset taidon hankkimisen aikaiset muodot. Näitä ovat muun muassa kielen oppiminen. 

(Sloboda 1986, 196.) 

 

Kun musiikillista kehitystä katsotaan Piaget’n teorian näkökulmasta, voitaisiin olettaa mu-

siikillisella kehityksellä olevan muuttumattomia vaiheita, jotka ovat mahdollisesti liitettyi-

nä muuhun kognitiiviseen kehitykseen. Nämä musiikillisen kehityksen vaiheet eivät ole 

jonkin tietyn musiikillisen käytöksen perusta – jolloin ne olisivat riippuvaisia ympäröivästä 

kulttuurista, motivaatiosta ja mahdollisuuksista – vaan musiikillisen toiminnan muotoja, 

jotka esiintyvät tietyn ikäisillä lapsilla vaatimansa kognitiivisen kapasiteetin avulla. Slobo-

da esittää parhaaksi tavaksi lähestyä musiikillisen kehityksen kulkua jakaen sen kahteen 
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alueeseen. Ensimmäinen vaihe tarkkailee lapsen spontaania musiikin taitojen omaksumista 

syntymästä 10 ikävuoteen saakka. Toinen osa käsittelee musiikillista koulutusta ja sen vai-

kutusta musiikillisten taitojen kehittymiseen. (Sloboda 1986, 196.) 

 

Paananen (2003) jakaa musiikillisen kehityksen vaiheet viimeaikaisten tutkimusten mu-

kaan. Hän erottaa varhaisen kehityksen ja vauvaiän sekä varhaislapsuuden ja kouluiän eri 

kehitysvaiheiksi. Paanasen malli pohjautuu Robert Casen (1985, 1992) uuspiaget’laiseen 

moderniin kognitiiviseen vaiheteoriaan. Hän pyrkii mallillaan selittämään kehitykseen liit-

tyvää tietojen ja taitojen rakentumisprosessia; syitä sille, miksi lapsi oppii asioita tietyssä 

järjestyksessä. Paanasen (2003, 60) mukaan ”varhaisemmassa vaiheessa hankitut toiminnot 

integroituvat, ja muuttuessaan automaattisiksi vapauttavat tilaa korkeamman asteisille 

toiminnoille. Tällä tavoin musiikillinenkin tietämys ja taidot muuttuvat vähitellen moni-

mutkaisemmiksi ja abstraktimmiksi.” Paanasen teoriassa dimensionaalisessa kehitysvai-

heessa varhaisempi polaarisista suhteista muodostunut tietoverkko alkaa saada yhä enem-

män myös hierarkkisista suhteista koostuvia rakenteita. Musiikin kuviopohjaisen represen-

taation rinnalle kehittyvät vähitellen metrinen ja tonaalinen hierarkia. Myös kuviopohjai-

nen ryhmittely muodostuu hierarkkiseksi. (Paananen 2003, 60.) 

 

Paanasen malli käsittää sensomotorisen (4–18 kk), relationaalisen (1,5–5 v.) ja dimensio-

naalisen (5–11 v.) vaiheen. Kukin kehitysvaihe sisältää kolme osavaihetta. Sensomotori-

sessa vaiheessa kehittyvät musiikin yleiset parametriset suhteet, joiden lujituttua alkavat 

kehittyä hieman monimutkaisemmat musiikillisten kuvioiden väliset ja sisäiset polaariset 

suhteet. Tätä vaihetta Paananen kutsuu relationaaliseksi. Polaaristen suhteiden lujituttua 

siirrytään dimensionaaliseen kehitysvaiheeseen, jossa kehittyvät musiikillisen tapahtuma-

rakenteen hierarkkiset suhteet. Näitä hierarkkisia suhteita sisältäviä osa-alueita ovat metri, 

ryhmittely ja tonaalinen järjestelmä. Dimensionaalisessa kehitysvaiheessa keskeinen ilmiö 

on ns. dimensionaalinen konflikti, joka merkitsee ristiriitaa paikallisemman ja globaalim-

man tavoitteen välillä. Viimeisessä osavaiheessa konflikti on ratkennut, eikä ristiriitaa enää 

ole. (Paananen 2003, 60.) Kokonaiskuva Paanasen mallin mukaisesta lapsen musiikillisesta 

kehityksestä käy ilmi seuraavan kuvan (kuva 2) avulla. 
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Kuva 2. Paanasen (1997, 2003) musiikillisen kehityksen malli. 
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3.2.1 Musiikkia ennen syntymää 

 

Tarina kertoo, että jo Ranskan kuningas Henrik IV:n äidin ollessa raskaana hänellä oli pal-

velijatar, joka soitti cembaloa joka aamu hänen lähellään. He uskoivat, että lapsi, joka kas-

voi kohdussa, pystyi kuulemaan musiikkia ja että kuuntelu muokkaisi lapsen luonnetta ja 

ehkäisisi häntä olemaan pahalla tuulella. Historioitsijoiden mukaan Henrik IV ei koskaan 

menettänyt hyväntuulisuuttaan. Sikiön reagointia ääneen on kuitenkin systemaattisesti alet-

tu tutkia vasta 1920-luvulla ultraäänen avulla. (Lecanuet 2000, 3.) 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsen musiikillinen kehitys alkaisi jo ennen syntymää. 

Tutkimuksissa käytettävä uusi teknologia mahdollistaa jo sikiövaiheen kehityksen seuraa-

misen. Kuuloaistin kehittyminen antaa raamit musiikillisen kehityksen tutkimiselle. Syn-

tymätön lapsi pystyy reagoimaan vatsanpeitteiden läpi tuleviin ääniaaltoihin. Tutkijat ovat 

todenneet, että parin kuukauden aikana syntymän jälkeen lapset, joille on soitettu tiettyä 

musiikkia odotusaikana, olivat erityisen herkkiä samankaltaiselle musiikille ja näyttivät 

rauhoittuvan tämän tutun musiikin ansioista. (Morrongiello, Roes & Donnelly 1989, 447–

462.) 

 

Useissa tutkimuksissa on osoitettu sikiön oppivan sekä tottumalla että ehdollistumalla. 

Sikiö tottuu jokapäiväiseen ääniympäristöönsä (Paananen 2003, 23). Sikiön ääniympäristö 

muodostuu äänistä, jotka kantautuvat kohtuun. Ääniä, joita sikiö kuulee, ovat äidin sydä-

men ja verenkierron äänet, vatsan kurlutukset, hengityksen äänet sekä ulkoympäristöstä 

tulevat äänet. Esimerkiksi äidin sydämensykettä tai raskausajan loppupuolella usein kuu-

lemaansa musiikkia kuuntelemalla vauva rauhoittuu myös syntymän jälkeen. Sydämen-

sykkeen tunnistaminen ja syketiheyden muutoksen havaitseminen ovatkin elementaarisin 

muoto tasavälisen pulssin hallinnasta. (Paananen 2003, 23.) Kohtu vaimentaa kuitenkin 

ympäristöstä tulevia ääniä. Äidin ja muiden lähellä kohtua puhuvien puhe on hyvin vai-

mennettua ja puuroutuvaa, mutta säilyttää prosodiset ominaisuudet, joita ovat sanan osien 

pituus, äänen sävy, äänen korkeus, sävelkulku ja intonaatio. (Lecanuet 2000, 4–7; Adachi 

& Trehub 2012, 230.) Kuitenkin Huotilaisen (2004) mukaan kyseinen luulo on 1980-

luvulta peräisin olevaa vanhentunutta tietoa. Hänen mukaansa uusimmat tutkimukset, jois-

sa on käytetty kehittyneitä vedenalaisia mikrofoneja, ovat osoittaneet, että kohtuun kulkeu-

tuvat äänet ovat yllättävän selkeitä ja vääristymättömiä. 
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Sikiön kuuloaistin kehittymistä ja reagointia ääniin on tutkittu aivovasteilla. Musiikkiin 

reagointia on myös tutkittu. Moni äiti on huomannut sikiön reagoivan eri tavalla eri mu-

siikkeihin. Tutkimustulokset osoittavat, että monet muut tekijät kuin musiikin tyyli vaikut-

tavat sikiön responssiin. Näitä ovat voimakkuus, äänenkorkeus sekä vauvan käyttäytymi-

sen tila. Äidin oma reagointi musiikkiin vaikuttaa myös sikiön reagointiin. Äidin kuunnel-

lessa lempimusiikkiaan, vaikkakin kuulokkeitten kautta, sikiö reagoi eri tavalla kuin mitä 

tahansa muuta musiikkia kuunnellessaan. (Lecanuet 2000, 16–17.) Näyttää siltä, että mu-

siikki vaikuttaa sekä suoraan äidin että äidin psykofyysisten kokemusten ja tuntemusten 

kautta sikiöön. 

 

Lecanuet’n mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että: 1) monet kuuloärsykkeet, kuten 

puheäänet (erityisesti äidin ääni) sekä ulkoiset äänet, jotka ovat läsnä odottavan äidin arjes-

sa (myös musiikilliset), erottuvat kohdunsisäisistä äänten läpi ja ovat tarpeeksi äänekkäitä 

ärsyttääkseen sikiön auditiivista systeemiä; 2) ihmisen auditiivinen systeemi toimii 3–4 kk 

ennen normaaliaikaista syntymää; 3) 28–30 viikon ikäiset sikiöt reagoivat ulkoisin ääniin; 

4) raskauden aikainen altistuminen äänelliselle ärsykkeelle voi saada aikaan rakenteellisia 

ja anatomisia vaikutuksia ihmisen kuuloradoissa. Raskaudenaikainen tutustuttaminen tiet-

tyihin ääniin tai ääniluokkiin voi edistää tietynlaista herkkyyttä näille ärsykkeille ja seu-

raavien mieltymysten muodostumiselle: 1) äidin ääni; 2) tietyt prosodiset sarjat, joita äiti 

on lukenut tai laulanut viimeisten raskausviikkojen aikana; 4) äidin kieli. (Lecanuet 2000, 

24.) 

 

Ennen syntymää saadut musiikilliset kokemukset siinä missä muutkin kuulokokemukset 

voivat myötävaikuttaa auditiivisten kykyjen muodostukseen ja kehittää pitkäaikaisen miel-

tymystä kuullun äänen tunnistamiselle. Tästä voi johtua episodinen ilmiö, jossa muusikko-

vanhempien lapsista tulee muusikkoja. Sikiöaikana saatu kuulokokemus vaikuttaa tiedos-

tamattomasti äänellisten preferenssien syntyyn. (Lecanuet 2000, 24–25.) Musiikillisella 

ääniympäristöllä ennen syntymää on vaikutusta lapsen musiikillisen kuulemisen ja musi-

kaalisuuden kehitykselle. Se toimii perustana syntymän jälkeen tapahtuva kehitykselle. Sen 

vaikutuksen suuruutta lapsen musiikilliselle kehitykselle on kuitenkin mahdoton sanoa, 

sillä syntymän jälkeen ympäristön vaikutuksen teho kasvaa huomattavasti. 
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3.2.2 Ensimmäiset 18 kuukautta 

Vastasyntyneellä vauvalla on jo monenlaisia muistikuvia äänistä, joita hän on kuullut koh-

dun sisälle. Syntymä tuo vauvan kuitenkin aivan uuteen tilanteeseen. Äänet välittyvät ilma-

teitse ja enimmäkseen vain kuuloaistin välityksellä. Tututkin äänet kuulostavat ohuemmilta 

ja terävämmiltä. Lisäksi vauva harjoittelee ääni- ja hengityselimistön käyttöä synnynnäis-

ten refleksien, kuten itkun, pohjalta. (Paananen 2003, 25.) 

 

Ääneen liittyvä kommunikaatio perustuu kuulo-, näkö-, kosketus-, liike- ja asentoaistien 

yhteisvaikutukseen ja tunnepitoiseen sisältöön sekä vauvan myötäsyntyiseen kykyyn integ-

roida aistienvälistä informaatiota. Kahdesta neljään kuukauden ikäisen vauvan ja äidin 

väliselle vuorovaikutukselle on leimallista myötäsyntyinen ”matching”. Se on viestinnän 

yhteensovittamista, jossa esiintyy vastavuoroista välitöntä äänteiden, ilmeiden ja eleiden 

jäljittely sekä tunnetilan jakamista. (Papou!ek 1996, 96–97.) 

 

Viiden kuukauden ikäiset vauvat pystyvät tutkimusten mukaan tunnistamaan peräkkäisiä 

struktuureja ja havaitsemaan eron erilaisten lyhyiden melodioiden välillä (Adachi & Tre-

hub 2012, 231). Peräkkäisten äänien erotteluun perustuu myös Karman musikaalisuustesti 

(Karma 1986). Voimme siis olettaa, että musikaalisuuden ja musiikillisten taitojen kehi-

tykselle on olemassa mahdollisuus jo tuossa iässä. Viiden kuukauden ikäinen myös osoit-

taa johdonmukaisia vasteita tutun melodian muutokseen (Adachi & Trehub 2012, 231). 

Kuuden kuukauden ikäinen vauva tunnistaa jo äänensävyn ja soinnin. Varhaisin musiikilli-

sen toiminnan muoto näyttää olevan vauvojen tunnereaktio kuultuun musiikkiin. Myö-

hemmin he pyrkivät imitoimaan laulettuja äänenkorkeuksia. (Sloboda 1986, 202.) 

 

Vauvat eivät niinkään reagoi äänenkorkeuden muutokseen, vaan he reagoivat melodialin-

jan muutokseen. Länsimaisissa tutkimuksissa vauvan on todettu erottavan melodian linjas-

sa tapahtuvan muutoksen parhaiten silloin, kun on kyse diatonisesta melodiasta (Paananen 

2003, 26). Heidän on vaikeampaa erottaa tarkkojen intervallien muutosta. Vauvojen inter-

vallien havainnointiin vaikuttaa melodinen rakenne. Intervalleilla, kuten puhtaalla kvintillä 

ja kvartilla, oletetaan olevan erityinen asema niiden yleismaailmallisuudestaan ja help-

poudestaan johtuen. Vauvojen onkin todettu olevan tarkempia näiden intervallien havain-

noinnissa. (Adachi & Trehub 2012, 232.) 
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Kuuden kuukauden ikäiset vauvat kykenevät erottamaan äidinkielelleen tyypillisen frasee-

rauksen (Papou!ek 1996). Tällöin myös lapsen melodinen laulujokeltelu on huipussaan. 

Seitsemän kuukauden jälkeen lapsen jokelteluun ilmaantuu lisääntyvässä määrin ns. ka-

nonista jokeltelua, jossa vauva alkaa tuottaa rytmisiä tavujaksoja. (Paananen 2003, 27.) 

 

Vauvat ovat erittäin herkkiä reagoimaan rytmiin. Rytmistä kehitystä ja toimintaa voidaan 

havaita muutaman kuukauden ikäisillä vauvoilla. Erityisen mielenkiintoista vauvojen kyky 

havaita länsimaiseen musiikkiin epätyypillisiä ja monimutkaisia tahtilajeja, kuten 7/8. Kui-

tenkin jo muutaman kuukauden ikäinen vauva on tottunut oman kulttuurinsa rytmiseen 

kulttuuriin, minkä vuoksi esimerkiksi länsimaisen yksinkertaisen rytmiikan omaksuneille 

on vaikea omaksua monimutkaisempia rytmejä. Vauvojen reagointi rytmiin voi ilmetä kei-

nuntana tai pomppimisena. Rytminen käyttäytyminen lisääntyy yhdeksännen kuukauden 

jälkeen ja sen intensiteetti kasvaa. (Adachi & Trehub 2012, 233.) 

 

Yhdeksän kuukauden iässä jokeltelu monipuolistuu ja sisältää pidempiä yhdistelmiä. Ta-

vuista koostuvat kuviot ovat melodisia ja rytmikkäitä. Lapsi toistaa kuvioita ja muuntelee 

niitä vähintään yhdellä musiikillisella ulottuvuudella: rekisterin, rytmin, melodian kaarrok-

sen ja voimakkuuden keinoin. Yksivuotias lapsi saattaa jo tuottaa yksittäisiä kuvioita, jotka 

sisältävät tuttujen laulujen melodian kaarroksia, rytmikuvioita ja yksittäisiä sanoja. (Pa-

pou!ek 1996, 106.)  

 

Hoitajan (äidin, isän) laulu, tuudittaminen sekä tanssi voivat haastaa lapsen huomion ja voi 

muodostaa aikaisia musiikillisen kasvatuksen muotoja. Papou!ek (2000) mainitsee artikke-

lissaan aiemmin puolisonsa kanssa tekemänsä tutkimuksen, jossa löytyi kolme yhteistä 

tekijää varhaiselle musiikkikokemukselle. Ensimmäiseksi vanhemmilla ja vauvalla on jo 

alusta lähtien musiikillisesta elementeistä koostuva esikielellinen koodikieli, mikä on yh-

teistä sekä vauvalle suunnattuun puheeseen että vauvojen tuottamille äänille. Musiikillisia 

elementtejä ovat mm. äänenkorkeus, melodia, rytmi, äänen voimakkuus, painotukset, ää-

nen sointiväri sekä harmonia. Toiseksi yhteistä musiikillista ’alkeiskoodia’ täydentää sil-

miinpistävä yhtäläisyys vauvan kuuloaistin ja sosiaalisen ympäristön muodostaman audi-

tiivisen materiaalin välillä. Vanhemmat mukauttavat äänelliset, visuaaliset ja tuntoaistilli-

set ärsykkeet sekä kasvojen ilmeet vauvan responssien mukaan, mikä tukee lapsen varhais-

ta musiikillista kehitystä. Kolmanneksi pelkkä äänellinen ärsyke ei riitä lapsen rikkaaseen 

varhaisen musiikillisen kompetenssin mahdollistamiseen, vaan sen lisäksi tarvitaan rytmin 
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ja dynamiikan modulointia liikkeeseen, asentoaistiin sekä tasapaino- ja liikeaistiin perustu-

via ärsykemuotoja. (Papou!ek 2000, 89–90.) 

3.2.3 Leikki-ikä (1,5–5 vuotta) 

Tällä aikavälillä lapsen musiikillinen kehitys ottaa suuria askelia eteenpäin ja lapsi omak-

suu helposti asioita. Jokeltelulaulun jälkeen noin puolentoista vuoden iässä lapsi alkaa 

tuottamaan spontaaneja lauluja. Spontaanille laululle tyypillistä on erillisten vakaiden sä-

velkorkeuksien käyttö. Lapsi käyttää melodian muodostamiseen pieniä intervalleja, sekun-

teja ja suuria ja pieniä terssejä, joista sitten muodostaa intervallisesti yksinkertaisen melo-

dian. Vaikka lapsen kielellinen kehitys olisi siinä vaiheessa, että hän kykenee tuottamaan 

sanoja, ei spontaaniin lauluun yleensä kuulu sanoja. Toisen syntymäpäivän lähestyessä 

lapsi ottaa käyttöön kvartteja ja kvinttejä. Intervallien käyttö on kuitenkin tähän mennessä 

vielä summittaista. Rytmien käyttö on summittaista ja tauot ovat suhteessa lapsen tarpee-

seen hengittää. Kahden ja kolmen ikävuoden välillä spontaanista laulusta tulee monimut-

kaisempaa ja siinä esiintyy selkeämpiä merkkejä sisäisestä järjestelystä. Lisäksi intervallit 

ovat diatonisen sävelasteikon mukaisia, mitä se ei aiemmin ollut. (Sloboda 1986, 202–203; 

Fredrikson 1994) Spontaanin laulun lisäksi lapsi kokeilee luonnostaan äänilähteiden soin-

tivärivaikutelmia, rummuttaa rytmejä, lausuu ja keksii hokemia sekä liikkuu musiikin vai-

kutuksesta rytmisesti (Paananen 2003, 28). 

 

Kahden ja puolen vuoden iässä lapset alkavat matkia pieniä osia kuulemistaan lauluista. 

Erityisesti he matkivat sanoja, joita aluksi yhdistävät spontaaniin lauluunsa. Seuraava taso 

on oman kulttuurin rytmisten ja melodisten muotojen hahmottaminen. Lapsi kykenee tois-

tamaan enemmänkin melodisia linjoja kuin täysin tarkkaa melodiaa. (Sloboda 1986, 202–

203.) 

 

Pienelle lapselle on tyypillistä niin musisoinnissa kuin muussakin toiminnassa leikkilähtöi-

syys ja kontekstiherkkyys (Paananen 2003, 28). Kolmen ja neljän vuoden iässä lapsi kehit-

tää matkimiskykyään siihen pisteeseen, että hän kykenee toistaa kokonaisia lauluja. Ylei-

sesti ottaen kyky tuottaa tarkkoja rytmejä ja sävelkorkeuksia kehittyy ennen kykyä tuottaa 

puhtaita intervalleja ja pysyä sävellajissa. (Sloboda 1986, 202–203.) 
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Toisesta kolmanteen ikävuoteen spontaanit laulut koostuvat lyhyistä melodisrytmisistä tai 

rytmisistä kuvioista ja niiden yhdistelmistä. Kulttuuriseen malliin nähden kokonaisrakenne 

on poikkeava, ja tonaliteetti ja pulssi vaihtelevat. Melodian linjat ja suhteelliset kestot 

muistuttavat kuitenkin malliaan. Musiikillinen rytmi näyttää olevan alunperin sidoksissa 

tavu- ja sanarytmeihin sekä melodioihin. Kolmivuotias hallitsee laulun yleisrakenteen 

melko hyvin, ja opittu laulu alkaa eriytyä spontaanista laulusta. Neljän vuoden iässä tonali-

teetti säilyy paitsi fraasin sisällä myös fraasien välillä, ja keskimäärin viiden ja puolen 

vuoden iässä lapsi osaa tuottaa laulun kokonaisuutena niin, että sävellajituntu säilyy ja in-

tervallit ovat mallinmukaiset. Melodiarytmin ja pulssin lapsi hallitsee koko laulussa noin 

4–5-vuotiaana, ja melodiarytmin taputtaminen laulun mukana onnistuu ennen pulssin suo-

dattamista melodiarytmissä. Spontaani laulu vähenee merkittävästi noin viiteen ikävuoteen 

mennessä, ja sen tilalle tulee opittu laulu. (Paananen 2003, 28; Fredrikson 1994; Sloboda 

1986, 202–206.) 

 

Lapsen muu kuin laulullinen musiikillisuus käy samanlaisen kehityskaaren spontaanin lau-

lun kanssa. Kun lapsi oppii kävelemään, se laajentaa liikkeiden – myös musiikillisten liik-

keiden – kirjoa. Kaksivuotias lapsi reagoi musiikkiin liikkumalla rytmikkäästi, vaikka ei 

niinkään samaan tahtiin musiikin kanssa. Viisivuotiaan reagointi on rytmillisesti korre-

loivaa, mutta spontaani liikkuminen musiikin tahtiin on jo hiipunut pois. Tällöin lapsi tar-

vitsee toiminnan mallin, jota matkia, ja näin saadaan selville lapsen rytminen lahjakkuus. 

2–5 vuoden ikäiset lapset taputtivat laulaessaan melodian rytmiä, mutta eivät kyenneet 

pitämään sykettä taputuksissaan laulaessaan toisella rytmillä. (Sloboda 1986, 207.) 

 

Slobodan yhteenvedossa 1,5–5-vuotiaitten lasten musiikillisesta kehityksestä hän löytää 

neljä pääosa-aluetta. Ensimmäisenä on lapsen kehittyvä kyky matkia sanoja, sitten melodi-

an pätkiä, sitten kokonaisia lauluja. Toisena on improvisatorisen ja järjestymättömän sävel-

tenkäytön kehittyminen oman musiikkikulttuurin mukaiseksi. Niihin liitetään diatonisia 

intervalleja, sitten tunnettujen laulujen fraaseja, mikä lopulta johtaa koko laulun matkimi-

seen. Kolmantena on lapsen lisääntyvä kyky organisoida laulun musiikillisia piirteitä yh-

teensopivaksi sävelkorkeutta ja metriä koskevien ”sääntöjen” kanssa. Neljäntenä pääosa-

alueena on samanaikainen kykenemättömyys määrittää metristä tai harmonista tietoa tilan-

teessa, jossa tavoitellaan jotain arvioitua reaktiota. (Sloboda 1986, 209.) 
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3.2.4 Alakouluikäinen lapsi (6–10 vuotta) 

Alakouluikäisen lapsen musiikillista kehitystä on tutkittu niin tonaalisen melodian järjes-

tysperiaatteita kuin harmonisten suhteiden havaitsemista tutkimalla. Melodialinjan erilai-

suuden havaitseminen on koululaiselle helppo tehtävä. Intervallimuutosten havaitseminen 

on jo paljon vaikeampaa. (Paananen 2003, 36.) Paananen viittaa Zenattiin (1969) mainites-

saan, että 6–10-vuotiaat erottavat intervallimuutoksia paremmin tonaalisessa kuin atonaali-

sessa kontekstissa. Zenattin löydös merkitsee, että 6–10-vuotiaat hahmottavat intervalleja 

paremmin, kun he saattavat hyödyntää kestomuistiin karttunutta tietämystään tonaalisesta 

sävellajikontekstista. (Paananen 2003, 37.) Paananen kutsuu tätä kehitysvaihetta dimensio-

naaliseksi vaiheeksi (5–11 vuotta) (Paananen 2003, 37). 

3.2.5 Varhaisnuori ja nuori (10–15+) 

Hargreavesin ja Galtonin (Hargreaves 1996, 146–166: Paananen 2003, 55) mallissa lapsen 

musiikillinen kehitys jatkuu edelleen. Mallin mukaan taiteelliset käytännöt vakiintuvat ja 

ilmenevät erityisesti esteettisten arvioiden testeissä. Tässä vaiheessa, jota Hargreaves ja 

Galton kutsuvat sääntöpohjaiseksi vaiheeksi, intervallit, asteikot ja sävellajit integroituvat 

kokonaisrakenteeseen. Missä iässä havaitaan herkimmin musiikkityylien välisiä eroja, on 

kuitenkin epäselvää, sillä tutkimukset ovat antaneet keskenään ristiriitaisia tuloksia. 15 

ikävuoden jälkeen alkaa Hargreavesin ja Galtonin mukaan ammatillinen vaihe, jossa ta-

vanomaisia taiteen käytäntöjä pyritään reflektoimaan ja kehittämään. Kun sääntöjä on opit-

tu hallitsemaan, voi niitä alkaa nyt rikkoa. Tämä kuuluu kuitenkin vasta kehitykseen, joka 

saadaan ammatillisella tasolla ja oletettavasti ammatillisen koulutuksen myötävaikutukses-

ta. Tämä vaihe onkin tärkeä ammatinvalinnan kannalta. 

3.3 Musiikin merkityksestä 

Voimme puhua musiikin merkityksestä kahdella tasolla. Ensinnäkin musiikissa on itses-

sään merkityksiä. Soivat hahmot, melodiat, muodot, rytmit ja harmoniat voidaan tulkita 

jollain tapaa merkityksellisinä, jolloin ne aikaansaavat kokemuksia. Tämän vuoksi musiik-

kia käytetään esimerkiksi musiikkiterapiassa tunteiden, ajatusten ja muun sanoin kuvaa-

mattomien asioiden käsittelyn välineenä. Toisin sanoen musiikkiin liittyy merkitysten 

muodostuminen tai muodostaminen, ja niihin merkityksiin puolestaan tunteet. Toisaalta, 

kuten Peery ym. (1987, 3) asian ilmaisee, musiikin elementit heijastavat ihmisen kes-
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kushermoston toimintaa ja kognitiivista systeemiä, ja siksi musiikki vaikuttaa niiden kehi-

tykseen. 

 

Musiikilla on myös merkityksiä ihmisen sosiaalisessa kanssakäymisessä. Musiikki on kes-

keinen tapa kommunikoida. Sen avulla ihmiset pystyvät jakamaan tunteitaan, aikomuksia 

ja merkityksiä, vaikka he eivät ymmärtäisi toistensa puhuttua kieltä olettaen, että musiikki-

kulttuurin kannalta yhteistä ”ymmärrystä” on. (McDonald & Hargreaves & Miell 2002, 1.) 

3.3.1 Musiikin merkitys lapsen kehitykselle 

Musiikin merkitystä lapsen kehitykselle on tutkittu musiikkipsykologian alalla paljon. 

Viimeisten vuosikymmenien aikana musiikkia ja sen merkitystä ja vaikutusta ihmiseen on 

alettu tutkia myös kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian aloilla. Seuraava Peeryn 

ja Weiss Peeryn (1987) hahmottelema kaavio kuvastaa musiikin merkitystä lapsen kehi-

tykselle. 

 
 

Kuva 3. Peeryn ja Weiss Peeryn (1987, 4) malli musiikin rooli lapsen kehityksestä. 
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Peery ja Weiss Peery kiteyttävät musiikin merkityksen kahteen kiisteltyyn osa-alueeseen. 

Ensinnäkin musiikki on tärkeää ja merkityksellistä, sillä on itseisarvoa. Musiikki on ihmis-

kulttuurin yksi kauneuden tuotteista, hyvää ja tavoiteltavaa. Toiseksi musiikillisten kyky-

jen, kuten esiintymisen, kuuntelun ja musiikin arvostuksen taidon, kehittämisellä on lisä-

etuja kognitiivisessa, psykologisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. (Peery & Weiss Peery 

1987, 3.) 

 

Musiikki kehittää ymmärtämistä, arvostusta, soveltuvuutta, taitoja sekä lahjakkuutta, mikä 

taas viittaa musiikin välinearvoon. Musiikki on myös apuvälineenä kehittämässä ja edistä-

mässä persoonallista ja sosiaalista kompetenssia. Näitä kompetensseja ovat persoonalli-

suus, kognitio (sisältäen päättelyn, älykkyyden, luovuuden ja kognitiivisen aspektin), lu-

keminen, kielelliset taidot, sosiaalisen olemuksen, motoriset taidot, kontrolliodotus, itse-

tunto sekä sosiaalinen vuorovaikutus. (Peery & Weiss Peery 1987, 15.) 

 

Meillä on olemassa kulttuurinen traditio, joka kehittämällä musiikillisia esiintymistaitoja ja 

kuultelukykyä, saattaa myös edesauttaa lapsen kognitiivista, fyysistä ja sosiaalista kehitys-

tä. Miten ja millä tasolla musiikkiin sitoutuminen tukee kehitystä, ei ole vielä tarkkaan 

selvillä. On vain oletuksia ja joitakin neuropsykologisia tutkimuksia. (Peery & Weiss Pee-

ry 1987, 15.) Nyt on jo toki havaittu, että esimerkiksi planum temporale (aivokuoren ohi-

mopinta) on muusikoilla anatomisesti kehittyneempi. Myös aivopuoliskoja yhdistävä cor-

pus callosum (aivokurkiainen) on rakenteellisesti kehittyneempi muusikoilla. (Gembris 

2006, 125.)  

3.3.2 Musiikilliset huippukokemukset 

Monet ihmiset kokevat voimakkaita positiivisia olotiloja kuunnellessaan musiikkia. Oloti-

loja voidaan kutsua huippukokemuksiksi (Maslow) tai flow-kokemuksiksi (Csikszentmiha-

lyi). Nämä kokemukset ovat erittäin intensiivisiä. Joskus intensiivisyys muistuttaa trans-

sendenssia, minkä vuoksi musiikin käyttäminen uskonnollisissa ja hengellisissä yhteyksis-

sä on yleistä. Kokemusten harvinaisuus antaa niille suuren arvon yksilön elämässä. (Wha-

ley, Sloboda & Gabrielsson 2009, 452.) 
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Huippukokemusten ilmenemiselle ei ole mitään tiettyä paikkaa tai aikaa, vaan ne voivat 

ilmetä kotona, töissä, matkalla ollessa kuunnellessa minkä tahansa tyyppistä musiikkia. 

(Whaley ym. 2009, 452.) Huippukokemuksen saaminen ei ole tahdonalaista. Ne tulevat 

yleensä ilmoittamatta ja odottamatta. Maslow’n (1976, 169) mukaan huippukokemuksia 

saa helpoimmin musiikin ja seksin kautta. 

 

Slobodan (2005) teoriassa huippukokemuksista mielenkiintoista on, että yksi huippukoke-

muksen vaikutuksista on musiikkiin sitoutuminen ja sille omistautuminen. Tämä johtaa 

kysymykseen: ovatko muusikot kokeneet huippukokemuksia, jotka ovat ainakin osasyynä 

heidän ammatinvalintaansa? 

 

Mikä oikeastaan on musiikillinen huippukokemus? Psykologian professori Maslow (1999) 

oli ensimmäinen, joka käytti tätä termiä huippukokemus (peak experience) tai korkeimman 

onnellisuuden ja täyttymyksen olotila. Hän kehitti termin tehdessään tutkimusta, jossa hän 

pyysi tutkimuksen kohteita kuvaamaan ”elämäsi ihanimman kokemuksen; onnellisimmat 

hetket, ekstaattiset hetket, hurmion hetket, ehkä ollessa rakastunut, tai kuunnellessaan mu-

siikkia, tai kirjan tai maalauksen iskiessä tajuntaan, tai jostakin suuresta luovasta hetkestä.” 

Huippukokemukset eivät ole koskaan negatiivisia, epämiellyttäviä tai pahoja, vaan aiheut-

tavat kokijassa ihmettelyn ja syvän kunnioituksen tunteita samoin kuin ajan ja paikan tajun 

menettämistä. Kokija voi myös tuntea voimakkaasti läsnäolon tai itsetietoisuuden tunnetta. 

(Maslow 1999, 83.) 

 

Huippukokemuksia on monenlaisia ja ne vaikuttavat ihmiseen eri tavoin. Huippukokemus-

ten yhteisiä piirteitä ovat niiden positiivisuus, voimakkuus, harvinaisuus sekä ei oman tah-

don alaisuudessa ilmeneminen. Ne pitivät sisällään myös joitakin tunteellisia, fyysisiä, 

aistillisia ja kognitiivisia vastaavuuksia. Jotkut henkilöt ovat sanoneet kokemusten olleen 

sanoin kuvaamattomia. (Whaley ym. 2009, 455.) 

 

Millaisia fyysisiä reaktioita huippukokemuksiin sisältyy? Niitä voivat olla väristykset, 

kyyneleet sekä hengityksen, kehon lämpötilan sekä sydämen sykkeen vaihtelut. Toisinaan 

voidaan havaita myös kykenemättömyyttä liikkua. Fyysiset reaktiot, kuten kyyneleet tai 

pala kurkussa ovat usein yhteydessä musiikin herättämiin tunteisiin. (Whaley ym. 2009, 

456.) 
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Tunteelliset elementit huippukokemuksissa ovat joko voimakkaita positiivisia tai negatiivi-

sia tai yhdistyneitä tunteita. Negatiiviset tunteet, kuten yksinäisyys tai surullisuus usein 

yhdistyvät henkilön henkilökohtaisiin asioihin kuin itse musiikkiin. Positiiviset tunteet 

ovat tyypillisempiä ja vallitsevia. Niitä ovat onnellisuus, riemu, rauha ja euforia. (Whaley 

ym. 2009, 457.) 

 

Olemiseen ja transsendentaalisiin piirteisiin kuuluu jo nimensä mukaan kokemus omasta 

kehosta irtaantumisesta, kosmisia kokemuksia sekä jumalaisen tai Jumalan kohtaamisia. 

Monet ovat sanoneet kokemuksen lisänneen ymmärrystä itsestä ja ympäröivästä maailmas-

ta, maailmoista tai taivaan ja Jumalan läheisyyden kokemisena. (Whaley ym. 2009, 457.) 

 

Kognitiiviseen kategoriaan kuuluvia reaktioita ovat muuttunut asenne, kontrollin menetys, 

muutos tilanteen, ajan, paikan tai kokonaisuuden kokemisessa, muuttunut asenne musiik-

kia kohtaan tai assosiaatiot muistoihin tai vanhoihin ajatuksiin. Kognitiiviset elementit 

voivat olla yhteydessä yksilön saavuttamaan uuteen ymmärrykseen esimerkiksi suhtees-

taan musiikkiin tai muuhun taiteeseen. (Whaley ym. 2009, 457.) 

 

Huippukokemukset jättävät yleensä ihmiseen pysyvän jäljen. Vaikutukset ovat aina posi-

tiivisia, ymmärrystä lisääviä tai asennetta muuttavia. Niitä ovat Maslow’n (1999) mukaan: 

 

1. musiikin tai taiteen yleinen arvostus 

2. itsensä arvostamisen muuttuminen 

3. suhteitten muuttuminen muihin ihmisiin 

4. asenteen muuttuminen elämää ja maailmaa kohtaan 

5. kehittynyt esteettisyyden taju 

6. muuttunut näkökulma arjen todellisuuteen 

7. pitkäaikainen mielialan muutos.  

 

On mielenkiintoista havaita, että huippukokemukset muuttavat ihmistä ja hänen asentei-

taan noin kokonaisvaltaisesti. Voivatko huippukokemukset vaikuttaa musiikin harrastunei-

suuteen tai jopa ammatinvalintaan pitkällä tähtäimellä? Slobodan (2005) mukaan voivat. 

Hänen tutkimuksessaan kävi ilmi, että erityisesti varhaislapsuudessa saaduilla musiikillisil-

la huippukokemuksilla on pitkäkestoinen vaikutus musiikkiin vihkiytymiseen. Positiivisten 

musiikillisten huippukokemusten saaminen alle kymmenen vuoden iässä yllyttivät lasta 
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osallistumaan musiikkiin tai toisin sanottuna jatkamaan uusien huippukokemusten metsäs-

tystä. Ammatinvalintateorioista etenkin Jussilan (1976) teoria on yhteneväinen harrastuk-

sella olevan vaikutus ammatinvalintaan. Teorian mukaan ihminen hakeutuu ammattiin, 

joka vastaa hänen persoonaansa, täyttää hänen odotuksiaan sekä mahdollistaa haluttujen 

taitojen ja roolien harjoittamisen. 

3.4 Musiikkiharrastus 

Käsitteet ’harrastuneisuus’ ja ’harrastus’ voidaan erottaa toisistaan. Harrastuneisuus ilme-

nee Kauppisen ja Sintosen (2004, 9) mukaan suhteellisen pysyvänä suuntautumisena tie-

tynlaiseen toimintaan, kun taas harrastus on harrastuneisuuden kohdentumista tiettyyn asi-

aan tai osa-alueeseen, esimerkiksi musiikkiin. 

 

Harrastaminen yleensä on keino täyttää työstä tai opiskelusta jäljelle jäänyt vapaa-aika. 

Harrastuksista ihmiset hakevat itselleen ja elämälleen positiivisia, mielihyvää tuottavia ja 

elämälle merkityksiä sekä sisältöä tuottavia ulottuvuuksia. Harrastus tuottaa tyydytystä 

harrastajan sisäisille tarpeille, ja siihen liittyvät tunnekokemukset ovat yleensä myönteisiä 

(Metsämuuronen 1995, 21). Kuitenkin Siisiäinen (2004, 156–168) on sitä mieltä, että mu-

siikkiharrastuksessa voi olla kyse muustakin kuin omien mieltymysten toteuttamisesta. 

Tällöin musiikki toimii jonkinlaisena välineenä jotain muuta tarkoitusta kuin itse musiikin 

harjoittamista varten. 

 

Ruohotien (1976, 25) määritelmän mukaan harrastuksella on seuraavia ominaisuuksia: 1) 

harrastuksen luonne on suhteellisen pysyvä, 2) sen kohdistuu tietyntyyppisiin toimintoihin, 

3) siitä saadut tunnereaktiot ovat positiivissävytteisiä, 3) harrastuneisuuden ydin on toimin-

tavalmius 5) se ilmenee toiminnallisena, kognitiivisena ja affektiivisena aktiivisuutena, 6) 

se on jatkuvaa ja 7) se on omaehtoista suuntautuneisuutta, joka lähtee yksilöstä itsestään ja 

tyydyttää ensisijaisesti hänen tarpeitaan. Pienten lasten kohdalla omaehtoisuus on kyseen-

alaista, mutta Juvosen (2000, 41) mukaan todellinen harrastuneisuus ilmenee vasta, kun 

yksilö alkaa itse osoittaa kiinnostusta harrastuksensa kentällä tapahtuviin muihinkin kuin 

nimenomaan hänen harrastuksessaan yksilöityviin ilmiöihin ja tapahtumiin. 

 

Juvosen (2000) mukaan harrastamisen merkitys mielihyvän tuottajana on tärkeä. Joillekin 

riittää pelkkä omaksi iloksi tapahtuvan harrastuksen tuottama mielihyvä. Toisaalta taide-
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orientoituneisuuteen usein liittyy tietoinen tai tiedostamaton tarve tulla alan ammattilaisek-

si. Tämä taas ohjaa harrastusta institutionaalisen koulutuksen pariin. (Juvonen 2000, 38–

39.) 

 

Musiikkiharrastuksessa yhdistyvät ihmiselle merkityksellinen musiikki ja siihen suuntau-

tuminen. Musiikin merkitys ihmisen elämässä on muuttunut viimeisen sadan vuoden aika-

na. Musiikki on tullut lähes kaikkialla maailmassa ja etenkin Suomessa kaikkien saataville 

yhä enenevässä määrin eri medioitten, kuten radion, television ja internetin, kautta. Ihmi-

sellä on vara valita laajasta valikoimasta itselleen sopivia genrejä ja muodostaa oma mu-

siikkimakunsa. Lapsille muodostuu monenlaisia musiikillisia kokemuksia sinä aikana val-

litsevassa ja vaikuttavassa viitekehyksessä. Nämä puolestaan muodostavat sen musiikilli-

sen tuntemuksen kompetenssin, jonka varaan musiikillinen arvottaminen ja muu musiik-

kiin liittyvä toiminta vähitellen alkaa rakentua. Juvosen sanoin ”yksilö siis sosialisoituu 

vallitsevan ympäristönsä musiikillisiin käytäntöihin”. (Juvonen 2000, 37.) Ympäristöstä 

saadut virikkeet vaikuttavat myös musiikkiin suuntautumiseen, sen harrastuneisuuteen ja 

lopulta musiikkiharrastuksen aloittamiseen. Harrastuksen motivaatiotekijöitä katsomme 

hieman myöhemmin. 

3.4.1 Musiikkiharrastuksen elämänkaari 

Juvosen (2000) mukaan musiikkiharrastuksen aloittamiseen voi vaikuttaa sosiaaliset ryh-

mät ja niiden normit, ympäristön tarjoamat mahdollisuudet, jokin karismaattinen esiintyjä 

tai ihan puhtaasti musiikilliset seikat, kuten jonkin instrumentin äänen, kuullun teoksen tai 

esittäjän viehätys. Juvonen kuitenkin toteaa, että on hankala laatia sellaista tieteellistä teo-

riaa, joka sisältäisi täydellisesti harrastustoimintaan vaikuttavat tekijät ja sitä koskevat 

lainalaisuudet. Harrastustoimintaan vaikuttavat sosiaalisten normien lisäksi esimerkiksi 

maantieteelliset ja taloudelliset seikat. Syrjäkylällä asuva henkilö ei ole samassa asemassa 

musiikkiharrastuksen aloittamisen ja kehittämisen suhteen kuin suuressa kaupungissa elävä 

ikätoverinsa. Myös instrumentin hankkiminen edellyttää rahallista sijoittamista. Ulkoiset 

hankaluudet voivat vaikuttaa passiivisesti muun muassa harjoittelumotivaatioon. (Juvonen 

2000, 27–29.) 

 

Musiikkiharrastuksen synnystä on tehty malleja, joista Juvonen (2000) esittelee LeBlancin 

(1987) mallin. Sen mukaan musiikin kuuntelun preferenssin syntyyn vaikuttaa yhtä aikaa 
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musiikki (musiikillinen ärsyke), ympäristö (kulttuuri) ja kuulija (persoonallisuus) vuoro-

vaikutussuhteessa toisiinsa. Tähän interaktioon voi olla vaikuttamassa myös kolme muut-

tujaa: huomiokyky, fysiologiset tekijät sekä tunnetila, jotka voivat estää tai mahdollistaa 

musiikkiärsykkeen läpimenemisen tai muuttaa sen vaikutusta johonkin suuntaan. (Juvonen 

2000, 43: LeBlanc 1987.) Metsämuurosen (1995, 34) mukaan puolestaan harrastuksen syn-

tyyn vaikuttavat mielenkiinto kyseistä aluetta kohtaan (tärkein psyykkinen mahdollistava 

tekijä), positiiviset kokemukset harrastettavassa asiassa ja asian harrastamisesta saatava 

sisäisten tarpeiden tyydytys. Harrastuksen jatkamiseen ja lopettamiseen taas vaikuttavat 

hänen mukaansa seuraavat tekijät: 1) persoonalliset tekijät (coping-ominaisuus, lahjak-

kuus, minäkuva, maailmankuva), 2) motivaatiotekijät (motiivistruktuuri, sisäiset ja ulkoiset 

motiivit), 3) resurssitekijät (aika, rauha, harrastusmahdollisuudet) ja 4) sosiaaliset tekijät 

(ympäristön paineet, asenteet, käytännöt). (Metsämuuronen 1995, 36.) 

3.4.2 Vanhempien vaikutus 

Monet tutkimukset osoittavat, että vanhempien ja kodin merkitys musiikin harrastuksen 

tukijoina ja kannustajina on erittäin merkittävä ellei korvaamaton (Hirvonen 2003; Sloboda 

1985; Ruismäki 1991; Hallam 2008; Juvonen 2000). Hargreavesin (1986) mukaan parhai-

ten musiikkiuralla menestyviä ovat ne, joilla on musiikillisesti virikkeinen koti. Tällaisia 

suotuisia virikkeitä ovat esimerkiksi vanhempien laulaminen ja soittaminen, kodissa olevat 

soittimet, musiikin kuuntelu, vanhempien myönteiset asenteet musiikkia kohtaan sekä sisa-

rusten musiikkiharrastus. Musiikillinen ympäristö on olennainen osa musiikillista kehitty-

mistä. Ympäristö vaikuttaa myös asenteisiin ja arvoihin sekä motivaatioon. Kososen 

(1996) tutkimuksessa 2/5 vastaajista sanoi perheeltä saadun mallin motivoivan harrastusta. 

Heillä perheessä on muitakin soittajia ja siksi myös oma soittaminen tuntuu luonnolliselta. 

(Mts., 123.) Kosonen toteaa myöhemmin ilmestyneessä väitöskirjassaan, että kotoa saa-

daan malli ja virikkeet soittamisharrastukselle. Pianonsoittoa ja musiikkiharrastuksia ar-

vostetaan perheissä, mikä hänen mukaansa ei voi olla vaikuttamatta nuorten soittajien ta-

voitteisiin ja motivoitumiseen. Perheen musiikkimyönteisyyttä ilmentää esimerkiksi se, 

että monella soittajalla on piano ollut kotona jo valmiina. (Kosonen 2001, 108.) 

 

Vanhempien vaikutuksesta lapsen musiikin harrastuneisuuteen, musikaalisuuteen, oppimi-

seen ja asiantuntijuuteen pyrkimisen tukemiseen on tehty paljon tutkimuksia. Monet tutki-

mukset ovat osoittaneet, että vanhemmilla on avainasema lapsen musikaalisuuden kehit-
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tymiselle ja musiikin harrastamiselle. Vanhemmat voivat edesauttaa lapsen musiikillista 

kehitystä suomalla lapselle ympäristön, jossa on paljon musiikillisia virikkeitä. Toisin sa-

noen musiikin kuuntelu ja harrastaminen kotona myötävaikuttavat lapsen musiikilliseen 

kehitykseen. 

 

Vanhempien arvot ja asenteet vaikuttavat lapsen arvomaailman muodostumiseen, jotka 

taas vaikuttavat heidän lastensa arvomaailman muodostumiseen. Borthwickin ja Davidso-

nin (2002) tekemässä tutkimuksessa perheen vaikutuksesta lapsen muusikon identiteetin 

muodostumiseen löydettiin kaikkien vanhempien saaneen vaikutteita omilta vanhemmil-

taan. Se, miten paljon vanhempien omissa lapsuudenkodeissa heidän vanhempansa arvos-

tivat musiikkia, vaikutti heidän omaan päätökseensä antaa musiikille tietty status ja rooli, 

mikä puolestaan vaikutti suoraan heidän omaan perheensä elämäntyyliin. Tutkimuksessa 

monet vanhemmat totesivat omien vanhempiensa olevan avainroolissa heidän lastensa 

muusikon identiteetin muodostamisessa. Joillekin vanhemmille muusikkous oli väistämä-

tön osa perheen identiteettiä yli sukupolvien erityisesti silloin, kun musiikilliset kokemuk-

set olivat positiivisia. Toisaalta joissain tapauksissa negatiiviset kokemukset perheessä 

toimivat varoituksena heidän lastensa tulevaisuutta ajatellen. (Borthwick & Davidson 

2002, 63.) 

 

Borthwickin ja Davidsonin (2002) mukaan vanhempien halu lastensa musiikkiharrastuksen 

aloittamiseen pohjautuu vahvasti heidän omiin myönteisiin tunnekokemuksiinsa. Heidän 

tutkimuksessaan kävi ilmi, että vanhempien myönteiset kokemukset musiikin parissa vai-

kuttivat heidän haluunsa antaa myös omille lapsilleen mahdollisuuden samanlaiseen tun-

nekokemukseen kuin he olivat saaneet musiikista. Negatiivisilla kokemuksilla puolestaan 

oli kahdenlaisia seurauksia. Ensinnäkin vanhemmat eivät halunneet lastensa joutuvan ko-

kemaan traumaattisia kokemuksia, mitä heillä oli ollut. Toisaalta negatiivisilla kokemuksil-

la oli käänteinen vaikutus, jolloin vanhemmat halusivat suojella lapsiaan huonoilta koke-

muksilta ja tehdä toisin kuin heidän vanhempansa, mutta kuitenkin tarjota lapselle mahdol-

lisuuden nauttia musiikista. (Borthwick & Davidson 2002, 63.) 

 

Ruismäen tutkimuksessa tuli esille myös sukupuolijakauma erilaisten musiikkien harras-

tuksessa. Tytöillä oli yleensä taustalla klassinen nuotinlukuun perustuva soitinopetus, kun 

taas poikien harrastuksissa painottui yhteissoitto ja bändisoiton mukana opittu kevyen mu-

siikin soittimisto. Tutkimus on tehty jo vuonna 1991, jolloin tutkimuksen haastateltavien 
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nuoruus on sijoittunut 1970-luvun jälkipuolelle. Ruismäen mukaan tuolloin vaikuttaneessa 

popkulttuurissa naisbändien tai naissolistien osuus oli vähäinen. (Ruismäki 1991; 173, 

273.) Jos sama tutkimus tehtäisiin tänä päivänä, saataisiin luultavasti eri tulos harrastusten 

jakautumisesta klassiseen ja kevyen musiikin piiriin, jos niinkään rajua rajausta voitaisiin 

edes tehdä. 

 

Vanhemmilla on huomattava rooli lapsen saavutusten ja taitojen luonteesta ja muodosta. 

Kempin (1996) mukaan korkean tason saavuttamiseksi ei aina vaadita vakaata perheympä-

ristöä, mutta vakaa ja jäsentynyt perhe-elämä voi edesauttaa pysyvää ja motivoitunutta 

oppimista. Jotkut todisteet tukevat ajatusta, että musiikillisesti poikkeavilla yksilöillä 

yleensä oli vanhemmat, jotka osallistuivat soittotunneille ja kannustivat harjoittelemaan. 

Menestyneimmillä lapsilla oli vanhemmat, jotka ottivat eniten osaa lastensa soitonopetuk-

seen 12 ikävuoteen saakka joko ollen läsnä soittotunneilla tehden muistiinpanoja tai puhu-

essaan opettajan kanssa saaden palautetta tunnilla edistymisestä. Nuorten muusikoiden 

kasvatuksen yleiset piirteet ovat, että se on rohkaiseva, kannustava, jollei kontrolloiva. 

(Kemp 1996, 40.) Vanhempien rooli voi myös olla harjoittelun alullepanija. Yleensä tapa, 

jolla vanhemmat tarvittaessa kehottavat lastansa harjoittelemaan on suullinen muistutus. 

Harjoittelun aikana he myös kysyivät lapselta kysymyksiä harjoittelusta tai tarjosivat neu-

voja. (Davidson ym. 1996.) 

 

Kun kyse on vanhempien omasta omistautumisesta musiikkiin, voidaan todeta, että muusi-

koiden vanhemmat olivat enemmän tekemisissä musiikin kanssa, ei kuitenkaan välttämättä 

enempää kuin kuunnellen musiikkia. Kuitenkin heidän kiinnostuksensa ja osallistumisensa 

musiikkiin kasvoi kun lapsi aloitti musiikin harrastuksen toisin kuin niiden lasten van-

hemmat, jotka ennen pitkää lopettivat harrastuksen. Voidaan siis sanoa, että vanhemmilla 

on elintärkeä vaikutus lapsen musiikillisten taitojen hankkimisen prosessissa. (Davidson 

ym. 1996.) 

 

Moogin ( 1976) tutkimusten mukaan lapsen kotiolosuhteet niin varakkuuden kuin musiikil-

lisen kuuntelun näkökulmasta eivät vaikuta alle 3-vuotiaan lapsen musikaalisiin taitoihin 

tai kykyyn reagoida musiikkiin. Tämän jälkeen ne lapset, joiden vanhemmat tai sisarukset 

ovat laulaneet ja opettaneet heille lauluja, ovat etulyöntiasemassa muita kohtaan. (Moog 

1976: Sloboda 1985, 208.) 

 



 

 

53 

Mielenkiintoista on se, että Kempin (1996) mukaan musiikkiopistoon mentäessä tästä piir-

teestä tuli käänteinen: mitä lahjakkaampi oppilas, sitä enemmän häneltä puuttui tunnolli-

suutta, hän kärsi huonosta itsetunnosta ja oli hallitsevampi. Näiden tulosten myötä tehtiin 

tarkka oivallus nuorten muusikoiden tarvitsemasta kasvatusprosessista. Saattaa olla mah-

dollista, että kehityksen varhaisissa vaiheissa muusikko on erityisen riippuvainen vanhem-

pien tuesta ja kannustuksesta, joka iskostaa lapsen mieleen kovan työn ja tunnollisen har-

joittelun merkityksen. Kuitenkin myöhemmässä vaiheessa muusikolla tulee olla tiettyjä 

piirteitä, jotka vievät häntä uralla eteenpäin. Näitä piirteitä ovat henkilökohtainen itsenäi-

syys, joka johtaa ulkoisen kontrollin torjumiseen. Pienet lapset voivat olla erityisen riippu-

vaisia kannustavasta ympäristöstä, mutta samalla sellaisesta, jossa yksilön sisäinen moti-

vaatio voi kehittyä ja kasvaa ilman vanhempien liiallista puuttumista. (Kemp 1996, 40–

41.) 

 

Vanhempien rooli on asetettu tärkeäksi kuulonvaraisuuteen pohjautuvissa soitonopetuksen 

menetelmissä. Yhtenä esimerkkinä voimme pitää Suzuki-metodia, jossa verrataan instru-

mentin oppimista puheen oppimiseen. Metodi perustuu olettamukselle, jonka mukaan kai-

killa lapsilla on luonnollinen taipumus puheeseen ja musiikkiin, ja heidän tulisi oppia mu-

siikkia yhtä aikaisin kuin puhetta. Kritisoin hieman ajatusta, sillä lapsen motorinen kehitys 

ei ole välttämättä sillä asteella, että hän voisi pidellä instrumenttia tarvittavan hyvin kye-

täkseen soittamaan sillä. Toisaalta metodissa otetaan huomioon lapsen kokonaisvaltainen 

kehitys, ja kovan suosion saaneena metodi ilmeisesti toimii. Suzuki-metodissa ajatuksena 

on, että ensin opitaan soittamaan ja puhumaan, sitten lukemaan nuottia ja kirjoitusta. Suzu-

ki näyttää kuitenkin ymmärtäneen vanhempien tärkeän roolin lapsen varhaisessa musiikki-

kasvatuksessa. Vanhempien tulee rohkaista, tukea ja sitoutua emotionaalisesti. Vanhem-

milla on vastuu päivittäisten musiikillisten aktiviteettien tarjoajina, joihin sisältyy musiikin 

kuuntelua, matkimalla oppimista sekä taitojen harjoittamista. Vanhempien rooli on aktiivi-

nen osallistuja lapsen harrastukseen. (Papou!ek 2000, 108.) 

3.4.3 Sisarusten vaikutus 

Musiikin tutkimukset ovat huomioineet vain vähän sisarusten vaikutusta lapsen musiikilli-

seen kehitykseen. Sisaruussuhde on yksi varhaisimmista ja läheisimmistä suhteista koko 

elämän aikana. Sisarussuhteen ero verrattuna vanhempiin on se, että useimmiten sisarukset 

ovat samassa asemassa hierarkiassa. He kilpailevat keskenään, jakavat samoja perheen 
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kanssa saatuja kokemuksia tai he voivat haluta olla erilaisia kuin toiset sisarukset. Synty-

mäjärjestyksellä on vaikutusta siihen, miten sisarukset toimivat. Kärjistetyn teorian mu-

kaan esikoinen on järjestelmällinen ja konservatiivinen, toinen liiallisen kunnianhimoinen 

yrittäessään päihittää esikoisen ja kolmas tai viimeiseksi syntynyt kokee alemmuudentun-

netta. Kuitenkin lapsien lukumäärä ja vanhemmat vaikuttavat persoonallisuuteen. Yleinen 

kehityksen kirjallisuus paljastaa, että sisaruksilla on suuri vaikutus toisiinsa. Esimerkiksi 

vanhemmilla sisaruksilla on useimmiten opettajan rooli suhteessa nuorempiin sisaruksiinsa 

ja nuoremmilla lapsilla on taipumus matkia vanhempia sisaruksiaan. (Berndt & Bulleit 

1985, 761–767.) 

 

Sisarusten vaikutusta musiikillisen kehityksen ja musiikin harrastuneisuuden alueella on 

tutkittu varsin vähän. Davidson, Howe ja Sloboda (1997) tutkivat sisarusten vaikutusta 

musiikilliseen harrastuneisuuteen kysymällä vastaajia määrittelemään tai arvioimaan jokai-

sen sisaruksensa vaikutus itseensä. Jos oli kyseessä negatiivinen tai positiivinen vaikutus, 

pyydettiin määrittelemään tarkemmin vaikutuksen laatu. Osoittautui, että laaja enemmistö 

arvioivat vanhempien sisarustensa vaikutuksen joko neutraaliksi tai positiiviseksi. Sisaruk-

silta saadun vaikutuksen muodosta puhuttaessa vastaajat osoittivat, että he joko inspiroitui-

vat musiikillisesti sisaruksestansa tai matkivat häntä. Myös Kosonen (1996, 128) toteaa, 

että osalle harrastajista sisarusten musiikkiharrastuksen myötä oma soittaminen ja musiik-

kiharrastuksen aloittaminen tuntui luonnolliselta. Kososen (2001) väitöskirjan tutkimustu-

loksissa sisarusten merkitys mallin ja erilaisten virikkeiden antajana ja myös niiden vas-

taanottajana on kiistaton. Sisarusten kanssa ei juurikaan musisoida yhdessä. Sisarusten 

tärkein vaikutus on ollut se, että he ovat antaneet mallia soittamiseen. Yhdelle soittajista 

isosisko oli lisäksi ollut tärkeä opettaja, jolta pikkusisko on saanut nuotteja ja opastusta 

pianonsoittoon. (Kosonen 2001, 109.) 

 

Davidsonin ja muiden tutkimuksessa selvisi, että sisaruksen sukupuolella, iällä tai instru-

mentilla ei ollut väliä. Voi olla, että sisaruksella toistivat vanhempien tapaa olla mukana 

soittotunneilla ja harjoittelussa. Toisaalta sisarukset tarjosivat ulkoista motivaatiota esi-

merkiksi kilpailun muodossa. Ne, joiden jokin sisaruksista soitti instrumenttia, huomasivat 

päivittäisen harjoittelun olevan normaalia, johon oli helppo samaistua (Olbertz 2012, 746). 

 

Harrastuksen aloittamiselle sisarusten vaikutus on kuitenkin yllättävän pieni. Olbertz mai-

nitsee Papen (1998) tutkimuksen, jonka mukaan vain 9 prosenttia 600 saksalaisesta musii-
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kin harrastajasta mainitsivat sisaruksilla olevan merkitystä lapsuudessa. Vastaajien suku-

puoli vaikutti merkityksen kokemiseen: miehet kokivat sisarusten merkityksen pienem-

mäksi kuin naiset. (Olbertz 2012, 746; Pape 1998.) 

 

Olbertzin omassa tutkimuksessa päädyttiin 30 vaikutuskategoriaan, jotka jaettiin neljään 

pääkategoriaan. Pääkategoriat ovat 1) näkyvä vuorovaikutus, 2) sisaruksen johtava rooli, 3) 

vastaajan johtava rooli ja 4) erilaistaminen. Näkyvällä tasolla oleva vuorovaikutus pitää 

sisällään sisarusten kanssa musisoinnin ja yhdessä harjoittelun tai toisen kannustamisen 

musiikillisessa toiminnassa. Myös yhteinen motivaatio, inspiraatio, kannuste, yhteinen 

musiikin kuuntelu ja samanlainen musiikkimaku tulivat ilmi vastauksissa. Sisaruksen joh-

tava rooli -kategoriassa vastaajat matkivat sisaruksen musiikillisia aktiviteetteja tai saivat 

vaikutteita musisoivasta sisaruksesta. Kolmannessa kategoriassa roolit ovat päinvastaiset. 

Vastaaja oli itse uranuurtajan tai opettajan roolissa musiikin saralla. Vain harva vastaajista 

tiedosti tällöin mallina olemisen vaikutuksen omaan musiikilliseen identiteettiinsä. Erilais-

tumisen kategoriaan sisältyy vastaajan halu erottua muista sisaruksistaan musiikkimaun ja 

-harrastuksen suhteessa. Tällöin vastaajat halusivat esimerkiksi soittaa jotain toista soitinta. 

Sisarukset voivat vaikuttaa myös kuuntelutottumuksien ja musiikkimaun kautta, jolloin 

kiinnostus musiikkia kohtaan voi herätä. (Olbertz 2012, 747–750.) 

3.5 Musiikkiharrastuksen motivaatio 

Sana motivaatio tulee latinankielisestä sanasta movere, joka tarkoittaa liikkumista ja liikut-

tamista (Ruohotie 1998, 36; Pintrich & Schunk 2002, 5). Motivaatio on siis sisäinen voi-

ma, joka laittaa meidät tekemään jotain ja ratkaisee, mihin suuntaudumme ja miten paljon 

panostamme tietyn asian tekemiseen tai saavuttamiseen. Toisin sanoen motivaatio on käyt-

täytymistä ohjaavien tekijöiden kokonaisuus. Siihen liittyvät vireys ja suunta, jotka vaikut-

tavat toiminnan päämäärään ja intensiteettiin. (Ruohotie 1998, 36–37.) Pintrichin ja 

Schunkin määritelmän mukaan motivaatio on prosessi, jonka avulla päämääräsuuntautunut 

toiminta pannaan alulle ja ylläpidetään. Motivaatio onkin heidän mukaansa prosessi eikä 

tuotos. Motivaatiota tutkittaessa ei siten tutkitakaan motivaatiota vaan käyttäytymistä, teh-

tävien, pyrkimyksen, sinnikkyyden ja verbalisaation valintaa. (Pintrich & Schunk 2002, 5.) 

 

Ruohotien mukaan eri motivaatiomääritelmissä ilmenee kolme yhteistä ominaisuutta. Ne 

ovat 1) vireys, joka viittaa energiavoimaan yksilössä ja joka ”ajaa” häntä käyttäytymään 
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tietyllä tavalla, 2) suunta, joka viittaa toiminnan päämääräsuuntautuneisuuteen; yksilön 

käyttäytyminen on suunnattu jotakin kohti ja 3) systeemiorientoituminen, joka viittaa yksi-

lössä ja hänen ympäristössään oleviin voimiin, jotka palauteprosessin kautta joko vahvista-

vat hänen tarpeensa intensiteettiä ja energiansa suuntaa tai saavat hänet luopumaan toimin-

tansa suunnasta ja suuntaamaan ponnistuksensa toisaalle. (Ruohotie 1998, 37.) 

 

Motivaation käsitettä tarkasteltaessa oletetaan, että käyttäytyminen on tavoitteellista siten, 

että ihminen tekee omien tarpeitansa palvelevia asioita (Levine 1975, 1). Motivaatiosta on 

olemassa monia eri teorioita, kuten viettiteoria, kognitiiviset ja biologiset motivaatioteori-

at, sosiaaliset teoriat sekä kasvuteoriat. Kasvuteorioista kuuluisin on Abraham Maslow’n 

tarvehierarkkinen teoria, jota Maslow itse kutsuu holistis-dynaamiseksi teoriaksi (holistic-

dynamic theory).  

  

Maslow’n teoria lähestyy motivaatiota tarpeiden ja niiden tyydyttämisen kautta (Kuva 4). 

Tarpeista tärkeimmät ovat fysiologiset tarpeet. Jos ihmiseltä puuttuu totaalisesti kaikki, on 

todennäköisintä, että ensimmäiseksi hän pyrkii täyttämään fysiologiset tarpeet. Henkilö, 

jolta puuttuu ruokaa, turva, rakkaus ja arvostus, haluaisi mitä todennäköisimmin ruokaa 

kuin mitään muuta. Jos kaikki tarpeet ovat tyydyttämättä, tällöin elimistöä dominoivat fy-

siologiset tarpeet, ja kaikki muut tarpeet jäävät taka-alalle. (Maslow 1954; Maslow 1975, 

358–361.) 

 

Maslow’n teoria voidaan kuvata seuraavalla mallilla, jossa tulee esille myös tarpeiden hie-

rarkkinen suhde. 
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Tarpeista syntyvä motivaatioteoria on mielenkiintoinen musiikin harrastamisen sekä muu-

sikon ammatin valinnan kannalta. Mitkä tarpeet motivoivat lasta aloittamaan musiikin har-

rastamisen ja sen jatkamisen aina ammattiin saakka? Musiikin harrastuksen näkökulmasta 

tarkasteltuna mielenkiintoisimpia ovat tarvehierarkkisen teorian ylimmät tasot. Harrastuk-

sen aloittamista voi lapsella motivoida liittymisen tarve. Lapsi haluaa olla osa jotain ympä-

röivää kulttuuria, jossa musiikki on suuressa roolissa. Tapa liittyä siihen kulttuuriin on 

aloittaa musisoiminen. Tämä viittaa myös enkulturaatioon (esim. Fredrikson 1994), jossa 

lapsi kasvaa sisälle tiettyyn kulttuuriin ja samaistuu sen arvoihin. Arvot ja ympäristön tuki 

vaikuttavat myös ammatinvalintaan (Kelly 2003.) 

 

Itsensä toteuttamisen tarve musiikissa perustuu ihmisen luovuuteen. Maslow’n mukaan 

luova itsensä toteuttaminen on synnynnäinen ihmisluonnon osa. Aiemmin mainitut huip-

pukokemukset ovat tila, jossa ihmisen minuus häipyy, ihminen tuntee suurta nautintoa ja 

saattaa kadottaa ajan ja paikan tajunsa. Näissä tiloissa luovuus on parhaimmillaan. Amma-

tinvalinnan teorioissa yhtenä ammatinvalinnan motivaatiotekijänä mainittiin ammatista 

saatava sisäinen tyydytys. Tällöin ammatinvalinta on persoonallisuuden ilmaus. (Jussila 

1975; Ruismäki 1991.) 

 

Kaikkein viimeisimpänä tarpeena tulee estetiikan tarve. Estetiikka musiikissa voidaan kä-

sittää Hanslickin tavoin ainoastaan musiikissa itsessään ja sen rakenteissa olevana objek-

tiivisena ominaisuutena. Musiikin estetiikka ei ole siis sidoksissa kuulijoiden emootioiden 

tai muun hänen elämänpiiriinsä kuuluvan, musiikille ulkopuolisen kanssa. (Hanslick 1986, 

alkup. 1854.) Tarve musiikin estetiikkaan perustuu tällöin puhtaaseen kuulemiseen. Käsi-

tys musiikin estetiikasta itseisarvona on vanhentunut ja huomio onkin siirtynyt itse objek-

tista kokijaan. Mantere (2005, 186–187) väittääkin, että postmodernin esteettisen koke-

muksen keskiössä ei ole välttämättä itse teos tai sen autenttiseen esittämiseen liittyvät sei-

kat, vaan kuulijan musiikillinen kokemus, emootiot ja vuorovaikutuksellinen suhde mu-

siikkiin, jolloin esteettisyyden tarve onkin itsensä toteuttamisen, nautinnon ja ymmärtämi-

sen tarve. 

3.5.1 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

Palkkioilla ja kannusteilla on suuri merkitys sille, kuinka innokkaasti tavoitteisiin pyritään. 

Ruohotien (1998) mukaan kannusteet voivat palkita joko sisäisesti (työnilo) tai ulkoisesti 
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(meriitin saaminen). Vastaavasti voidaan erottaa sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Ne poik-

keavat toisistaan käyttäytymistä virittävien ja suuntaavien motiivien puolesta. Sisäinen 

motivaatio on yleensä sisäisesti välittynyt, jolloin syyt käyttäytymiseen ovat sisäisiä. Sisäi-

nen motivaatio on yhteydessä ylimpien tarpeiden tyydyttämiseen, joita ovat itsensä toteut-

tamisen ja kehittämisen tarpeet (vrt. Maslow’n teoria). (Ruohotie 1998, 38.) 

 

Sisäistä motivaatiota lisääville sisäisille palkkiolle ominaista on, että ne liittyvät työn sisäl-

töön (monipuolisuus, vaihtelevuus, haasteellisuus, mielekkyys, itsenäisyys, onnistumisen 

kokemuksen jne.), ovat yksilön itsensä välittämiä ja esiintyvät tunteiden muodossa (tyyty-

väisyys, työnilo). Ulkoinen motivaatio on puolestaan riippuvainen ympäristöstä ja sen aset-

tamista motiiveista. Se tyydyttää alemman asteen tarpeita, joita ovat mm. turvallisuuden tai 

yhteenkuuluvuuden tarpeet. Ulkoiset palkkiot ovat usein johdettavissa työympäristöstä 

(palkka, ulkopuolinen tuki ja kannustus, tunnustus jne.), ovat muiden välittämiä ja esiinty-

vät esineiden tai tapahtumien muodossa (raha). Sisäiset palkkiot ovat ulkoisia pidempikes-

toisempia, ja niistä voi jopa tulla pysyvä motivaation lähde. Tästä syystä ne ovat tehok-

kaampia kuin ulkoiset. (Ruohotie 1998, 38.) 

3.5.3 Musiikkiharrastuksen motiivit ja motivaatio 

Erja Kosonen (1996) on tutkinut soittamisen motivaatioita. Hänen mukaan soittamisessa 

usein ensin herää kiinnostus soittamiseen yleensä. Vähitellen oma spontaani uteliaisuus 

saattaa muuttua sisäiseksi kiinnostukseksi, jonka jälkeen soittamisesta saattaa tulla keskei-

nen elämänalue motivaation sisällön ja voimakkuuden sen mukaan, missä asemassa soit-

taminen on nuoren soittajan motivaatiohierarkiassa. Kososen mukaan vahvimpia motiiveja 

olivat soittaminen ilman pakkoa ja velvoitteita, oma kiinnostus sekä mieluisa ohjelmisto. 

Tärkeiksi hänen tutkimuksessaan koettiin myös soittamisen tuottama ilo ja kappaleiden 

hyvä hallinta. Kososen (2001, 124) väitöskirjan tulokset osoittavat samaa: motiivin virittä-

jinä selkeästi esiin nousevia tekijöitä ovat soittamisen ilo ja soitettu, mieleinen musiikki. 

Kosonen arvioi, että jos suosituimpia motiiveja pidetään myös ensisijaisina motiiveina, 

soittajilla on positiivista sisäistä, musiikillista motivaatiota. Niillä, jotka kävivät soittotun-

neilla, korostuvat lisäksi suhde opettajaan (vrt. Hirvonen 2003) ja osittain siihen liittyen 

tunnollisuus ja huono omatunto, jos tehtäviä ei ole harjoiteltu hyvin. Nuorilla soittajilla on 

etupäässä positiivisia merkityksiä, jotka antavat sisältöä hänen elämäänsä. Kososen mu-

kaan odotukset positiivisista kokemuksista viittaavat siihen, että soittamiseen liittyvät esi-
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ymmärrykset liittyvät nimenomaan mielihyvää ja iloa tuottavaan toimintaan. (Kosonen 

1996, 10, 115–123.) 

 

Musiikki tuottaa kokijalleen musiikillisia kokemuksia ja emootioita, jolloin voidaan katsoa 

musiikissa itsessään olevan harrastamiseen motivoivia ominaisuuksia. Juvonen mainitsee 

Lehtosen (1982) julkaisemattoman lisensiaatin työn, jonka mukaan nämä emotionaaliset 

kokemukset liittyvät soittamiseen, kuuntelemiseen tai muuhun musiikilliseen toimintaan. 

Tällöin ne liittyvät viettipohjasta kohoavaan emotionaaliseen nautintoon. Lehtonen liittää 

popmusiikin kuunteluun kontaktimotiivin. Suoritusmotiivi on musiikin harrastukseen liit-

tyneenä yhdessä uteliaisuuden, kiinnostuksen ja epäonnistumisen pelon kanssa. Joskus 

musiikinharrastamiseen liittyy myös sosiaalisia motiiveja (Kosonen 1996). 

 

Musiikkiharrastuksen taustalta voidaan edellä mainittujen sisäisten motiivien lisäksi löytää 

ulkoisia motiiveja, jolloin toimintaan motivoivana tekijänä toimivat muun muassa toiset 

ihmiset ja erityisesti heidän rangaistuksensa, palkkionsa tai muu mahdollinen vaikutusvalta 

(Regelski 1975, 68). Ulkoista motivaatiota Regelski nimittää vaatimusmotivaatioksi. Näitä 

voivat olla esimerkiksi media ja nuorisokulttuurin alakulttuurien edustamat erilaiset ilme-

nemismuodot. 

3.6 Musiikinopettajan identiteetti 

Musiikinopettajan identiteetissä yhdistyvät muusikkous että opettajuus. Muusikon identi-

teetti käsittää sekä musiikillisen identiteetin että muusikon ammatti-identiteetin. Muusikon 

identiteetti muodostuu musiikin harjoittamisen myötä. Opettajan identiteetin taas sanotaan 

muotoutuvan opettajan työtä tehdessä. (Huhtinen-Hildén 2012.) 

3.6.1 Identiteetti 

Identiteetti on käsite, jota käsitellään laajalti sekä tieteellisissä teoksissa että medioissa. 

Identiteetistä on olemassa useita teorioita eri psykologian aloilta. Musiikki on tärkeä iden-

titeetin ilmaisemisen muoto. Nykyään musiikilla on suuri rooli kautta aikojen suurimmalle 

joukolle ihmisiä. Teknologian huikean nopea kehitys mahdollistaa musiikin tekemisen, 

kuuntelun, mainonnan ja leviämisen, ja näin musiikki saavuttaa yhä useammat ihmiset 

median kautta. Musiikin laaja kirjo on saatavilla yhä helpommin ainakin teknologisesti 

kehittyneissä valtioissa, mikä vaikuttaa siihen, että voimme muokata ja ilmaista omaa iden-
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titeettiämme musiikin kautta. Musiikin avulla voimme ilmaista päivittäistä tunnetilaamme 

sekä antaa muille tietyn kuvan itsestämme. Musiikillinen maku ja mieltymykset voivat 

esittää suurakin roolia, kun haluamme tuoda esille arvojamme ja asenteita. Musiikki toi-

miikin suuremmassa roolissa kulttuurisesti ja alakulttuurisesti kuin pelkkänä taidemuotona. 

Musiikki on oman, ei pelkästään kulttuurisen, vaan yksilöllisen identiteetin ilmaisemisen 

keino. (Hargreaves, Miell & MacDonald 2002, 1.) Musiikinopettajassa on kysymys kahden 

identiteetin, muusikon ja opettajan, yhdistämisestä ja tasapainoilusta niiden välillä. 

 

Identiteetin käsite on monimuotoinen, ja sen sisältö voi määrittyä eri tavoin tarkastelu-

näkökulmasta riippuen. Kognitiivisessa psykologiassa identiteetti tarkoittaa kykyä itsensä 

tarkasteluun ja tietoisuutta omasta itsestä. Identiteettiä voidaan lähestyä sen sijainnin kaut-

ta. Psykologiassa identiteetti on ihmisen identiteettiä ajatellaan lähinnä yksilön sisäisiin 

prosesseihin sijoittuvana. Sosiologinen lähestymistapa taas ei pidä identiteettiä vain yksi-

lön sisäisenä, vaan vuorovaikutuksessa rakentuvana. Identiteettikäsitteen kehittäjä Erik H. 

Eriksonin näkökulmiin (Erikson 1968) pohjautuvat sekä sosiologisen että psykologisen 

suuntautumisen muodot identiteetin määrittelyssä (Huhtinen-Hildén 2012, 52). Erikson 

jakaa identiteetin egon identiteettiin (tietoisuuteen itsen erillisyydestä), persoonalliseen 

identiteettiin (persoonallisuuteen) ja sosiaaliseen identiteettiin (sosiaalisiin rooleihin). So-

siologinen identiteettikäsitys korostaa identiteetin vuorovaikutuksellista muovautumista 

sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön kanssa ja ihmisen sisällään olevien identiteettien 

jatkuvaa prosessointia. Yksilö rakentaa omaa identiteettiään kokemusten ja niiden jatkuvan 

tulkinnan avulla tilannekohtaisesti. Hallin (1999) mukaan identiteetti on alusta asti keksin-

töä. Identiteetti muodostetaan siinä epävakaassa pisteessä, jossa ”ääneen lausumattomat” 

subjektiviteettia koskevat tarinat kohtaavat historian ja kulttuurin kertomukset. 

 

Wengerin (1998) määritelmän mukaan: 

! Identiteetti on neuvoteltuja kokemuksia, joiden avulla määritämme itseämme ko-
kemusten tulkinnan ja osallisuuden kautta käyttäen sekä omia että ulkopuolisia tul-
kintoja. 

! Ryhmään kuulumisen kautta määritämme itseämme suhteessa tuttuun ja tuntemat-
tomaan. 

! Määritämme identiteettiämme myös oppimisen kaarella (learning trajectory): missä 
olimme ja minne olemme menossa. 

! Määritämme itseämme sillä, kuinka muodostamme yhden identiteetin monista 
identiteetin muodoistamme sekä neuvotellen suhteemme paikallisiin ja laajempiin, 
erilaisiin ryhmiin ja diskursseihin kuulumiseen. (Wenger 1998: Huhtanen-Hildén 
2012, 52) 
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Stuart Hall (1999) on tutkinut identiteetin käsitettä ja sen muutosta modernin ajan määri-

telmästä postmodernin ajan määritelmään. Hän erottaa kolme käsitystä identiteetistä: valis-

tuksen identiteetin, sosiologisen identiteetin sekä postmodernin identiteetin. Valistuksen 

subjekti perustui käsitykseen ihmisistä keskuksen omaavina, yhtenäisinä yksilöinä. Heidät 

oli varustettu järjellä, tietoisuudella ja toimintakykyisyydellä ja joiden ”keskus” koostui 

sisäisestä ytimestä. Tämä käsitys identiteetistä oli individualistinen: ihminen kasvaa omak-

si itsekseen, jolloin ”keskus” ikään kuin kehiytyi auki ja pysyi samana koko yksilön ole-

massaolon ajan. (Hall 1999, 21.) 

 

Sosiologisen subjektikäsityksen mukaan subjektin sisäinen ydin, identiteetti, ei ollut auto-

nominen, vaan muodostui suhteessa ”merkityksellisiin toisiin”. Myös Eriksonin (1982) 

mukaan yksilö kehittyy suhteessa ympäröivään maailmaan ja erityisesti vuorovaikutukses-

sa läheisiin ihmisiin. Identiteetti, ihmisellä oleva sisäinen ”ydinminä”, muodostui sosiaali-

sessa kanssakäymisessä ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin kanssa. Ihminen projisoi 

(muodostaa projektin) kulttuurisiin identiteetteihin ja sisäistää sen merkitykset ja arvot 

tehdessään niistä osan itseään. Tämä auttaa ihmistä liittämään subjektiiviset tunteensa nii-

hin objektiivisiin paikkoihin, joita hän asuttaa sosiaalisessa ja kulttuurisessa maailmassa. 

(Hall 1999, 22.) 

 

Postmodernin ajattelun mukaan identiteettejä ei ole enää yksi. Ei ole olemassa ”ydin-

minää”, joka on vuorovaikutuksessa sen ajan yhteiskunnan kanssa. Siinä on otettu huomi-

oon subjektin ja ympäröivien sosiaalisten maailmojen liike ja muutos. Identiteetti ei koostu 

yhdestä, vaan monista identiteeteistä, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään. Identifikaa-

tioprosessi, jolla projisoimme itsemme kulttuurisiin identiteetteihimme, on tulossa avoi-

mempi, moninaisempi ja tällöin myös ongelmallisempi. Postmodernilla subjektilla ei ole 

kiinteää olemuksellista tai pysyvää identiteettiä. Identiteetti muodostuu ja muovautuu jat-

kuvasti suhteessa sen hetken ympäristöön. Se on historiallisesti – ei biologisesti – määrit-

tynyt. Jos ihminen tuntee, että hänellä on yhtenäinen identiteetti koko elämänsä ajan, joh-

tuu se Hallin mukaan siitä, että hän on rakentanut lohduttavan ”minä-kertomuksen” itses-

tään. Hän jopa väittää, että ”täysin yhtenäinen, loppuunsaatettu, varma ja johdonmukainen 

identiteetti on fantasiaa”. Hän perustelee väitettään merkitysten ja kulttuuristen represen-

taatioiden järjestelmien lisääntymisellä, jonka johdosta yksilö kohtaa mahdollisuuden iden-

titeettiä hämmentävän ja nopeasti vaihtuvan moneuden. Tällöin yksilö tuntee voivansa 



 
 

64 

 

identifioitua mihin tahansa näistä identiteeteistä. Modernit yhteiskunnat ovat jatkuvien, 

nopeiden ja pysyvien muutosten yhteiskuntia, jossa sosiaalisuus ja sosiaaliset suhteet on 

irrotettu paikallisesta vuorovaikutuskonteksteista. Globalisaatio vaikuttaa identiteettipro-

sessiin ja erityisesti kulttuuri-identiteetin muodostumiseen. (Hall 1999, 23–25.) 

 

Identiteetin käsitettä voidaan verrata myös roolin käsitteeseen. Kellyn henkilökohtaisten 

konstruktioiden teorian mukaan rooli on psykologinen prosessi, joka perustuu roolipelaa-

jan (yksilön) konstruktioihin näkökulmaansa niiden henkilöiden konstruktiosysteemeistä, 

joiden kanssa hän yrittää muodostaa sosiaalisen yhteyden. Rooli on sidoksissa yksilön 

konstruktiosysteemiin, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisen identiteetti pohjautuu hänen muo-

dostamiin konstruktioihinsa. (Kelly 2003, 68.) 

3.6.2 Identiteetin muodostuminen 

Postmodernin identiteettikäsityksen mukaan identiteetti muodostuu suhteessa merkityksel-

lisiin toisiin minän ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Elämänkaaritutkimuksen 

mukaan ihmisen kehitystä, elämänkaarta voidaan lähestyä neljästä eri näkökulmasta. Bio-

loginen näkökulma tarkastelee elämänkaaren fyysisiä, fysiologisia ja biologisia tekijöitä, 

joihin mm. geenit vaikuttavat. Yhteiskunnallinen näkökulma tarkastelee elämänkaarta ym-

päristön näkökulmasta. Ympäristön osatekijöitä ovat yhteiskunta, kulttuuri, historiallinen 

kausi/ajanjakso, sosiologiset tekijät. Individuaation näkökulmassa otetaan huomioon sekä 

biologiset että sosiaaliset tekijät ja niiden vuorovaikutukset elämänkulussa. Individuaatio 

tarkoittaa ihmisen yksilöllisyyden pyrkimistä päästä esiin kaikissa ikävaiheissa. Psykososi-

aalisen näkökulman keskeinen ajatus on se, että ihminen kehittyy ulkoisten ja sisäisten 

tekijöiden vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen kohteena on ihmisen biologinen kasvu ja ke-

hitys huomioiden yhteiskunnalliset vaikutukset sekä psyykkisten tekijöiden (ajatukset, tun-

teet, tahto) kehitys eri ikävaiheissa. (Dunderfelt 2011, 222-230.) 

 

Individuaatio ja psykososiaalinen näkökulma käsittelevät identiteetin rakentumista. Mo-

lemmissa identiteetti ja minuus kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Individuaatiossa 

kuitenkin korostetaan ihmisen psyyken omaa energiaa ja tavoitteellisuutta. Psyyken sisällä 

on olemassa myös ydinminä, jolla tarkoitetaan ihmisen yksilöllisyyttä. Individuaatio lähen-

telee henkitieteitä ja filosofiaa, ja on siksi tieteellisesti kiistanalainen. Psykososiaalisessa 
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näkökulmassa korostetaan identiteetin kehityksessä sosiaalista vuorovaikutusta erityisesti 

lapsuuden kokemusten ja ihmissuhteitten kautta. (Dunderfelt 2011, 226–229.) 

3.6.3 Muusikon identiteetin muodostuminen 

Muusikon identiteetin muodostumisesta tehdyissä tutkimuksissa termejä muusikon identi-

teetti ja henkilön musiikillinen identiteetti käytetään joskus päällekkäin tarkoittaen samaa. 

Muusikon identiteetti pohjautuu osittain musiikilliseen identiteettiin. Kuitenkin muusikon 

identiteetillä on ammatillinen varaus, jota taas musiikillisella identiteetillä ei välttämättä 

ole. Musiikillinen identiteetti on yleisempi käsite, joka käsittelee henkilön suhdetta mu-

siikkiin ja henkilön identiteettiä musiikissa. (Hargreaves, Miell & MacDonald 2002, 1–5.) 

Jokaisella ihmisellä on tietoisesti tai tiedostamatta musiikillinen identiteetti, mutta muusi-

kon identiteetti viittaa musiikin harrastuneisuuteen tai ammattiin. On monta tapaa määritel-

lä sana ”muusikko”. Muusikoksi voidaan kutsua henkilöä, joka esiintyy julkisesti ilman 

formaalia koulutusta. Muusikko voi myös olla koulutuksen saanut henkilö, joka ei vamman 

tai muun takia kykene harjoittamaan ammattia. (Huhtinen-Hildén 2012, 52.) Muusikon 

termin sekalaisuudessa yritän kuitenkin mennä eteenpäin ottaen huomioon molemmat 

muusikon määrittelyt. 

 

Identiteetti muodostuu suhteessa läheisiin minän ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuk-

sessa. Identiteetin rakentumisprosessin kannalta on merkityksellistä, miten ympäröivä yh-

teiskunta arvottaa eri vaihtoehtoja, mihin kehyksiin nuori tavoitteitaan asettaa ja mihin hän 

saavutuksiaan vertaa. Airi Hirvonen (2003) tutkii väitöskirjassaan Pikkupianistista musii-

kin ammattilaiseksi pianistien tietä pianonsoiton harrastajista ammattilaisiksi. Hirvonen 

kuvaa, kuinka koulutuksen alussa opiskelijoilla ei ollut selkeää ajatusta siitä, millaiseen 

tehtävään he ovat kouluttautumassa. Tärkeintä heille on halu soittaa, ja suurin motivaation 

lähde on itse musiikki. Tässä vaiheessa Hirvonen kuvaa solistisen koulutuksen opiskelijan 

musiikki-identiteettiä muusikkoidentiteetiksi, joka tullee täsmentymään myöhemmin opin-

tojen kuluessa esimerkiksi solisti-identiteetiksi, kamarimuusikko-identiteetiksi tai soiton-

opettajaidentiteetiksi. 

 

Hirvonen (2003, 133) määrittelee kahta musiikinopiskelijan identiteettiprojektia. Ensim-

mäinen on sosiaalinen identiteettiprojekti (samuus) ja toinen on persoonallinen identiteetti-

projekti (itseys). Hirvosen mukaan solistisen koulutuksen opiskelijan näkökulmasta sosiaa-
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linen musiikki-identiteetti on muotoutunut lapsesta alkaen. Prosessissa ovat olleet tärkeitä 

musiikkioppilaitoksessa suoritetut menestykselliset opinnot. Ne ovat vahvistaneet opiskeli-

jan käsitystä itsestään muusikkona. Sosiaalisen musiikki-identiteetin rakentumisen ydin-

kohtia ovat olleet ajatus musiikista ammattina ja ammattimaisiin soitonopintoihin sitoutu-

minen. Persoonallinen musiikki-identiteetti rakentuu rinnan sosiaalisen identiteettiprojektin 

kanssa. Se rakentuu persoonallisten itseilmaisujen kautta erottamalla yksilön erilaiseksi 

kuin muut. Hirvosen mukaan persoonallisen musiikki-identiteetin muotoutumisen kannalta 

merkittäviä tekijöitä ovat erilaiset saavutukset ja niiden kautta saatava tunnustus. 

 

Muusikon identiteetin muodostumisprosessissa merkittävää on perheen ja lapsen vuoro-

vaikutus. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ne uskomukset, joita jokin perheenjäsenistä 

tukee, vaikuttavat muiden asenteisiin ja käytökseen ja muokkaavat sekä lapsen että van-

hemman identiteettiä interaktion kautta. Muusikoksi tulemiseen vaikuttavat tekijät ovat 

yhdensuuntaisia ja yleensä yhdeltä vanhemmalta lapselle. (Borthwick & Davidson 2002, 

60.) 

 

Muusikon identiteetin muodostumista voidaan myös ajatella Ibarran (1999) tapaan väliai-

kaisten identiteettien kautta. Termi kuvaa prosessia, jossa yksilö kokeilee erilaisia identi-

teettejä kehittääkseen strategioita, jotka auttavat häntä menestymään valitsemallaan alalla. 

Prosessissa on kolme vaihetta: 1. roolimallien observointi potentiaalisen identiteetin tun-

nistamiseksi, 2. väliaikaisen identiteetin kokeileminen ja 3. kokeilun arviointi sisäisten 

standardien ja ulkoa päin tulevan palautteen avulla. 

 

Ibarran mukaan on olemassa kaksi tapaa, joilla identiteetin hakeminen väliaikaisten identi-

teettien avulla tapahtuu. Ensimmäinen on ”tukkumyynti”, jossa yksilö omaksuu yhden 

roolimallin piirteet, kuten uskomukset, arvot, motiivit, käytänteet. Toisena on valikoiva 

tapa, jossa yksilö omaksuu valikoiman piirteitä useilta erilaisilta roolimalleilta. Muusikon 

identiteetin kehittymisessä voimme myös havaita erilaisten väliaikaisten identiteettien ko-

keilua sekä niiden vahvistamista tai hylkäämistä. Palautetta yksilö saa vanhemmilta ja ka-

vereiltaan. (Ibarra 1999.) 

 

Kuitenkaan erilaisten roolimallien omaksuminen ei ole ainoa tapa kehittää musiikillista 

identiteettiä. Musiikki yhteisöllisenä mediana vaikuttaa vahvasti nuoren tunteiden sääte-

lyyn ja ilmaisemiseen. Musiikin kuuntelun tutkimukset ovat osoittaneet, että länsimaisten 
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nuorten musiikillinen maku ja näin ollen myös musiikin kuuntelu vaikuttavat heidän oman 

identiteettinsä muodostamiseen. Sekä musiikin esittäjät että kuuntelijat käyttävät musiikkia 

tunteidensa ilmaisemiseen ja identiteettinsä muodostamiseen. (Ibarra 1999.) 

 

Muusikon identiteetin muodostumisessa tärkeät tekijät ovat roolimallit, heiltä omaksutut 

piirteet sekä perheeltä ja kavereilta saatu palaute, mutta myös yksilön oma mentaalinen työ 

ja sitoutuminen tekemäänsä. Sosiaaliset ja henkilökohtaiset osatekijät ovat vuorovaikutuk-

sessa ja johtavat lopulliseen muusikon tai musiikillisen identiteetin muodostumiseen. Nuo-

ruuden ajan identiteetin käsittely vaikuttaa varmasti aikuisen sitoutumiseen musiikkiin 

sekä musiikilliseen menestymiseen. (Davidson & Burland 2006, 479.) 

3.6.4 Opettajan identiteetin muodostuminen 

Opettajan identiteetti ei ole jotain kerralla hankittua ja pysyvää. Opettajan identiteetti ke-

hittyy opettajana olemisella opettajan työtä tehdessä. Opettajaksi kasvaminen ei ole vain 

yksilön ominaisuuksien kehittymistä, vaan itsensä löytämistä siinä yhteisössä, jossa toimii. 

Ammatti-identiteetti rakentuu vastauksena kysymyksiin siitä, kuka olen opettajana ja keitä 

me olemme. (Heikkinen 1999, 275.) Opettajan ammatti-identiteettiä tutkittaessa on mones-

ti tutkittu opettajan ammatti-identiteetin syntyprosessia piittaamatta määritellä itse opetta-

jan ammatti-identiteetti. Beijaardin, Meijerin ja Verloopin tutkimuksessa opettajan ammat-

ti-identiteetistä löytyi sille keskeisiä piirteitä (Beijaard ym. 2004: Huhtinen-Hildén 2012):  

 

1) Ammatti-identiteetti on jatkuva kokemusten tulkinnan ja elinikäisen op-
pimisen prosessi. Se muotoutuu vastauksena kysymykseen ”kuka olen tällä 
hetkellä” ja tämän lisäksi vielä prosessia ohjaa kysymys ” miksi haluan tul-
la?”. 
2) Ammatti-identiteetti viittaa sekä yksilöön että hänen toimintaym-
päristöönsä. 
3) Opettajan ammatti-identiteetti muodostuu alaidentiteeteistä, jotka yhdessä 
muodostavat kokonaisuuden. Merkityksellistä on pyrkimys näiden hyvään ta-
sapainoon. Ala-identiteettien ristiriitaisuus näyttää liittyvän opettajaksi opis-
keluun tai ammatissa jo työskentelevän opettajan kohdalla merkittäviin muu-
toksiin työympäristössä. Mitä keskeisempi rooli ala-identiteetillä on ammatil-
lisen identiteetin kokonaisuudessa, sitä kriittisempiä ovat siihen liittyvät 
muutokset. 
4) Opettajan ammatillisen identiteetin yhtenä tärkeänä tekijänä on opettajan 
oma aktiivisuus ja toimijuus ammatillisen identiteetin muotoutumisen proses-
sissa. Ammatti-identiteetti ei näin ollen ole jotakin, joka opettajalla on, vaan 
sellaista, jota hän käyttää hahmottaakseen itseään opettajana. 
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3.6.5 Musiikinopettajan ammatti-identiteetin muodostuminen 

Musiikin opettajien identiteettiä koskevissa tutkimuksissa keskeisenä mainitaan tietynlai-

nen jännite, joka muodostuu opettajaksi kasvun tai opettaja-identiteetin ja solististen esiin-

tymistaitojen ympärille muodostuvan muusikko-identiteetin välillä. Musiikinopettajan 

identiteetin muodostavat muusikon identiteetin ja opettaja-identiteetin taistelupari. On tär-

keää, että molemmat säilyvät elossa. Toisten mukaan on korostettava opettaja-identiteettiä, 

jotta henkilö voisi tuntea olevansa opettaja, jolla on hyvät musiikilliset taidot. Huhtinen-

Hildén (2012) on koonnut eri näkökulmia musiikinopettajan ammatti-identiteetin muodos-

tumiseen. Hän mainitsee Bernardin (2005), joka kritisoi näkemyksiä, joissa muusikkous ja 

opettajuus asettuvat vastakohdiksi tai kilpailijoiksi ammatillisessa identiteetissä tai toimin-

nassa. Hän kaipaakin rooli-ajattelua laajempaa näkökulmaa musiikin opettajan ammatti-

identiteetin perustalle. Hän käyttää termejä muusikko-opettaja ja muusikko-opettaja-

identiteetti kuvaamaan näitä yhteen kietoutuneita identiteetin kerroksia (layers of identity) 

ja korostaa musiikillisten kokemusten henkilökohtaista merkityksellisyyttä niin tulevaisuu-

den musiikin opettajan ammatillisessa näkemyksessä suhteessa opettamiseen kuin musiikin 

opettajakoulutuksen kehittämisen suuntana. 

 

Musiikinopettajassa siis on olemassa kaksi puolta, olkoon ne nimetty muusikko-

identiteetiksi ja opettaja-identiteetiksi tai muusikon ja opettajan rooliksi. Huhtinen-Hildén 

pohtiikin, mitä oikeastaan tarkoitetaan muusikko-sanalla. Hänen mukaansa (2012, 57–8.): 

”Tarkoitammeko julkiseen esiintymiseen, soitto/laulutaidon tasoon tai laajemmin tietotai-

toon musiikista liittyvää riittävää tasoa vai esimerkiksi henkilöä, joka ansaitsee elantonsa 

esiintymällä? Entä sitten pianisti, joka ei voi enää käsivamman takia soittaa, onko hän 

edelleen muusikko? Vai onko muusikkous henkilökohtaisesti määrittyvä? Herää kysymys, 

onko tämä muusikkouteen ja opettajuuteen liittyvä ammatti-identiteetin jännite itse asiassa 

ensisijaisesti ammatti-identiteetin vai siihen liittyvän keskustelun ja määritelmien välinen 

ongelma.” 

 

Muusikko ja opettaja pitävät sisällään tietynlaisen arvolatauksen. Esiintyvä muusikko ar-

votaan hänen musiikillisten taitojensa puitteissa kenties ihmistä paremmaksi tai toisaalta 

huonommaksi. Muusikko on taiteilija, johon voi liittyä sankarinpalvontaa. Musiikinopetta-

jaa ei ensisijaisesti ajatella muusikkona, vaan hän saa taiteelliselta kannalta katsottuna 

Huhtinen-Hildénin mukaan ”taiteellisesti epäilyttävän” leiman. Musiikinopettajan muusik-



 

 

69 

koutta ja taitoja epäillään. Tosin on huomioitava musiikinopettajan koulutus ja tulevaan 

ammattiin tähtäävät opinnot. Vaikka koulutukseen kuuluu instrumenttiopintoja ja syventä-

viä instrumenttiopintoja, on mahdollista, että monipuolisessa opintojen viidakossa fokusoi-

tuminen oman muusikkouden kehittämiseen kärsii. Usein onkin niin, että ne, jotka halua-

vat kehittää muusikkouttaan ja instrumentaalisia taitojaan, pyrkivät myös toiseen niitä ta-

voitteita palvelevaan korkeakouluun. 

 

Ruismäen mukaan ammatillinen minäkäsitys tarkoittaa työntekijän subjektiivisesti koke-

maa arviota omasta pätevyydestään ja riittävyydestään ammattityöntekijänä musiikinopet-

tajan itsensä tulkitsemana. Ammatillinen minäkäsitys muodostuu työkokemuksen karttu-

misen myötä. Sen muodostuminen liittyy oppimiseen: samalla kun opitaan tietoja ja taitoja, 

opitaan myös millainen olen, mitä osaan ja mihin pystyn. (Ruismäki 1991, 49.) 

3.7 Musiikinopettajan työn- ja toimenkuva 

Mistä unelmoimme, kun haaveena on musiikinopettajan ammatti? Mitä musiikinopettajana 

oleminen on? Mitä musiikinopettaja tekee koulussa? Millaisia tehtäviä musiikinopettajalle 

kuuluu kasvatuksen ja sivistyksen puolesta? Millainen luonne opetettavalla aineella, mu-

siikilla, on? Opettajan työnkuva tarkoittaa musiikinopetuksen vaatimuksia sisällöllisesti. 

Sitä määrittelemään on kehitetty valtakunnalliset Perusopetuksen opetussuunnitelmien 

perusteet (OPS 2004) sekä Lukion opetussuunnitelman perusteet (LOPS 2003). Koulukoh-

tainen opetussuunnitelma määrittää koulun oman opetussuunnitelman ainekohtaisesti. Mu-

siikinopettajalle jää kuitenkin väljä kehys määräämään hänen toimintaansa luokassa. Opet-

tajan toimenkuva taas kuvailee opettajan työtä käytännössä; niitä osa-alueita, joita työhön 

sisältyy. 

 

Aaltolan (2002) mukaan opettajan työ nähdään vahvasti vaikuttavana ammattina. Opettaja 

on inhimillisen pääoman rakentaja yhteiskunnassa ja tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja. 

Opettajan täytyy olla tietoinen omasta kasvatuksen etiikastaan ja kriittinen oman kasvatus-

toiminnan suhteen. Opettajan sivistyksen ja kasvatuksen päämääränä tulee olla sivistyksel-

lisellä pääomalla varustettu ihminen, joka on itseohjautuva, itseään toteuttava ja joka tar-

kastelee kriittisesti ympäröivää yhteiskuntaa. (Aaltola 2002, 59–61.) Opettajana oleminen 

nähdään persoonallisena tehtävänä. Opettaja tekee työtään omalla persoonallaan. Jotkut 

kokevat opettajan työn paikaksi toteuttaa omia luovia toimintojaan. (Niikko 1995, 7.) 
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3.7.1 Musiikki opetettavana aineena 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004, 232) musiikin opetuksen 

tehtävä määritellään seuraavasti: 

 

Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueel-
ta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimin-
taan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisunvälineitä ja tukea hänen kokonais-
valtaista kasvuaan. Opetuksen tehtävänä on myös saattaa oppilas ym-
märtämään, että musiikki on aika- ja tilannesidonnaista. Se on erilaista eri ai-
koina, eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa, ja sillä on erilainen merkitys eri 
ihmisille. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että musiikin ymmärtämisen ja 
käsitteellistämisen perustana ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yh-
teydessä saadut merkitykselliset kokemukset. Musiikin opetus antaa välineitä 
oppilaan oman musiikillisen identiteetin muodostumiseen prosessissa, jonka 
tavoitteena on rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista erilaisiin mu-
siikkeihin. Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, kertaamiseen pe-
rustuvalla harjoittelulla. Yhdessä musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, 
kuten vastuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen 
erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista. Oppilaan kokonaisvaltaisen il-
maisun kehittymistä tulee tukea myös etsimällä yhteyksiä muihin oppiainei-
siin. Musiikin opetuksessa sovelletaan teknologian ja median tarjoamia mah-
dollisuuksia. 

 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laa-

ja-alainen yleissivistys. Sen mukaan (s. 196): 

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmi-
sen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuh-
teensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja 
kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ym-
märtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Tehtävänä on 
tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä 
ja rohkaisevat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen. 

 

LOPS:n (s. 196) mukaan musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

! tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja kykenee arvioimaan sitä sekä oppii 
arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista. 

! oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen. 
! kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös mu-

sisoidessaan. 
! syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, lajeista ja historiasta. 
! tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikki-

kulttuurien monimuotoisuutta ja toimimaan kulttuurien välisessä vuorovai-
kutuksessa. 

! oppii ymmärtämään musiikin ja äänen merkitystä mediassa. 
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! osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
ryhmän kanssa. 

! osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita ja arvioida niiden toteutumis-
ta.” 

3.7.2 Musiikinopettajan toimenkuva 

Musiikinopettaja voi työskennellä muun muassa peruskoulussa, lukiossa kansalaisopistos-

sa ja musiikkiopistossa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan perus-

opetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä (s. 6): ”Perusopetuksen on annettava 

mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, 

jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-

opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa.” Opettajan 

keskeinen tehtävä on huolehtia opetusprosessin tarkoituksenmukaisesta kulusta. Opettajan 

tulee hallita tavoitteiden määritteleminen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta, opetus-

järjestelyt sekä arviointi. 

 

Musiikinopettajan työ ja tehtävät määräytyvät näistä tavoitteista. Musiikinopettajalla on 

kuitenkin muihin oppiaineisiin verraten suuri valta päättää oppituntien sisällöstä. Musii-

kinopettajan toimenkuvaa on määritelty eri tavoin, joita Ruismäki (1991) on koonnut väi-

töskirjaansa Musiikinopettajan työtyytyväisyys, ammatillinen minäkäsitys sekä uranvalinta. 

Ruismäki mainitsee väitöskirjassaan mm. MENC:n (Music Educator National Conference, 

nykyisin NAfME eli National Association for Music Education) jäsentämiä musiikinopet-

tajan vaatimuksia. NAfME on amerikkalainen musiikkikasvattajien järjestö, joka pyrkii 

säilyttämään ja kehittämään musiikkia opetettavana aineena yhdysvaltalaisissa kouluissa. 

 

Järjestön laatimat vaatimukset jakaantuvat kahteen kategoriaan: musiikillisiin ja ammatilli-

siin taitoihin. Musiikillisiin taitoihin kuuluvat instrumentaaliset taidot sekä musiikin teori-

an ja historian tietämys. Musiikinopettajan tulee hallita esiintyminen musikaalisesti ja am-

mattitaitoisesti. Hänen täytyy pystyä tulkitsemaan sekä klassista, kevyttä että muita mu-

siikkeja. Musiikinopettajan tulee hallita koulumusisoinnissa tarvittavia instrumentteja sekä 

osattava ohjata oppilaita musisointitehtävissä, sekä johtaa orkesteria ja kuoroa. Hänen täy-

tyy pystyä analysoimaan musiikkia sekä on tunnettava erityyppisten musiikkien eri aika-

kaudet ja tyylit. Ammatillisiin taitoihin kuuluvat metodiset ja tekniset taidot, opetus- ja 

tuntisuunnitelmien teko, arviointitaidot, luokan hallintataidot, opetustaito luokkatilanteissa 

ja erilaisten oppijien kanssa, sekä ammattieettiset taidot. Musiikinopettaminen muodostuu 
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aineenhallinnasta ja pedagogisista taidoista. (Ruismäki 1991, 17–19.) Muita tärkeitä mu-

siikinopettajan tehtäviä, joita ei edellä mainittu, ovat mielestäni kyky saattaa oppilas mu-

siikin kriittiseen tarkasteluun sekä saattaa oppilas myös muodostamaan kulttuuri-

identiteettiään. 

 

Musiikinopettajan työtehtävät ovat muuttuneet huomattavasti viime vuosikymmenien ai-

kana. Sekä musiikki opetettavana aineena, oppilasaines että opettajan asema ovat muuttu-

neet. Yksi musiikinopettajan haasteista onkin ajankohtaisuus. Musiikinopettajan koulutuk-

sen ja käytännön työn vastaavuutta onkin tutkittu ja kritisoitu. Musiikinopettajan omalla 

vastuulla on itsensä ja materiaalinsa pitäminen nykypäivässä. Tämä vaatii opettajalta moti-

vaatiota perehdyttää itsensä uuteen musiikkiin, tunneilla tarvittavan teknologian hallintaan 

sekä pedagogisiin välineisiin. (Ruismäki 1991, 19–20.) Koulumaailma muuttuu heijastaen 

ympäröivän yhteiskunnan muutosta. Tähän päivään kuuluvat edellä mainittujen muutosten 

lisäksi muun muassa globalisoitunut oppilasaines. Kouluissa näkyy kasvava monikulttuuri-

suus, jolloin eri kulttuurit pitää ottaa huomioon. Musiikinopettajan onkin huomioitava 

eriyttäminen niin eri kulttuurien kuin uskontojen edustajien vuoksi. Opettajalla on vastuu 

myös yhteiskunnallisena kasvattajana ja arvojen ja normien välittäjänä. 

3.8 Musiikinopettajan ammatinvalintaan vaikuttavia tekijöitä 

Ruismäki (1991) on tutkinut musiikinopettajien uranvalintaan eniten vaikuttavia tekijöitä. 

Tärkeimmät uranvalintaan vaikuttavat motiivit hän jakaa viiteen kategoriaan. Tutkimuk-

seen osallistuneista musiikinopettajista 32 % vastasi tärkeimmäksi uranvalintaan vaikutta-

vaksi tekijäksi tarpeen kehittää itseään musiikillisesti. 17,8 % tutkimukseen osallistuneista 

taas korosti muodollisen pätevyyden hankkimista. Kolmanneksi yleisin (10,7 %) tärkeim-

pänä pidetty motiivi on halu syventää musiikinopintoja. 10 % taas halusi työskennellä 

nuorten kanssa. Vain kuutta prosenttia vastaajista motivoi nimenomaan opettajuus ja opet-

tajana toimiminen. Uravalinnan keskeisimmät vaikuttimet ovat siis lähtöisin musiikista 

itsestään. Motivaatio on sisällöllinen, kun opiskelun pohjana on mielenkiinto opittavaan 

asiaan ja sen käyttömahdollisuuksiin. Muita uravalinnan motivaatiotekijöitä ovat mm. it-

sensä toteuttaminen, kiinnostus soittamiseen ja laulamiseen, oma musikaalisuus, musiikki 

kouluajan mieliaine sekä ”varma työpaikka” valmistumisen jälkeen. Vain vähän vaikutta-

via tekijöitä olivat oman opettajan esikuva, vanhempien toivomus tai ammatinvalinnan 

ohjaajien suositus. Ammatinvalintaan vaikuttaa myös se, että musiikki on koettu usein 



 

 

73 

lempiaineeksi koulussa. (Ruismäki 1991, 139–141.) Toisaalta Ruismäen esitystapa ei kerro 

sitä, onko joku tekijä ollut ainut motivaatio, vai onko vastaajalla ollut useampia syitä ha-

keutua musiikinopettajan ammattiin. 

 

Jonkin verran musiikinopettajan ammatinvalintaan vaikuttaneet tekijät ovat yhteydessä 

käytäntöön, työmarkkinatilanteisiin sekä kokemukseen. Näitä ovat tutkinnon tuoma arvos-

tus, taloudellinen turvallisuus sekä rahapalkka. Koulutukseen hakeutumisen syynä ei ollut 

niinkään korvikeratkaisu eikä muitakaan negatiivisia syitä mainittu. Myöskään kiinnostus 

tieteelliseen työhön ei ollut suurimpia motivaatiotekijöitä, minkä Ruismäki selittää musii-

kinopettajan käytännönläheisellä työllä. Sen sijaan Ruismäki huomauttaa, että musiikin-

opettajakoulutukseen hakevien jonkinlaisena piilotoiveena olisi solistinen ura laulajana tai 

instrumentalistina. Vanhempien toiveet tai oman opettajan esikuva ei juurikaan vaikuttanut 

musiikinopettajan ammatinvalintaan. (Ruismäki 1991, 141–142.) 

 

Ruismäki jakaa uravalintamotiivit viidelle faktorille, jotka hän nimittää taloudellinen tur-

vallisuus -faktoriksi, esikuvat ja kokemukset -faktoriksi, kutsumusfaktoriksi, musiikillinen 

kehittäminen -faktoriksi sekä soveltuvuusfaktoreiksi. Taloudellinen turvallisuus -faktorissa 

suurimpina tekijöinä olivat muun muassa rahapalkka, taloudellinen turvallisuus sekä tut-

kinnon tuoma arvostus. Esikuvat ja kokemukset -faktorissa niitä olivat koulussa saatu mu-

siikinopetus, kokemus laulajana eri kuoroissa sekä halu solistiselle uralle. Kutsumus-

faktorissa niitä taas olivat yläasteen musiikinopettajan työn haasteet sekä kokemus musii-

kinopettajana. Neljännen eli musiikillinen kehittäminen -faktorin suurimmat tekijät olivat 

halu syventää musiikkiopintoja sekä tarve kehittää itseä musiikillisesti. Viidennen faktorin 

muuttujia olivat mahdollisuus vaikuttaa oppilaisiin sekä arvio omasta soveltuvuudesta alal-

le. (Ruismäki 1991.) 

3.9 Yhteenvetoa 

Musiikinopettajan ammatinvalintaan vaikuttavista tekijöistä tärkeimmäksi tarve kehittää 

itseään musiikillisesti. Taustalla on tällöin jo hankittua musiikillista taitoa sekä kiinnostus-

ta musiikkia kohtaan. Musiikillisten taitojen hankkiminen edellyttää musiikin harrastamis-

ta, jonka aloittamiseen ja jatkamiseen löytyi monia syitä. Lapsen motivaatio musiikkihar-

rastuksessa pysyy yllä parhaiten, jos se on sisäistä motivaatiota. Sitä taas ruokkii parhaiten 

positiiviset ja onnistumisen kokemukset musiikissa. Keskeisimpänä tukijana musiikkihar-
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rastuksessa ovat vanhemmat, joilla on sekä harrastuksen aloitteentekijän, motivoijan että 

kustantajan rooli. Vanhemmilla taas on omat syynsä ja vaikuttimensa tarjota lapselleen 

musiikkiharrastusta. Usein arvostus musiikkia ja sen harrastamista kohtaan pohjautuu van-

hempien omiin positiivisiin tai käänteisesti negatiivisiin kokemuksiin, joiden pohjalta he 

haluavat tarjota omille lapsilleen mahdollisuuden harrastaa musiikkia ja näin saada positii-

visia kokemuksia sen kautta. Vanhemmilla on myös tärkeä rooli musiikillisen ympäristön 

tarjoajina ja perimän lähteinä. 

 

Kysymys musiikkiin sitoutumisesta tulee eteen nuoruusiässä, jolloin lapsi elää vielä kotoa 

saatujen arvojen mukaan. Nuoruus on myös ammatinvalinnan kannalta tärkeä vaihe, sillä 

silloin tehdään päätökset koulutukseen hakeutumisesta ja tulevasta ammatista. Ammatinva-

linnan päätös muodostuu yksilön konstruoidessa maailmaansa, samaistumalla rooleihin, 

toimintatapoihin ja kulttuuriin sekä vertaamalla itseään tulevan ammatin vaatimuksiin.  

 

Kellyn teorian mukaan yksi kulttuurin tärkeistä piirteistä on samankaltaiset odotukset ja 

samankaltaisuus siinä, mitä ihmiset havaitsevat heiltä odotettavan. Tämä näkökulma tukee 

ajatusta ympäröivän kulttuurin ja erityisesti lähikontaktien merkityksestä ihmisen käyttäy-

tymiselle ja valinnoille, kuten harrastuksen ja ammatin valinnalle. Lapsi kasvaa tietyn kult-

tuurin sisällä sisäistäen ja soveltaen sitä. Elämänsä aikana yksilö käy läpi tiettyjä kehitys-

vaiheita, hankkii taitoja ja konstruoi itseään ja elämäänsä. 

 

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, millainen tämä kehityskaari on ollut kohdusta amma-

tinvalintapäätökseen. Jokaisen musiikinopettajaksi päätyneen tarina on ainutlaatuinen. Seu-

raavaksi tulen esittelemään oman tutkimukseni, jossa tutkin kodin musiikkiympäristön 

vaikutusta musiikinopettajan ammatinvalintaan.  
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4 METODOLOGIA 

4.1 Narratiivinen tutkimus 

Narratiivisuus tarinankerrontana on ikivanhaa. Kertomusten, kuten tarinoiden, 

elämäkertojen, juttujen, anekdoottien ja muistelmien, tutkimus on yleistynyt parin vuosi-

kymmen aikana niin yhteiskuntatieteissä, kasvatustieteissä kuin psykologiassa. Tällaista-

tutkimusta voidaan kutsua narratiiviseksi ja kerronnalliseksi tutkimukseksi. Hyvärisen 

(2006, 1) mukaan narratiivinen tutkimus ajatellaan usein vain tutkimusmetodiksi muiden 

joukossa, jossa tutkitaan kohdetta kertomusten avulla. Hän painottaa kuitenkin kertomus-

ten roolia kulttuurin, identiteettien ja poliittisten projektien muodostumisprosessissa, ja 

siksi onkin syytä aluksi pohtia, mitä kertomukset ovat ja miten ne toimivat sosiaalisen 

elämän kulussa. 

 

Kertomusten kautta voidaan ymmärtää ja hallita menneisyyttä. Ihmisten identiteetit raken-

tuvat suurelta osin kertomuksina ja kertomukset suuntaavat toimijoita tulevaisuuteen. Ker-

tomus on myös tietämisen muoto, joka on Hyvärisen mukaan ihmisen tärkein väline ajalli-

suuden ymmärtämisessä. Se on myös kommunikaatiota ihmisten välillä. Kertomukset 

jäsentävät eettistä paikkaamme maailmassa. Kertomus on myös vuorovaikutuksen väline, 

sillä kertomalla jaetaan ja tehdään ymmärrettäväksi kokemuksia, luodaan luottamusta ja 

ylläpidetään ryhmiä. Kertomuksen avulla opimme tuntemaan itsemme ja toiset. Kertomus 

on myös väline, jonka avulla kyseenalaistamme varmuutta ja esitämme kysymyksiä itses-

täänselvyyksistä. Kertomusten avulla ilmennämme ja uudelleen muokkaamme mennyttä ja 

nykyhetkeä, mutta myös tulevaa. (Hyvärinen 2006, 1; Barrett & Stauffer 2012, 1–2.) 

 

Mitä on kertomus? Englanninkielinen termi narrative voidaan kääntää suomeksi kertomus, 

kertomuksellinen, kerronnallinen. Kertomusta ei pidä sekoittaa tarinaan (story). Tarina on 

juonellinen tapahtuma, joka voidaan kertoa useilla eri tavoilla ja sanoilla. Kertomuksella 

on aina jokin media (esimerkiksi suullinen, kirjallinen tai elokuva), esittämisen tapa ja 

järjestys. Kertomuksen luonteeseen kuuluu subjektiivisuus ja kokemuksellisuus. Kerto-

mukset suhteuttavat tapahtumia toisiinsa ja käsittelevät niiden kausaalisia suhteita. (Hyvä-

rinen 2006, 4.) 
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Hyvärinen esittelsee tekstissään Ricoeurin narratiivisen identiteetin mallin. Ricoeurin mu-

kaan jäljittely, mimesis, ei viittaa suoraan, peilimäiseen toistoon, vaan aina esteettisesti 

välittyneeseen kaltaisuuteen. Tästä hän päätyy siihen, että kertomuksen, toiminnan ja 

elämän suhteissa voidaan puhua kolmesta toisistaan poikkeavasta kaltaisuuden aspektista 

tai vaiheesta, joita ovat pre-figurointi, konfigurointi ja re-figurointi. Pre-figurointi viittaa 

siihen, että kertomusten juoni perustuu toiminnan maailman, sen merkityksellisten raken-

teiden, symbolisten resurssien ja ajallisen luonteen esiymmärrykseen. Konfigurointi taas 

viittaa siihen, miten todella kerrottu juoni jäsentää uudelleen menneen toiminnan ja tapah-

tumat yhdeksi kokonaisuudeksi. Re-figurointi asettaa kertojan edellä luotujen kertomuksen 

lukijaksi ja vastaanottajaksi. ”Koska kokemus ei ole jo valmiiksi kertomus, määrätty ja 

rajattu, olemme kertomusten lukijoina, kuulijoina ja katsojina avoimia niille, voimme 

löytää itsemme ja kokemuksemme monesta kertomuksesta. Kertomukset näyttävät, kuka 

voisimme olla, mitä voisimme tehdä, miten voisimme kertoa itsestämme.” (Hyvärinen 

2006, 11–13.) 

 

Narratiivinen tutkimus on yleistynyt poststrukturalismin myötä vasta viimeisten vuosi-

kymmenten aikana. Kasvatustieteen tutkimuksessa on yleistynyt Jerome Brunerin haas-

teesta saada psykologinen yhteisö hyväksymään narratiivisuus erillisenä tietämisen tapana, 

jonka avulla selvitetään tunnetta itsestä ja sosiaalisesta maailmasta sekä esitetään koke-

muksia. Nykyään narratiivisen tutkimuksen runko kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on 

laaja ja monipuolinen kaikkine eri tutkimusgenreineen antaen laajan työkalupakin tutkijoil-

le. (Barrett & Stauffer 2012, 2–3.) 

 

Musiikkikasvatuksessa narratiivisuus on vielä historiansa alkumetreillä. Ensimmäinen mu-

siikkikasvatuksen narratiivinen konferenssi järjestettiin vuonna 2006. Vuoteen 2013 men-

nessä on pidetty neljä konferenssia ja julkaistu narratiivisen musiikkikasvatuksen käsikirja 

(Barrett & Stauffer 2009). (Barrett & Stauffer 2012, 3.) 

4.1.1 Narratiivinen tiedonkäsitys 

Kuten kaikki tutkimushaarat, myös narratiivinen tutkimus edellyttää oman ontologisen 

perustansa tarkastelua ja määrittelyä. Tarkastelun alaisena on maailma ja todellisuus, missä 

ihmiset elävät. Barrettin ja Staufferin (2012) mukaan narratiivisen tutkimuksen ontologia 

pohjautuu kokemuksen ontologialle. Kokemuksellisuuden idea perustuu John Deweyn 
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pragmatistiselle filosofialle, jonka keskeisimpiä oletuksia on, että kaikki tutkimus lähtee 

liikkeelle kokemuksesta maailmasta. Narratiivinen tutkimus mieltää kokemuksen sekä 

olemisen olemukseksi että tiedon lähteeksi. Se, miten ymmärrämme itsemme ja maailman 

todellisuuden, muodostuu ja perustuu kokemukselle. (Barrett & Stauffer 2012, 4.) 

 

Kokemus on itsessään hyvin monimutkainen ja kompleksi tutkimuskohde, sillä se on sub-

jektiivinen, mutta perustuu sosiaaliselle ja kulttuuriselle kontekstille ja kenties biologisille 

mekanismeillekin. Kokemus johtuu niin ihmisen aistinvaraisesta havainnoinnista ja kogni-

tiivisista kapasiteeteista kuin ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. (Barrett & Stauf-

fer 2012, 4.) Deweyn (1934/1980) mukaan kokemuksia esiintyy jatkuvasti, koska vuoro-

vaikutus on koko ajan läsnä elämisessä. Deweyn ontologian ja epistemologian perusta le-

pää oletuksella, että kokemus on yhtä aikaa sekä jatkuva ja interaktiivinen, että väliaikai-

nen ja liiketoiminnallinen. Kokemus on ensisijaisesti sosiaalinen prosessi, jossa yksilöt 

toimivat vaihtoprosessissa toisten fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön kuuluvien kanssa. 

Deweyn mukaan kokemus määrittää sen, ketä olemme, miten me tunnemme ja mitä merki-

tyksiä muodostamme maailmaamme. 

 

Deweyn teoreettisen näkemyksen lisäksi muun muassa monet fenomenologian filosofit 

antavat tunnustusta kokemuksen tutkimiselle narratiivisessa tutkimuksessa erityisesti tai-

dekasvatuksen alalla. Merleau-Ponty (1967) viittaa mielen aistikapasiteetteihin tietämisen 

lähteenä. Hänen mukaansa maailma on riippuvainen sen ymmärtämisestä, ja ihmiset eivät 

ole irrallisia ja puolueettomia katsojia. Päinvastoin, ihmiset ovat aktiivisia aistijoita ja ko-

kijoita, ja kokemus perustuu aistihavaintoon eletyssä ja koetussa maailmassa. Toisin sano-

en maailma ei ole sitä, mitä ajattelen, vaan sitä, mitä elän. (Merleau-Ponty 1967; Barrett & 

Stauffer 2012, 5.) Barrettin ja Staufferin (2012, 5) mukaan Merleau-Pontyn ja Deweyn 

ajatukset ovat hyvin samanlaisia siitä, että eletty kokemus on pohjana tietämiselle ja merki-

tyksen muodostamiselle. 

 

Yksi tärkeistä narratiivisuuden piirteistä on sen ajallisuus. Deweyn mukaan me tuomme 

menneisyyden mukaan tähän hetkeen laajentaen ja syventäen viimeksi mainitun sisältöä. 

Kertomus on ajallinen ja hetkellinen, mikä tarjoaa mahdollisuuden kokea uudelleen men-

nyttä sekä tarkastella sen suhteita tämän hetken sekä mahdollisen tulevan maailmoihin. Me 

ymmärrämme itseämme ja toisia henkilökohtaiseen, sosiaaliseen sekä kulttuuriseen histo-

riaan suhteutettuna. Toisin sanoen narratiiveissa esiintyvät elämämme voivat muuttua ja 
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jopa vaihtua siinä prosessissa, kun kerromme uudelleen tarinoita eri näkökulmasta eri kuu-

lijakunnalle. (Barrett & Stauffer 2012, 5–6.) 

 

Tämä aiheuttaakin haasteita narratiiviselle tutkimukselle. Ihminen on sosiaalinen olento, 

jolla on luonnollinen taipumus haluta jakaa omia subjektiivisia kokemuksiaan toisten kans-

sa. Toisaalta kokemus on subjektiivinen ja täten on mahdotonta jakaa kokemus täydellise-

nä toisen ihmisen kanssa, jolla on oma tiedostamattomasti ohjaava kognitiivinen systee-

minsä. Kokemus voi olla sitä, mitä me olemme ja mitä tiedämme, mutta sitä on myös vai-

kea kuvailla. Narratiivinen tutkimus keskittyy narratiiveissa esiintyvien kokemusten sekä 

kertomuksille annettujen merkitysten tutkimiseen. Kokemuksen tutkiminen on suhteellista: 

se tarvitsee sekä kertojan että kuuntelijan. Suhteellisuus kokemuksen ontologiassa on erit-

täin ratkaiseva tekijä narratiivisen tutkimuksen tekijälle ja tietoteorialle. Tutkijan (kuulija) 

ja tutkittavan (kertoja) välinen suhde vaikuttaa kerrottavaan tarinaan ja tutkijan näkökul-

masta saatuun tietoon. Vaikuttavina tekijöinä ovat oletukset, mitä osapuolet tietävät tai 

olettavat tietävänsä toisistaan ja millaisina he pitävät toisiaan. Kertojan ja kuulijan välises-

sä suhteessa täytyy muistaa, että kokemusta vailla olevana niin, että voisi sanoa tietävänsä 

asiasta jotakin, on vaikea keskustella kokemuksesta. ”Kertominen on toisen kokemuksen 

selväksi tekemistä ja ymmärtämistä, ei niiden tulkintaa. Kuunteleminen on toisenlainen 

kokemus. Kertoa tai kertoa uudelleen jonkun toisen tarina on vieläkin eri asia.” (Barrett & 

Stauffer 2012, 6–7.) Tutkijana koen siis jonkun toisen tarinan kokemuksesta kuulijana ja 

kerron sen eteenpäin uudenlaisena narratiivina. Haasteena on pitää kuultu narratiivi mah-

dollisimman autenttisessa muodossa, jotta tutkimuksen luotettavuus säilyisi.  

4.1.2 Narratiivisen tutkimuksen etiikka 

Narratiivisen tutkimuksen etiikka vaatii tutkijalta kriittisyyttä itseään kohtaan. Eettinen 

asennoituminen vaatii tutkijalta halukkuutta ymmärtää ja ottaa selville omat motiivinsa. 

Etiikka johdattelee tutkijaa siirtymään tarinan viehätyksen taakse tarkastelemaan työn tar-

koitusperiä ja omaa sitoutumista tutkimukseen. Tutkijan on kamppailtava seuraavien ky-

symysten kanssa: miten tieto, ymmärrys ja tarkoitukset ovat rakentuneet, sekä miten ne 

kommunikoidaan niiden ihmisten kanssa ja välillä, jotka ovat osallisina tutkimukseen? 

(Barrett & Stauffer 2012, 8.) Myös Sintonen (1999) pohtii, miten maailmaan liittyvät mer-

kitykset välittyvät ihmiseltä toiselle kollektiivisesti? Tämä edellyttää intersubjektiivisuu-

den tarkastelua. Ihmisten elämä on ontologisesti narratiivista. Narratiivisuus ei tässä tarkoi-
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ta sitä, että kyse olisi vain kertomuksellisesta tavasta esittää ja siirtää tietoa, vaan sosiaali-

nen elämä itsessään on narratiivista. Sintosen sanoin ”narratiivisuus on sosiaalisen elämän 

ontologinen suhde.” (Sintonen 1999, 43–44.) Tiedon subjektiivisuudesta puhuttaessa on 

hyvä muistaa, että kertomuksen sosiaalitieteellisen tutkimuksen idea on juuri kertomusten 

sosiaalisessa kulttuurinvälityksessä. Hyvärisen mukaan yksilöllisyys ja subjektiivinen 

merkitys avautuvat vain avaamalla kertomuksen sosiaalisesti jaettuja kerroksia. (Hyvärinen 

2006, 2.) 

 

Barrettin ja Staufferin (2012) mukaan narratiivisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu sen 

kaikuisuus ja resonanssi. Resonanssi kaikuu tutkijan ja tutkittavien elämässä yhtä lailla 

kuin heidän, jotka osallistuvat valmiiseen työhön. Kaikuisuus näkyy narratiivisessa tutki-

muksessa sen tarkoituksessa, harjoittamisessa sekä tuotetussa materiaalissa. Se huolehtii 

sekä sitoutumisen että eletyn ja tuotetun työn laatuun. Näitä laadullisia tekijöitä ovat vas-

tuullisuus, täsmällisyys, kunnioitus sekä joustavuus. (Mts., 8.) 

 

Vastuullisuus (responsibility) musiikkikasvatukseen liittyvässä tutkimuksessa vaatii tietty-

jä tapoja olla ja käyttäytyä. Minä tutkijana olen vastuussa monista sekä tutkimusprosessin 

osa-alueista että tutkimusprosessin osa-alueille. Olen vastuussa tutkimukseen osallistuville 

ja osallistuvista, heidän maailoistaan ja niiden kehityksestä sekä säilyttämisestä tutkimus-

prosessin aikana, joka kunnioittaa heitä. Olen vastuussa itsestäni ja itselleni tutkijana. Olen 

vastuussa myös musiikkikasvatuksen tieteenalalle ja sen harjoittajille. Etiikka sisältää 

myös vastuun moraalisesta lähestymistavasta ja sen vaikutuksesta tutkimukseen osallistu-

viin. Vastuu jostakin vaatii erityistä tarkkavaisuutta siinä, kun tutkittavien tarinat tulevat 

julkisiksi. Minun tutkijana täytyy huomioida tutkimukseni myös tulevaisuuden näkökul-

masta: miten tutkimus vaikuttaa siihen osallistuvien tulevaisuuteen? 

 

Luotettavuutta narratiivisessa tutkimuksessa ei voida määritellä luotettavuustestien avulla, 

vaan se määritellään vastuun (sekä jostakin että jollekin) avulla. Olen vastuussa suhteessa 

toisiin jokaisessa tutkimusprosessin vaiheessa suunnittelusta alkaen, käytännön toteutuk-

sessa tutkimuksen raportointiin saakka. (Barrett & Stauffer 2012, 8–10.) 

 

Täsmällisyys (rigor) narratiivisessa tutkimuksessa tarkoittaa lähinnä tarkkaavaisuutta yksi-

tyiskohdissa, kokonaisvaltaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Ihmisten inhimillisyys ja tarinoiden 

käyttö tekee tutkimuksesta usein sekavan. Täsmällisenä pysyminen vaatii tutkijalta toistu-
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vaa tutkimusotetta teorian, tutkittavien ja heiltä saadun materiaalin välillä. Täsmällisyys 

vaatii holistista ja syklimäistä tutkimustapaa. Koska narratiivisessa tutkimuksessa tutkitaan 

kokemuksia ja muistoja, täytyy tutkijan ottaa huomioon kertojan ja kuulijan välinen suhde, 

kertomuksen ajankohta verrattuna kokemuksen ajankohtaan, kertojan syyt kertoa tai ken-

ties olla kertomatta jotakin jne. Jokaisessa tutkimuksen vaiheessa. Lisäksi tutkijan on huo-

mioitava omat arvot, taustatieto, oletukset ja motivaatio tutkimustuloksia kootessaan. 

 

Kunnioitus (respect) perustuu olettamukselle, että jokainen tutkimukseen osallistuva on 

todellakin ihminen. Kunnioitus on erittäin tärkeää, koska tutkijan ja tutkittavan välinen 

suhde on keskeisessä asemassa. Koska käytännön toimet, kuten intensiivinen kuuntelemi-

nen sekä kulttuurin ja ilmapiirin tunnusteleminen, ovat tärkeitä, vaatii se syvempää kunni-

oitusta kertomusta kohtaan kuin normaalielämässä. Kunnioitus on siirtyvä ominaisuus, 

joka kehittyy ajan myötä, sitä sekä annetaan että vastaanotetaan, ja se tähtää molemmin-

puolisuuteen. Kunnioitus ylettyy välittömästä tiedon keruusta tulkintaan ja kaiken yli. 

(Barrett & Stauffer 2012, 11.) 

 

Joustavuuden (resilience) voidaan ajatella olevan myös kestävyyttä. Joustava tutkimusteks-

ti on rikas ja se ajaa edelliset lukijat palaamaan ja lukemaan uudelleen, mutta samalla jous-

tava ja avoin uusille tulkinnoille. Koko tutkimusprosessin ajan on narratiivinen tutkimus 

joustavaa; se on sekä avoin uusille tavoille ja merkityksille samalla, kun sen perustus py-

syy suhteitten laaduissa ja kertomuksen tietoteoriassa. (Barrett & Stauffer 2012, 12.) 

4.2 Haastattelu 

Haastattelu on yksi arkielämän ja tieteellisen tiedonhankinnan perusmuodoista. Haastattelu 

on joustava menetelmä, minkä vuoksi se soveltuu monenlaisiin tarkoituksiin. Sen avulla 

voidaan saada syvällistäkin tietoa. Haastattelu ja keskustelu on oivallinen keino, kun halu-

amme kuulla ihmisten mielipiteitä, kerätä tietoa, käsityksiä ja uskomuksia tai kun haluam-

me ymmärtää, miksi ihmiset toimivat havaitsemallamme tavalla tai miten he arvottavat 

tapahtumia. Haastattelu on myös monille tuttu metodi, ja kynnys siihen osallistumiseen on 

matala. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 11.) 

 

Haastattelu on peräisin jo Aristoteleen, Platonin ja Sokrateen ajoilta. Haastattelu perustuu 

kielelliseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksellisuus korostuu erityisesti keskuste-
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lunomaisissa haastatteluissa, jolloin tutkija saa mahdollisuuden lähestyä vaikeita ja yksityi-

siä tutkittavia asioita kuten sitä, miten ihmiset ymmärtävät maailmaa ja elämäänsä ja mitä 

merkityksiä he antavat kokemilleen tapahtumille. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 11.) 

 

Haastattelun ongelmakohtia esiintyy muun muassa tietojen, käsitysten, uskomusten, arvo-

jen ja merkitysten tutkimisessa. Tutkijan täytyy harkita, soveltuuko haastattelu tutkimus-

tarkoituksiin ja saadaanko haastattelulla tarvittavaa tietoa. Tällöin on syytä tehdä ns. pilot-

tihaastattelu. Haastattelu on aina tilannesidonnaista. Haastattelussa suuressa roolissa on 

haastattelijan ja tutkijan välinen vuorovaikutus- ja luottamussuhde. Haastattelusta saatuihin 

tuloksiin liittyy aina tulkintaa, joka haastaa tutkimuksen validiteettia. (Hirsjärvi & Hurme 

2011, 11–12.) 

 

Kvalitatiivisen, narratiivisen tutkimukseen luonteeseen kuuluu, että haastateltavia pidetään 

enemmänkin yhteistyökumppaneina kuin tutkimuksen kohteina. Elämänkerrallisen aineis-

ton koonnissa on lähtökohtana ajatus tutkijasta ja haastateltavasta yhteisenä tietoa tuotta-

vana kokonaisuutena. Haastattelijan ja haastateltavan välinen suhde ja vuorovaikutus ovat 

avainasemassa tietoa tuotettaessa. (Barrett & Stauffer 2012, 6–7.) 

 

Käytän tutkimuksessani sekä yksilö- että ryhmähaastattelua, joista jälkimmäisen alalajia 

parihaastattelua. Musiikinopettajaksi opiskelevia haastattelen yksilöhaastatteluna. Jotta 

saisin kattavamman kokonaiskuvan itse tutkimuskohteen, musiikinopettajaopiskelijan, 

lapsuudesta ja nuoruudesta, haastattelen myös hänen vanhempiaan. Tällöin käytän pari-

haastattelua. Yksityis- ja parihaastattelua voidaan pitää keskusteluna. Siinä osanottajat 

kommentoivat asioita melko spontaanisti, tekevät huomioita, täydentävät toistensa muistia 

(jos on kyse jonkun historiaan liittyvästä aiheesta) ja näin tuottavat monipuolista tietoa 

tutkimuskohteesta. Haastattelijan rooli saada aikaan keskustelu ja helpottaa sitä sekä pitää 

huolta siitä, että keskustelu pysyy aiheessa. Haastateltava voi osoittaa myös täsmällisiä 

kysymyksiä sekä vain toiselle että molemmille osapuolille. 

4.2.1 Teemahaastattelu 

Haastatteluja on monia erityyppisiä: on lomakehaastattelua, strukturoimatonta haastattelua 

sekä puolistrukturoitu eli teemahaastattelu. Teemahaastattelun valinta omaksi tutkimusme-

todiksi oli selkeä ja helppo päätös. Oman tutkimuksen tarkoitus oli kerätä tietoa henkilöit-
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ten elämän varrelta. Halusin saada selville henkilöitten musiikillista elämänkertaa, muisto-

ja lapsuudesta, tietoa lapsuudesta, tietoa henkilöiden arvoista ja ammatinvalintaprosessista. 

Tutkimukseni on elämänkerrallista tutkimusta ja se liikkuu myös sosiaalisen konstrukti-

vismin piirissä. Muistojen ja syvällisemmän tiedon keruuseen ei olisi sopinut pelkkä loma-

kehaastattelu, koska se olisi saattanut jättää aukkoja toivottavaan haastattelumateriaaliin. 

Lisäksi lomakehaastattelussa en tutkijana voi kontrolloida haastateltavan vastausten tark-

kuutta niin hyvin kuin vapaammassa haastattelussa. 

 

Strukturoimattomassa haastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä, jolloin haastatteluti-

lanne on hyvin keskustelunomainen ja siitä voisi muodostua syvästi kohdetta valaisevaa 

kerrontaa. Tätä käytetään erityisesti lääkärien ja pappien, joskin nykyään myös psykolo-

gien ja sosiaalityöntekijöitten keskuudessa. Haastattelun tarkoitus on saada haastateltava 

rekonstruoimaan kokemuksensa tutkimuksen kohteena olevasta alueesta. (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 45–46.) Strukturoimaton haastattelu on hyvin lähellä omia tarkoitusperiäni, 

mutta koska oma tutkimukseni on jonkin verran teoriasidonnainen, halusin sisällyttää haas-

tatteluun tiettyjä aihealueita ja jopa tiettyjä kysymyksiä, jos haastattelu niin vaatisi. Siksi 

päädyin kahden edellä mainitun haastattelulajin välimuotoon: puolistrukturoituun haastat-

teluun. 

 

Puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa sitä, että kysymykset ovat kaikille suurin piirtein 

samat ja jokin haastattelun näkökulma on päätetty. Hirsjärvi ja Hurme (2011) esittelevät 

teoksessaan Mertonin, Fisken ja Kendallin (1956) teokseen pohjautuvan teemahaastattelun 

määritelmää. Sen mukaan teemahaastattelussa on neljä pääpiirrettä. Ensinnäkin haastatel-

tavien tiedetään olevan kokeneen jokin tietty tilanne. Omassa tutkimuksessani he ovat mu-

siikinopettajaopiskelijoita, jotka ovat kokeneet harjoittelun yläkoululla tai lukiossa. Toi-

seksi tutkija on alustavasti selvitellyt tutkittavan ilmiön oletettavasti tärkeitä osia, rakentei-

ta, prosesseja ja kokonaisuutta, toisin sanoen aiempia tutkimuksia ja teorioita aiheesta. 

Tämän sisällönanalyysin perusteella tutkija on päätynyt tiettyihin ennakko-oletuksiin tilan-

teen määräävien piirteiden seurauksista siinä mukana olleille. Kolmanneksi hän kehittää 

haastattelurungon analyysinsa perusteella. Neljänneksi haastattelu suunnataan haastatelta-

vien subjektiivisiin kokemuksiin, jotka tutkija on kenties ennalta analysoinut. (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 47.) 
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Teemahaastattelun etuihin kuuluu, että se ei sido haastattelua tiettyyn kategoriaan, kvalita-

tiiviseen tai kvantitatiiviseen tutkimukseen. Se ei myöskään edellytä ”tiettyä kokeellisesti 

saatua yhteistä kokemusta, vaan lähtee oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, aja-

tuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia tällä menetelmällä” (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

48). Teemahaastattelussa korostetaan haastateltavien elämysmaailmaa ja heidän määritel-

miään tilanteista. 

 

Teemahaastattelussa haastattelijan rooli on samalla sekä osallistuva että tutkiva persoona. 

Kuitenkin haasteteltavan tulee olla puolueeton: hän ei saisi osoittaa mielipiteitä, ei väitellä 

eikä hämmästellä mitään. Hirjärven ja Hurmeen (2011) mukaan haastattelijan rooliin kuu-

luu, että hän 1) toimii tehtäväkeskeisesti, 2) osoittaa luottamuksellisuutta, 3) on samalla 

sekä osallistuva että tutkiva persoona ja 4) on pikemminkin diplomaatti kuin tekinikko. 

Tutkijan tehtävänä on informaation hankkiminen ja kommunikaation helpottaminen. (Hirs-

järvi & Hurme 2011, 97–98.) 

4.2.2 Kielen merkitys haastattelussa 

Haastattelua voidaan Hirsjärven ja Hurmeen (2011) mukaan kuvata ihmisten väliseksi 

viestinnäksi, joka perustuu kielen käyttöön. Siinä vuorovaikutus koostuu ihmisten sanoista 

ja niiden kielellisestä merkityksestä ja tulkinnasta. Haastattelussa ihminen nähdään kieltä 

käyttävänä olentona. Tietoisena toimijana ja aktiivisena subjektina ihminen on myös kieltä 

käyttäessään monin tavoin aloitteellinen ja kantaa ottava. Haastattelulle on ominaista, että 

siihen osallistuvat ihmiset pyrkivät käsitteellisesti välittämään omaa mielellistä suhdettaan 

maailmaan. Haastattelija pyrkii saamaan selville, miten haastateltavalla jonkin asiantilan 

merkitykset rakentuvat. Kuitenkin haastattelutilanteessa myös luodaan uusia ja yhteisiä 

merkityksiä. Siksi siihen voidaankin soveltaa yhteisrakentamisen (co-construction) käsitet-

tä. Haastattelutilanteessa tämä tarkoittaa sitä, että vastaus heijastaa aina myös haastattelijan 

läsnäoloa ja kysymystapaa samoin kuin edeltäviä kysymyksiä ja vastauksia. Erityisesti 

keskustelunomaisessa haastattelussa kielen merkitys on erittäin suuri. Tällöin aineistoa ei 

kerätä, vaan nimenomaan tuotetaan. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 48–49.) 

 

Haastattelutilanne on aina sosiaalinen tilanne kuin myös puhetilanne. Haastattelussa haas-

tattelija ja haastateltava valitsevat jonkun tietyn tyylin puhua, jolloin valinta perustuu eri-

laisten puhetilanteessa ilmenevien valintojen yhteisvaikutukseen (haastattelija arvioi tilan-
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teen luonteen, identifioi haastateltavansa ja määrittelee tavoitteensa). Kielen käyttötapoja 

haastattelutilanteessa on enemmän tutkittu sosiolingvistiikan puolella. (Hirsjärvi & Hurme 

2011, 50.) 

 

Kielen käyttö on yleensä jollain tavalla organisoitua. Silloin kun toteamukset liittyvät toi-

siinsa esimerkiksi keskustelussa, puhutaan diskurssista. Diskurssianalyyttisesti suuntautu-

neet tutkijat pitävät kielenkäyttöä sosiaalisen todellisuuden rakentajana ja uusintajana. Kie-

li ei heijasta todellisuutta neutraalisti vaan on se rakentaa, uusintaa ja muuttaa sitä sosiaa-

lista todellisuutta, jossa elämme. Kielen avulla ihminen merkityksellistää ilmiöitä, tapah-

tumia ja kokemuksiaan. Voidaankin sanoa, että haastattelu on eräänlaista kielipeliä. Maa-

ilma on meille sitä, mikä ilmenee käsitteiden kautta. Käsitteemme ja käsityksemme ovat 

merkittävä tekijä käyttäytymisessämme, joka ilmaisee ja toteuttaa niitä. Haastattelijan 

haasteena on ymmärtää haastattelussa käytävän kielipelin säännöt. Siksi on tärkeä suunni-

tella hyvin haastattelukysymykset, jotta ne ovat tarpeeksi selkeitä ja niihin on oletettavaa 

saada selkeitä vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 51–53.) 

4.3 Temaattinen analyysi 

On olemassa useita erilaisia narratiivisia analyysitapoja. Hyvärinen (2006) jakaa ana-

lyysitavat neljään pääryhmään, joiden alla on vielä erilaisia vaihtoehtoja ja tutkimuksen 

tyylejä. Vaihtoehdot eivät välttämättä ole toisiaan poissulkevia: usein on mahdollista yh-

distää kahden tai useamman vaihtoehdon keinoja. Hyvärisen (2006, 17) jäsennys on seu-

raava: 

1. Temaattinen luenta tai sisällön analyysi 

2. Kertomusten luokittelu kokonaishahmon perusteella 

3. Kertomuksen kulun yksityiskohtien analyysi 

4. Kertomuksen vuorovaikutuksen tuottamisen analyysi. 

 

Sisällön analyysissa sisältöjä voidaan koodata ja rekisteröidä tätä varten suunniteltuihin 

tietokoneohjelmiin. Vaarana tässä on kerronnallisuuden ja vuorovaikutuksen katoaminen. 

Huolellisemmassa analyysissa teemojen erittely ja poiminta liitetään kertomukseen esi-

merkiksi liittäen teema alustavasti todetun tarinankulun vaiheisiin. Kokonaishahmojen 

perusteella tehdyn luokittelun kenties pelkistetyin versio on pyrkiä paikallistamaan yksi ja 

eri muodoissaan toistuva tarinamalli, johon kaikki tutkitut kertomukset sopivat. Kertomuk-
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sen kulun yksityiskohtien analyysissa tukeudutaan kertomuksen sosiolingvistiikkaan tai 

kirjallisuustieteen keinoihin. Odotusanalyysi on yksi suullisten kertomusten yksityiskohtai-

sen analyysin kehikko ja välinekokoelma. Metodin perusfilosofia on, että odotuksen käsite 

jäsentää sekä kertomista että toimintaa monella eri tavalla. Kertomuksen lukija suhteuttaa 

kaiken lukemansa odotuksiinsa: siihen miten tarinat yleensä etenevät, siihen mitä hän on 

päätellyt henkilöistä, juonesta ja kertojasta tähän mennessä. Haastatteluaineistojen yksi-

tyiskohtainen analyysi on suuntautunut ja suuntautumassa yhä voimakkaammin vuorovai-

kutustilanteen ja sen seurausten analyysiin. Tällöin haastattelija otetaan huomioon tietoi-

sesti aktiivisena vuorovaikutuksen osapuolena. (Hyvärinen 2006, 17–23.) 

 

Myös Riessman (2008) jaottelee narratiivisen analyysin myös neljään eri kategoriaan. Ne 

ovat temaattinen analyysi (thematic analysis), rakenteellinen analyysi (structral analysis), 

dialoginen tai suoritusanalyysi (dialogic/performance analysis) sekä visuaalinen analyysi 

(visual analysis). Laajimmin käytetty temaattinen analyysi käsittelee sitä, mitä on kerrottu 

ennemmin kuin sen, miten on kerrottu. Rakenteellinen analyysi taas tarkastelee sitä, miten 

on kerrottu. Dialoginen tai suoritusanalyysi tarkastelee, miten kertojien välinen puhe on 

vuorovaikutuksellisesti rakentunut ja esitetty narratiiviksi. Tässä tutkijasta tulee aktiivinen 

ja näkyvä osallistuja tiedonkeruussa, analyysissa ja raportissa. Visuaalinen analyysi tarkas-

telee kuvia ja niiden tarinaa. (Riessman 2008, 19.) 

 

Oman tutkimukseni kannalta sopivin analyysitapa on temaattinen analyysi, jossa tutkitaan 

tarinan sisältöä, sitä, mitä on kerrottu. Analyysin huomio keskittyy narratiivin sisältöön. 

Siinä tarina pyritään säilyttämään koskemattomana ja ehjänä, jolloin teoretisointi tapahtuu 

tapauslähtöisesti, ei teorialähtöisesti (Riessman 2008, 53). 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Haastateltavien valinta 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelman kannalta relevanteiksi informanteiksi halusin mu-

siikinopettajaksi opiskelevia tai juuri valmistuneita, joilla on jo jonkin verran kokemusta 

musiikinopettajana olemisesta. Kokemus voi olla hankittu joko harjoittelun tai työn kautta. 

Käytännössä kaikki haastateltavani olivat vielä opiskelijoita. Tavoittelin haastateltavien 

määräksi neljää, joista kaksi olisi miehiä ja kaksi naisia. Silloin tulisi esille kaksi erilaista 

tarinaa molemmilta sukupuolilta. Oulun musiikkikasvatuksen koulutuksen opiskelijoiden 

sukupuolijakauma on tavoittelemillani vanhimmilla vuosikursseilla todella epätasainen: 

noin 20 opiskelijasta 1–3 on miehiä. Siksi oli vaikea löytää haastateltaviksi suostuvia mie-

hiä. Lisäksi vanhempien kieltäytyminen esti joskus haastatteluun osallistumisen myös 

opiskelijalta. Vanhempien kieltäytymisen syynä oli luulo siitä, että heidän olisi tullut olla 

jotenkin erityisen musikaalisia voidakseen osallistua tutkimukseen. Lopulta sain kolme 

haastateltavaa, joista kaksi oli naisia ja yksi mies. 

 

Koska tutkimuksessani on mukana elämänkerrallisuutta ja sosialisaatiota, halusin haasta-

teltavien olevan samaa ikäkohorttia ja näin kasvaneen samassa yhteiskunnallisessa ympä-

ristössä. Siksi haastateltavien ikäjakauma tuli olla suhteellisen pieni, korkeintaan kolme 

vuotta. Vaikka opiskelijat olivat samaa ikäkohorttia, tähtäsin kuitenkin erilaisten kertomus-

ten saamiseen, ja siksi he ovat kotoisin eri paikkakunnilta. Lapsuuden ympäristön ja har-

rastusmahdollisuuksien diversiteetin takaamiseksi haastateltavien tuli olla kotoisin eri ko-

koisilta paikkakunnilta. Näin saisin näkyvin mahdollisia eroja paikalliskulttuurissa, sosiali-

saatiossa ja enkulturaatiossa. Halusin mukaan suuresta kaupungista ja pienemmästä kylästä 

kotoisin olevia opiskelijoita. Tutkimuksessani lähestytään ammatinvalintaa ja yksilön elä-

mänkaarta perheen sosialisaation näkökulmasta, jossa perheen rooli on merkittävä. Tutki-

mukseni ohjaajan ehdotuksesta haastattelen myös tutkittavien vanhempia. Vanhemmille 

suunnittelemani yhteishaastattelu vaati, että heitä voi haastatella yhtä aikaa. Olisi myös 

hyvä, että vanhemmat kykenisivät keskustelemaan rakentavasti ja tukemaan toistensa 

muistoja. 

 

Haastateltavien hankkiminen oli suhteellisen helppoa, koska Oulun yliopiston musiikki-

kasvatuksen koulutuksen ollessa suhteellisen pieni siellä opiskelijat ovat tuttuja ja siksi 
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heitä on helppo lähestyä. Pilottihaastattelua varten kysyin suullisesti haastateltavaksi Ou-

lusta kotoisin olevaa musiikkikasvatuksen opiskelijaa, jonka vanhemmat myös asuivat 

Oulun alueella. Tällöin haastattelut olisi käytännössä helppo toteuttaa ilman tarvetta mat-

kustaa. Esittelin suullisesti tutkimukseni aiheen ja niitä aihealueita, joita tulisin haastatte-

lussa kysymään. Hänen lupauduttuaan pyysin häntä kysymään myös hänen vanhemmiltaan 

halukkuutta osallistua tutkimukseen. Näin sain haastateltavat pilottihaastattelua varten. 

Haastattelut onnistuivat niinkin hyvin, että päätin ottaa luvan saatua pilottihaastatteluista 

saadun aineiston myös oikeaan tutkimukseen. Muut haastateltavat kysyin joko kasvotusten 

tai sosiaalisessa mediassa tietäen heidän syntymäkuntansa. Samoin pyysin heitä kysymään 

omilta vanhemmiltaan halukkuutta ja lupaa osallistua tutkimukseen. 

5.2 Tutkimuskohteiden esittely 

Oman elämäntarinansa tutkimuksen kohteiksi antavat henkilöt ovat Oulun yliopiston mu-

siikkikasvatuksen pitkällä olevia opiskelijoita. Heidän nimensä on muutettu. 

5.2.1 Anni 

Anni on 24 vuotta ja kotoisin Oulusta. Hänen perheeseensä kuuluu äiti (50 v.), isä (48 v.) 

ja kaksi pikkuveljeä (22 v. ja 20 v.). Annin musiikkiharrastus alkoi 6-vuotiaana kuorossa 

käymisellä. Samoihin aikoihin hän aloitti yksityiset pianotunnit ja vuosi sen jälkeen pääsi 

konservatorioon soittamaan pianoa. Anni oli musiikkiluokilla 3. luokasta aina 9. luokkaan 

asti, jonka jälkeen hän meni musiikkilukioon. Kuoroharrastus ja pianonsoitto pysyivät ko-

ko peruskoulun ajan, pianonsoitto aina lukion loppuun asti. Yläasteen loppupuolella tuli 

myös lauluyhtyeharrastus, jota jatkui aina yliopistoon saakka. Annille on aina ollut selvää, 

että hän haluaa musiikinopettajaksi. Hän haki ainoastaan musiikkikasvatuksen koulutusoh-

jelmaan ja pääsi sinne ensimmäisellä yrittämällä suoraan lukiosta. Opiskeluitten välissä 

hän on tehnyt yli vuoden kestävän musiikinopettajan sijaisuuden. 

 

Annin äiti on ammatiltaan puheterapeutti ja isä opiskelee tällä hetkellä hierojan ammatti-

tutkintoa. Isän aiempia ammatteja ovat puuseppä, suutari, lukkoseppä, tietotekniikan me-

kaanikko ja taksinkuljettaja. Vanhemmat kuvailevat perhettä aktiiviseksi. Harrastuksiin on 

kuulunut liikunta ja musiikki eri muodoissa. Erityisesti äiti on aina harrastanut musiikkia. 

Molemmat vanhemmat pitävät musiikkia suuressa arvossa. Musiikki on kuulunut luonnol-

lisena osana heidän arkielämäänsä. Muiksi arvoiksi vanhemmat sanovat hieman pilke sil-
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mäkulmassa kodin, uskonnon ja isänmaan kuitenkin todeten ne hyvinkin paikkansa pitä-

viksi. Ammatinvalinnassa heille on tärkeintä se, että valitsemastaan työstä pitää ja sen pa-

rissa viihtyy. 

5.2.2 Sami 

Sami on 27 vuotta ja kotoisin Joensuusta. Samin perheeseen kuuluu äiti (56 v.), isä (60 v.), 

isosisko (34 v.) ja isoveli (30 v.). Samin musiikkiharrastus alkoi musiikkileikkikoululla 

hänen ollessa muutaman vuoden ikäinen. 5-vuotiaana hän aloitti pianotunnit yksityisellä 

opettajalla ja 6-vuotiaana hän pääsi opiskelemaan pianoa konservatorioon. Sami oli mu-

siikkiluokilla 3. luokasta aina 9. luokkaan asti. Lukiossa hän suoritti musiikkidiplomin. 

Ajatus musiikinopettajan ammatista syntyi yläasteella. Hän pääsi opiskelemaan musiikki-

kasvatusta kolmannella yrittämällä, jota ennen hän opiskeli musiikkia ammattiopistossa. 

 

Äiti on ammatiltaan tradenomi ja isä rataesimies. Äiti on ollut kotiäitinä siihen asti, kun 

Sami täytti 3 vuotta. Vanhempien mukaan perheellä on ollut tavallisia harrastuksia: mök-

keilyä ja laskettelua. Seurakunta ja usko kuuluvat vahvasti heidän arvomaailmaansa. Van-

hemmat ovat halunneet tukea musiikkiharrastuksessa, vaikka eivät ole itse omassa lapsuu-

dessaan harrastaneetkaan musiikkia. Ammatinvalinnassa he ovat sanoneet Samin tehneen 

täysin itse päätöksensä, jota he ovat sitten tukeneet. 

5.2.3 Mari 

Mari on 24 vuotta ja asunut suurimman osan lapsuudestaan Kajaanissa. Marin musiikki-

harrastus alkoi muutaman vuoden ikäisenä musiikkileikkikoululla. Pianonsoiton hän aloitti 

musiikkiopistossa 7-vuotiaana. Mari oli musiikkiluokilla 3. luokasta 9. luokkaan asti ja 

jatkoi musiikkipainotteiselle linjalle lukioon. Pianonsoittoharrastus jatkui aina lukion lop-

puun saakka. Hän kävi myös klassisen laulun tunneilla vuoden musiikkikasvatuksen pää-

sykokeita varten. Marille on aina ollut selvää, että hän haluaa musiikinopettajaksi. Myös 

hän haki ainoastaan musiikkikasvatuksen koulutusohjelmaan ja pääsi sinne ensimmäisellä 

yrittämällä suoraan lukiosta. 

 

Hänen perheeseensä kuuluu äiti (47 v.), isä (49 v.), pikkusisko (22 v.), ja kaksi pikkuveljeä 

(19 v ja 11 v.). Äiti on ammatiltaan terveydenhoitaja ja isä mittakirvesmies. Vanhemmat 

kuvaavat perhettä hyvin perhekeskeiseksi ja kotia ja luontoa arvostavaksi. Luonnossa liik-
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kuminen, metsästys, marjastus sekä läheiset perhesuhteet ovat heille tärkeitä. Musiikki on 

vanhemmille ja perheelle elämäntapa. Vanhemmat ovat pyrkineet kannustamaan lapsiensa 

musiikkiharrastusta huomatessaan heidän olevan musikaalisia ja kiinnostuneita musiikista. 

Ammatinvalinnassa vanhemmille tärkeää on se, että pääsee tekemään mahdollisimman 

lähelle sitä, mistä tykkää. 

5.2.4 Yhteenvetoa haastateltavista 

Seuraava taulukko kuvaa haastateltavien opiskelijoiden, heidän vanhempiensa ja sisarus-

tensa musiikkiharrastusta sekä ammattitoiveita ja ammatteja. Tarkoitus oli saada erilaisista 

lähtökohdista olevia opiskelijoita, mutta kolmen haastateltavan otoksella diversiteetti jää 

valitettavan suppeaksi. 

 

TAULUKKO 1. Haastateltavien taustaa. 

 
 
Haastateltava opiskelija 

 
Anni 

 
Sami 

 
Mari 

 
Musiikillinen harrastuneisuus 

Lapsikuoro 
Yksityiset pianotunnit 
Klassinen piano konservato-
riossa 
Lauluyhtye 
Musiikkiluokat 

Musiikkileikki-koulu 
Yksityiset pianotunnit 
Klassinen piano konservato-
riossa 
Rummut, kitara itsekseen 
Musiikkiluokat 
 

Musiikkileikki-koulu 
Yksityiset pianotunnit 
Klassinen piano konservatori-
ossa 
Klassinen laulu 
Musiikkiluokat 
 

 
Sisarusten musiikillinen 
harrastuneisuus 

Veli 20 v. : kitaratunnit kon-
servatoriossa 
Veli 22 v. : Rummut kotona 

Sisko 34 v. : yksityiset piano-
tunnit, oboetunnit konservato-
riossa 
Veli 30 v. : yksityiset piano-
tunnit, alttotorvi konservato-
riossa 

Sisko 22 v. : huilutunnit 
kansalaisopistossa, piano ja 
laulu itsekseen 
Veli 19 v. : saksofoni konser-
vatoriossa 
Veli 9 v. : pianotunnit kon-
servatoriossa 

Vanhempien musiikillinen 
harrastuneisuus 

Äiti: kuorolaulu Äiti ja isä: kuorolaulu Äiti: kuorolaulu 
Isä: kitara itsekseen 

 
Vanhempien ammatit 

 
Äiti: puheterapeutti 
Isä: hierojaopiskelija, puu-
seppä, suutari, lukkoseppä, 
tietotekniikan mekaanikko ja 
taksikuski 

 
Äiti: tradenomi 
Isä: rataesimies 

 
Äiti: terveydenhoitaja 
Isä: mittakirvesmies 

 
Opiskelijan toiveammatti/ 
-ammatit 

 
musiikinopettaja 

 
kanttori, musiikinopettaja, 
opiskelee sivuaineena teknistä 
työtä 

 
musiikinopettaja 

5.4 Haastattelujen toteuttaminen 

Aineistonkeruumenetelmänä käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Kysyin haastatel-

tavia opiskelijoita mukaan tutkimukseeni suullisesti, jolloin selitin, minkälaisesta tutki-
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muksesta on kyse. Heidän kanssaan sovin haastatteluajat joko suullisesti tai sosiaalisen 

median yksityisviesteissä. Pyysin opiskelijoita kysymään vanhempiansa mukaan tutkimuk-

seen. Saatua myöntävän vastauksen myös vanhemmilta opiskelijoiden kautta sovin haastat-

teluajat ensimmäisen opiskelijan ja hänen vanhempiensa kohdalla opiskelijan välityksellä 

ja muiden kanssa puhelimitse. Pyysin vielä kirjallisen tutkimusluvan (liitte 1 ja liite 2), 

jotka haastateltavat saivat lukea ja allekirjoittaa ennen haastattelua.  

 

Haastattelut tapahtuivat helmi–huhtikuussa 2013. Haastattelin aina ensin opiskelijaa yksi-

tyishaastatteluna, jonka jälkeen erikseen hänen vanhempiansa parihaastatteluna. Yhteensä 

tein kuusi haastattelua. Yhden haastattelun kesto vaihteli 45–60 minuutin välillä. Pilotti-

haastattelun opiskelijaosuuden tein opiskelijan omassa kodissaan ja vanhempien osuuden 

vanhempien kotona. Vanhempien ollessa omassa kodissaan se loi heille tutun ja turvallisen 

sekä mahdollisesti muistoja herättävän ympäristön, mikä mahdollisesta jännityksestä huo-

limatta auttoi heitä vastaamaan omin sanoin haastattelukysymyksiin. Toisen haastattelun 

opiskelijaosuuden tein omassa asunnossani, koska äänitystekniikka oli siellä. Vanhempien 

osion tein Skypen välityksellä niin, että vanhemmat olivat omassa kodissaan. Kolmannen 

haastattelun opiskelijaosuuden tein Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen tiloissa. Tämä 

oli luonteva ja rauhallinen ympäristö molemmille. Vanhemmat haastattelin jälleen Skypen 

välityksellä. Skypen välityksellä tehdyissä haastatteluissa ongelmaksi muodostui Internet-

yhteyden huonous ja sen aiheuttama auditiivisen materiaalin heikkous. Itse haastatteluti-

lanteessa jouduin joskus pyytämään toistamaan vastauksen. Litterointi oli haasteellista, 

vaikka äänitetty materiaali oli editoitu ja taustahäly minimoitu. 

 

Laadin haastattelurungon ja haastattelukysymykset teorialähtöisesti. Haastattelusuunnitel-

man runko ja aihealueiden järjestys oli aina sama (liitteet 3 ja 4). Käytännössä kävi usein 

kuitenkin niin, että haastateltavan kerronnassa tuli ilmi jo seuraavia teemoja, jolloin järjes-

tys vaihtui. Aloitin haastattelun esittelemällä itseni ja tutkimusaiheen. Yleensä aloitin tee-

man käsittelyn kysymällä jonkin kysymyksen tai kehottamalla haastattelijaa kertomaan 

aiheesta. Tarvittaessa pyrin täsmentämään haastateltavien kertomuksia lisäkysymyksillä. 

Periaatteena oli, että kysymysten muoto oli vapaa ja niiden järjestys saattoi olla erilainen 

riippuen haastateltavan aiemmista narratiiveista. Kaikkien haastateltavien kanssa käytiin 

läpi samat teema-alueet. Jotkut haastattelut painottuivat enemmän tietyille teema-alueille 

riippuen haastateltavan muistista tai halusta kertoa kyseisestä aiheesta. Haastattelutilanteet 
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olivat kaikki positiivisia vuorovaikutustilanteita ja molemmat osapuolet kokivat tilanteet 

rennoiksi ja avoimiksi. 

 

Haastattelujen luonne oli avoin ja keskustelunomainen. Uskon, että koska haastateltavat 

opiskelijat tunsivat minut yliopiston kautta, oli helppo luoda rento ja avoin keskusteluil-

mapiiri. En usko kuitenkaan, että tuttuus vaikuttaa tutkimuksen objektiivisuuteen negatiivi-

sesti. Haastattelussa pyrin kysymään asioita siitä näkökulmasta kuin en tuntisi opiskelijoita 

ja heidän taustojaan aiemmin. Opiskelijoiden vanhempien kohdalla tätä ongelmaa ei ollut. 

Myös vanhempien haastattelut olivat myös erittäin antoisia ja keskustelut rönsyileviä. Us-

kon, että rikkaaseen kerrontaan vaikutti se, että he olivat haastattelutilanteessa kahdestaan, 

jolloin he saivat toisiltaan tukea niin mahdolliseen jännityksen ehkäisemiseen kuin muis-

tamiseen. Toisaalta oma asemani tutkimuksen suunnittelijana, tutkimuksen aiheen synty 

omakohtaisesta kokemuksesta ja läheinen suhde osaan haastateltavista ei voi olla vaikut-

tamatta haastattelutilanteeseen ja mahdollisiin oletuksiin. Haaste pysyä objektiivisena, 

mutta osallistuvana haastattelijana oli suuri, mutta uskon selvinneeni siitä asettaessani itse-

ni tietoisesti siihen rooliin. 

 

Haastattelun suunniteltu kulku oli sekä opiskelijoilla että heidän vanhemmillaan sama. 

Pyrin keräämään tietoa teoriaohjaavasti teemoittain. Ensiksi pyysin haastateltavia kerto-

maan perustiedot itsestään. Sen jälkeen lähdin kartoittamaan opiskelijan luonnetta –

millaisena hän pitää itseään ja mitä hän mielellään tekee – ja sitä, millainen perhe hänellä 

on. Näiden tietojen lisäksi halusin vielä selvittää ennen musiikilliseen elämänkertaan sy-

ventymistä musiikin merkityksestä heille osoittaen saman kysymyksen sekä opiskelijoille 

että vanhemmille. Kerroin välihuomautuksilla haastattelun aihepiirin vaihdoista. Esimer-

kiksi tilanteessa, jossa siirryttiin opiskelijan varhaislapsuuteen, pyysin sekä opiskelijaa että 

vanhempia kuvittelemaan ympärilleen sen ajan kodin (jos ei enää sama) ja sen musiikilli-

sen ympäristön, joka siihen aikaan oli. Kävimme opiskelijan kanssa läpi seuraavia aihepii-

rejä: musiikin merkitys, kodin musiikillinen ympäristö lapsuudessa, musiikin harrastami-

nen, vanhempien ja sisarusten vaikutus musiikin harrastukseen sekä ammatinvalinta. Van-

hempia haastateltaessa kävin samoja asioita läpi vanhempien näkökulmasta. Lisäksi halu-

sin kartoittaa heidän omaa musiikinharrastuneisuuttaan. 

 

Pilottihaastattelut äänitin mp3-nauhurilla. Muut haastattelut äänitin iMovies-ohjelmalla, ja 

yhdelle tein varmuusäänityksen älypuhelimen Smart Voice Recorder ohjelmalla. iMovies- 
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ohjelmalla äänitetyt Skypen kautta tehdyt haastattelut oli haasteellista litteroida ohjelman 

äänitettyä koneesta lähteneen taustakohinan mukaan. Ääniraitaa editoimalla taajuuskorja-

uksen ja kohinanpoiston avulla haastattelujen litterointi onnistui kuitenkin lähes täydelli-

sesti muutamaa sanaa lukuun ottamatta. Litteroin haastattelut sanasta sanaan jättäen pois 

kuitenkin ylimääräiset lisäsanat, kuten ”niinku” tai ”tai siis silleen”. 

5.5 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysi on systemaattinen prosessi, jossa kerätty aineisto järjestetään ja pilko-

taan osiin, tehdään synteesejä ja malleja sekä etsitään, mikä on tärkeää, mitä on opittu ja 

mitä kerrotaan toisille. Tässä tutkimuksessa litteroituja sivuja syntyi yhteensä 64 sivua 

tämän tutkimusraportin tekstityyppiä (12 pisteen Times New Roman -kirjasimella, riviväli 

1,5). Litteroituihin haastatteluihin perehtymisen aloitin lukemalla litteraatit kolmeen ker-

taan läpi. Narratiivista tutkimustapaa edustavien tutkijoiden mukaan narratiivinen lukutapa 

vaatii kolmen eri kertomuksen jatkuvaa keskinäistä dialogia, kertojan mukanaoloa, tausta-

teoriaa ja lukijan refleksiivistä aineiston lukutapaa ja tulkintaa (Kujala 2008, 27). Lukemi-

sen jälkeen lähdin tematisoimaan aineistoa. Tematisointi tapahtui aineistolähtöisesti kui-

tenkin tiedostaen sen, että taustateoria vaikutti haastattelukysymysten muodostukseen. 

Teemoittelussa pyrin pitäytymään samalla käsitteellisellä tasolla kuin tarina oli kerrottu. 

Analyysin kuluessa luin aineistoa yhä uudelleen läpi, jolloin tematisointi kypsyi, teemat 

muodostuivat, vaihtuivat ja vakiintuivat lopulta kuudeksi teemaksi. 

 

Kvalitatiivisen aineiston analyysi perustuu käsitykseen, että ajattelumme on niin sanotusti 

paradigmaattista tai tieteellis-analyyttistä (käytännönläheisesti asioihin suhtautuvaa), min-

kä lopputuloksena syntyy kategorisointeja (Kujala 2008, 31). Tässä tutkimuksessa katego-

riat muodostuivat vaiheittain ja muokkaantuivat lukukertojen lisääntyessä. Kategorioiden 

syntyyn vaikutti haastateltavien narratiiveissa esiintyneet merkitykselliset ilmaisut. Esi-

merkiksi vanhemmat -kategorian syntyyn vaikutti vanhempien omat kertomukset omista 

taustoistaan, omasta musiikin harrastuneisuudestaan ja heidän roolinsa musiikin harrasta-

misessa. Narratiiveissa toistui ilmaukset ”se oli mun kotiympäristö, että äiti lauleli, ni mie 

huomaan, että mää oon valitettavasti periny sen” (vanhempien kodin musiikillinen ympä-

ristö), ”mä oon soittanu ja laulanu pienestä pitäen” (vanhempien oma harrastuneisuus) ja ” 

Sillon ku tuli tilanne eteen, että meille [Samin lapsuudenkotiin] oli mahdollista hankkia 

piano, ni tehtiin se ratkasu, että ostettiin se piano, että lapsella oli sees perussoitin olemas-
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sa” (harrastuksen tukeminen rahallisesti). Vanhemmat -kategorian olisi voinut jakaa vielä 

alakategorioiksi suluissa mainittujen teemojen mukaan. Päädyin kuitenkin yksinkertaisem-

paan jaotteluun, jotta kategorioita ei syntyisi liikaa. 

 

 Kahden ensimmäisen lukukerran jälkeen kategorioiksi muodostui 1) persoonallisuus ja 

identiteetti, 2) musiikin merkitys, 3) vanhempien oma musiikillinen tausta, 4) musiikkihar-

rastus, 5) kodin musiikillinen ympäristö ja 6) ammatinvalinta. Koin jaottelun ontuvan kui-

tenkin, sillä vanhempien osuus oli laajempi kuin heidän musiikillinen taustansa. Luettuani 

litteraatteja ja analyysiaihiotani useampaan kertaan läpi, päädyin yhtenäistämään vanhem-

pien kategoriaa ja lisäsin siihen heidän roolinsa myös harrastuksessa. Näin kategorioiksi 

muodostui 1) persoonallisuus ja identiteetti, 2) musiikin merkitys, 3) kodin musiikillinen 

ympäristö, 4) musiikin harrastuneisuus 5) vanhemmat ja 6) ammatinvalinta.  Analyysissa 

vaihdoin haastattelussa muotoutuneen järjestyksen lähemmäksi elämänkaarellista järjestys-

tä aloittaen vanhemmista, jolloin järjestys oli 1) vanhemmat, 2) kodin musiikillinen ympä-

ristö, 3) musiikin harrastuneisuus, 4) musiikin merkitys, 5) persoonallisuus ja identiteetti 

sekä 6) ammatinvalinta. Toiset kategorioista olivat heikompia, mutta halusin ottaa ne silti 

mukaan taustateorian vaikuttaessa asian tärkeyteen. Kategorian heikkouteen vaikutti haas-

tattelumateriaalin niukkuus. 

 

Kun olin analysoinut aineiston osiin, aloin syntetisoida sitä uudelleen kokonaisuuksiksi. 

Tein analyysin perusteella kolme tarinaa, joissa käytin mallina Kauppisen (2010) väitöskir-

jan tarinoita. Ne oli kirjoitettu yksikön ensimmäisessä persoonassa, niin kuin minäkin nyt 

kirjoitin. Kertomusten muodostuksessa käytin sekä vanhempien että opiskelijoiden haastat-

teluista saamaani materiaalia. Prosessissa täytyi huomioida se, että vanhemmat olivat haas-

tatteluissa kertoneet omasta kodistaan ja musiikillisesta taustastaan, joista opiskelijalla ei 

mahdollisesti ollut tietoa. Vaikka haastatteluissa kertojana olikin olleet vanhemmat, pää-

dyin käyttämään minä-muotoa tarinan yhteneväisyyden säilyttämiseksi. Luetin tarinat vielä 

läpi haastattelemillani opiskelijoilla. Pyysin heitä kommentoimaan ja tarvittaessa ehdotta-

maan muutoksia, jotka tein. Tämä lisää myös tutkimuksen luotettavuutta.  
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6 ANALYYSI 

Esitän aineiston tapauskohtaisesti siten, että jokaiselle kolmelle informantille tulee oma 

lukunsa. Näin pystyn selkeästi kuvaamaan jokaisen informantin evaluatiivista elämäntari-

naa. Analyysissa olen jakanut jokaisen elämäntarinan teemojen mukaisesti, mikä helpottaa 

ammatinvalintaan vaikuttavien tekijöitten seuraamista. Kuten tulemme huomaamaan, jo-

kaisen informantin elämäntarinassa on yhtäläisyyksiä, mutta painotukset eri teemoissa 

vaihtelevat. 

 

Analyysin yhteydessä on suoria lainauksia haastatteluista. Olen käyttänyt niitä siksi, jotta 

haastateltavien ajatus- ja kokemusmaailma tulisi esille mahdollisimman autenttisesti ja 

monipuolisesti. Toisaalta näin tulee esille myös kvalitatiivisen aineiston moniulotteisuus ja 

luotettavuus. Lainausten valintaperusteena on niiden kyky kuvata kyseessä olevia aiheita 

tarkasti. Näin saadaan myös haastateltavien oma ääni kuuluviin. Lainaukset ovat kaikki 

alkuperäisessä sanamuodossaan joskin lausejärjestys voi olla eri kuin itse haastattelutilan-

teessa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että eri kohdissa haastattelua on tullut ilmi samaan 

teema-alueeseen kuuluvia asioita. 

 

Haastatteluissa käytettäviä lyhenteitä: 

 

Ä: äiti 

I: isä 

H: haastattelija 

A: Anni 

S: Sami 

M: Mari 

6.1 Anni 

6.1.1 Vanhemmat 

Vanhempien oma musiikillinen tausta vaikuttaa vahvasti heidän asenteeseen musiikkia ja 

sen harrastamista kohtaan. Sen ovat osoittaneet tutkimuksessa mm. Borthwick ja Davidson 

(2002), Kosonen (1996) ja Hargreaves (1986). Kun vanhemmat harrastavat tai ovat harras-

taneet musiikkia, on heillä yleensä halu tarjota sama mahdollisuus myös omille lapsilleen. 
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Näin voimme todeta tapahtuneen myös Annin äidin kohdalla. Annin äidin syntymäkoti on 

ollut musiikillisesti aktiivinen. Äiti on elänyt ja kasvanut musiikin keskellä ja musiikkia on 

harrastettu sekä kotona spontanisti että musiikkiopistossa soittotunneilla käyden. Sosiali-

saation mukaan arvot, asenteet ja perinteet niin kuin jotkut arjen rutiinit säilyvät sukupol-

velta toiselle. Annin äidin kohdalla musiikin jatkuva läsnäolo arjessa on siirtynyt myös 

hänen omaan kotiinsa ja hänen lapsilleen. 

 

Ä: Mun lapsuuden perheessä isä ja äiti laulo, ja sitte ku meillä oli piano, ni 
isä ei ollu koskaan käyny soittotunneilla, mutta se soitteli korvakuulolta, ja 
nuotteja jollain lailla ite opiskellu. Se soitteli laulukirjastaki laulujaki ja äiti 
laulo. … Meijän pojat alko soittaan kaikenlaisia soittimia, bändisoittimia, 
viulua, kitaraa, pianoa. Sitä soittoa ja laulua oli. Sitte sitä varmaan jotenki 
siirty vähä niinku äidinmaidossa. Mutta on sillä varmaan merkitystä. Ja 
meillä on soitettu ja laulettu siis ku mää oon ollu lapsi, ni minun veljet on 
soittanu ja laulanu, nii että mää oon saanu aina nukahtaa. Se [musiikki] on 
varmaan semmonen arjen asia, että se ei oo ollu niinko tota, niin, semmonen 
niinku leipä. 

 

Annin äidille musiikki on erittäin tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Hänen arvostuksensa 

musiikkia kohtaan on jopa niin suuri, että hän kuvailee sitä elintärkeäksi. 

 

Ä: Mää oon joskus sanonu, että se on vähä niinku leipää, että ei sitä ilman 
voi olla. 

 

Sosialisaation mukaan myös vanhempien arvot siirtyvät lapsille. Tässä tapauksessa musii-

kin arvostus on siirtynyt myös Annille, joka itsekin kuvailee musiikin olevan päivittäin 

läsnä. 

 

A: No se on mulla joka päivä jollaki tavalla, oikeestaan melkeen koko ajan 
mukana, että sillä tavalla se merkitsee paljon, mutta sitä ei tuu ehkä ajateltua 
… kyllähän se merkitsee paljon. 

 

Borthwickin ja Davidsonin (1996) mukaan vanhempien halu lastensa musiikkiharrastuksen 

aloittamiseen pohjautuu vahvasti heidän omiin myönteisiin tunnekokemuksiinsa. Tämä ja 

Annin huomattu musikaalisuus vaikuttivat siihen, että vanhemmat veivät Annin pianotun-

neille. Äiti on harrastanut pienestä pitäen musiikkia. Hän on soittanut pianoa ja laulanut 

kuorossa. Äidin harrastuneisuus on jatkunut lapsuudesta aina näihin päiviin asti. 
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Ä: Mä oon tuota soittanuja laulanu pienestä pitäen, mutta soittaminen on sit-
te jääny, ja sitte kuorossa oon ollu näihin päiviin asti. On siellä ollu vuosien 
taukoja sillon, ku lapset oli pieniä. … Mää kävin ensin soittotunneilla yksityi-
sesti ja sitte olin konservatoriolla. Oon ollu konservatoriossa, soittanu pia-
noa. Se loppu tuota joskus siinä 15-vuotiaana. 

 

Äidin musiikkimaku on hänen mukaansa monipuolinen, mikä vaikuttaa myös kodin mu-

siikkiympäristön diversiteettiin. 

 
Ä: Mää oon kyllä aika kaikkiruokanen, että mää voisin veisata virsiäki vaik-
ka aamusta iltaan. Että en mää osaa oikeen tarkemmin sanoa. Mutta että 
kaikenlaista musiikkia. 

 
 
Myös Annin äiti on halunnut joskus musiikista ammattia. Hän pyrki ja pääsikin lukemaan 

musiikkiterapiaa, mutta elämäntilanne opintojen aloittamiseen ei ollut sopiva. 

 
Ä: Oon mää joskus pyrkiny musiikkiterapeutin opintoihinki. Mää oon ollu jo 
puheterapeutti ja pääsin sinne, mutta … aloin oottamaan häntä [Annia], tai 
se olis kesken opintojen siihen tullu sitte, ni en ottanu sitä opiskelupaikkaa 
vastaan. 

 

Omaa musikaalisuuttaan äiti pohtii mielestäni hänen musiikkitaustansa perusteella hieman 

väheksyvästi. Hänellä on kuitenkin käsitys musikaalisuudesta synnynnäisenä ominaisuute-

na, sillä hän rinnastaa sen ja opitun taidon. Sen lisäksi hän pitää absoluuttista sävelkorvaa 

musikaalisuuden osana tai merkkinä. 

 
Ä: Oon mää varmaan musikaalinen jollai lailla, mutta lapset on enemmän. Ei 
ole absoluuttista sävelkorvaa … Mää en tiiä sitte, mikä on musikaalisuutta ja 
mikä on opittua taitoa. 

 

Annin isän musiikillinen tausta on huomattavasti suppeampi kuin Annin äidin. Hänen per-

heessään ei ole harrastettu musiikkia. Hän ei myöskään koe olevansa erityisen musikaali-

nen, vaikka vaimonsa mielestä musikaalisuutta löytyy. Kuitenkin hänen asenteensa mu-

siikkia kohtaan on myönteinen ja hän pitää sitä tärkeänä. 

 

I: Minun omassa perheessä ei oo taas, ei oo mitään [musiikkia harrastettu, 
laulettu]. Mää kuuntelen paljo radiota. 
Ä: Hän osaa laulaa ja siellä on semmosia piileviä kykyjä, piileviä taitoja 
varmaan, jos ois saanu olla musiikin äärellä jotenki, ni varmaan. Keskiver-
toa, tai miten sitä nyt mitataan, mutta kyllä sää osaat laulaa. Mennee melo-
diassa. 
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I: Positiivinen [asenne musiikki kohtaan] tietenki. Hyvin tarpeellinen ja tär-
kiä asia. Tosi positiivinen, että kyllä siitä on paljo iloa meijän perheessä ollu. 

 

Vanhempien rooli musiikkiharrastuksessa on ollut lähinnä soittotunneille kuljettaminen, 

motivoija harrastuksen lopettamisen estämiseksi, aktiivinen osallistujan rooli oppilaskon-

serteissa ja kuoroleireillä sekä harrastusten kustantaminen. 

 

H: Veikö sun vanhemmat sut sinne soittotunneille vai käviksää iha ite? 
A: No vei ne sillon, ku mää olin pienempi, kuskin rooli 
Ä: Kuletettu on kyllä aika ahkerasti. 
I: Kuletuspäällikkönä on oltu. 

 

A: Ku mää halusin lopettaa pianotunnit, ne sano, että ei kannata lopettaa ja 
ne ei antanu mun lopettaa, mutta ei oo ehkä pakotettu harjottelemaan kuiten-
kaa. 
Ä: Piti pakolla viiä sinne yksityistunneille soittamaan. 
 
A: Varsinki sillon aluksi ku mää esiinnyin ehkä enemmän sillon ku mää har-
jottelin myös, nii sillon ne kävi kyllä kattomassa. … Meijän äiti ja isä [olivat] 
monesti mukanaki kuoromatkoilla, yhellä ulkomaanreissulla Saksassa meillä 
oli meijän koko perhe mukana. 

 
Ä: Niitä semmosia pikku konsertin tapasia, oon mää aina ollu niissä mukana. 
… Kuorojutussa mää olin vanhempain toimikunnassa, ja niissä me ollaan ol-
tu ja sinäki oot ollu ja me ollaan oltu kuororetkillä mukana. 

 

Vanhemmat ovat arvostaneet musiikkiharrastusta niin paljon, että siihen on haluttu antaa 

lapsille mahdollisuus aina. Myös Borthwikin ja Davidsonin (2002) tutkimus osoittaa, että 

musiikin arvostus vanhempien kodeissa vaikutti siihen, että myös he itse antoivat musiikil-

le arvoa. 

 

Ä: Ku kaikki kolme on harrastanu jotain harrastusta yhtä aikaa, ni on kyllä 
kaikesta muusta omista jutuista pyritty tinkimään, että harrastuksen on saanu 
maksettua. Sen takia niitä ei oo mun tietääkseni lopetettu ainakaan. 
I: Ei koskaan. Ne on ollu rahaa tärkeämpiä. 

6.1.2 Kodin musiikillinen ympäristö 

Laulaminen on ollut suuressa roolissa Annin arkielämässä. Annin äiti on laulanut lasten-

lauluja. Myös enon rooli lastenlaulujen tekijänä on vaikuttanut kodin musiikilliseen ympä-

ristöön. Enon tekemiä lauluja on laulettu kotona ja Anni on ollut mukana monissa enon 
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musiikkiprojekteissa. Laulaminen on tapahtunut koko perheen kanssa, joskin Anni ei muis-

ta isänsä laulaneen olenkaan. 

 

A: Äiti on laulanu aina paljo [lastenlauluja] … meijän äiti ja minä ite ja sitte 
ku meijän pojat on kyenny laulamaan ja puhumaan, ni sitte neki. Meijän isä 
ei laula ollenkaa. ... Koko ajan ehkä joku saatto jotaki laulaa tai esittää soit-
tavansa kitaraa tai jotaki sellasta. Et se oli silleen luonnollisesti siinä muka-
na ... Se [laulaminen] taas tavallaan tapahtu siinä kaiken sivussa. Enon te-
kemiä lastenlauluja kuunneltiin ja laulettiin paljon. Oli mulla yks semmonen 
laulukirja, mistä mää, mun mielestä meijän äiti soitti siitä, ku mää halusin 
laulaa. Ne tenavatähtibiisit, ne mää osasin kaikki.  

 

Annin vanhemmat kuvailevat laulamisen olleen joka päivään kuuluva luonnollinen ajan-

viete. Jo alle 2-vuotiaana Anni on tykännyt laulaa ja esiintyä muille. Laulujen oppiminen 

on ollut helppoa ja mukavaa. Anni on myös vanhempien muistelemana keksinyt itse omia 

laulujaan. Fredriksonin (1994, 52–53) mukaan spontaanissa laulussa lapsi laulaa ilman 

aikuisen aloitetta, omasta halustaan ja omassa tahdissaan. 

 

H: Muistatteko, että onko Anni spontaanisti keksiny omia lauluja sillon, ku se 
on ollu pieni  ja laulanu niitä? 
Ä: On jotaki. Mää en yhtäkkiä nyt muista. 
I: Varmasti on. 
Ä: Mutta kyllä mää joitaki tilanteita muistan, mutta ne on jääny silleen. 
I: Joo mää en muista ulkoa mitään, että jos se on kikkaillu omia lauluja. Ihan 
varmasti on. 

 

Annin varhaislapsuudessa on soittaminen on ollut myös läsnä äidin soittaessa pianoa. 

Usein äiti on ottanut Annin syliin pianon ääreen soittamaan ja laulamaan. Näin Anni on 

päässyt osallistumaan musisointiin jo pienestä pitäen. 

 

Ä: Päivittäin istuttiin siinä pianon ääressä. Siinä saatto vauva hyppiä kosket-
timilla tai hakata nyrkeillä tai muuten vaan. Tai sitte kyllä ihan aina kaikissa 
nukutustilanteissa on laulettu ja myös hereillä ollessa on laulettu ja leikitty 
sormileikkejä. On niitä loilotettu sillain kaikkien touhujen lomassa. … Ja sit-
te laulettiin ja soitettiin, että Anni oli sylissä, ja se mitä minä osasin soittaa 
ni pianon kans jotaki Piiri pieni pyörii -kirjan lauluja laulettiin. 
 
I: Musta tuntuu, että ku sillä oli nii hyvä muisti, että se muisti niin paljo niitä 
lauluja ite, ni se laulo mielellään niitä. Muistan kyllä, että hyvinki saatto sitte 
laulaa jollotella niitä samoja tuttuja lastenlauluja ihan itekseen. … Annin 
muisti oli ihan mieletön. Osas ihan hirviän pitiä lauluja ulkoa. Alle 2-
vuotiaana ja halus jo sillon niitä esittää. Ja sillon tuli jo Karusellejä ja sitte 
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niitäki ruotsiksiki mentiin parivuotiaana varpaillaan pyörittiin ja, siis hän 
pyöri ja laulo. 

 

Annin äidin toimintaa vauvan kanssa pianon ääressä voidaan tarkastella Adachin ja Trehu-

bin (2012) tutkimuksen valossa. Sen mukaan tehokkaimmat tavat laulaa lastenlauluja sisäl-

tävät muutakin kuin lapsen kuulemaa laulua. Niissä on mukana fyysinen kontakti lapseen, 

liikkeitä – kuten keinutusta – ja visuaalisuutta. (Adachi & Trehub 2012, 235–236.) Myös 

Papou!ekin (1996) tutkimuksessa mainitaan ääneen liittyvä kommunikaatio perustuu kuu-

lo-, näkö-, kosketus-, liike- ja asentoaistien yhteisvaikutukseen ja tunnepitoiseen sisältöön 

sekä vauvan myötäsyntyiseen kykyyn integroida aistienvälistä informaatiota, tässä tapauk-

sessa musiikin eri peruselementtejä. (Papousek 1996, 96–97.)  

 

Median välityksellä kuultu ja nähty musiikki on myös suuressa roolissa musiikkiympäris-

tön muodostumisessa. Televisiosta on seurattu lastenlaulukilpailuja ja muita musiikkioh-

jelmia, joissa Anni on aina laulanut mukana. Lastenlaulukilpailut nauhoitettiin ja katsottiin 

moneen kertaan uudestaan. Anni on ollut aktiivinen osallistuja mediasta kuunneltavaan 

musiikkiin. Lastenmusiikkia on kuunneltu paljon, mutta mukana on ollut myös tunnettuja 

suomalaisia kevyen ja iskelmämusiikin artisteja. 

 

A: Katoin tenavatähteä VHS:ltä aina uuestaan ja uuestaan. Ja Bumtsi-Bumia 
mää oon kattonu sitte ala-asteella niinku se on ollu aivan paras. Lauloin tie-
tysti mukana. Pikku Kakkosissa ja kaikissa oli aina musiikkijuttuja ja itse 
asiassa yhessä Pikku Kakkosen sarjassa mää olin ite tekemässä mun sen 
enon kanssa semmonen… kymmenen jaksoa tuli pikku kakkoseen lastenlaulu-
ja. Radiossa oli joku lasten toivelaulukonsertti joskus, johon mää muistan 
mää kerran sain soittaa ja sitte toivoin laulua sieltä, en muista kyllä mitä. 
 

Ä: Aina jollaki tavalla musiikki on ollu siinä läsnä, radiosta tai levyltä. 
I: Nii Anni osas justiisa kävellä ni se kävi aina ja pani tuota ni kaksi kitaraa 
ja aina vai pani päälle Kaksi kitaraa aina soimaan. Ku Karuselli on tullu, ni 
se on alusta loppuun katottu. 
H: Millasta musiikki teillä on kuunneltu? 
Ä: Lastenmusiikkia laiasta laitaan. 
I: Topi Sorsakoskia, Kirkaa, ihan mitä vaan. 
Ä: No Karuselli, Tenavatähtilevyt, ja sitte oli kaseteilla kaikkia vanhoja las-
tenlauluja, jotaki Anni tanni talleroisia ja sitte oli Pikku Marian eläinlauluja 
ja sitte oli nauhotettu jotaki kaikenlaisia sekalaisia lastenlauluja C-kasetilla. 
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Anni on niin sanotusti altistunut auditiiviselle tai audiovisuaaliselle medialle pienestä pitä-

en. Adachin ja Trehubin mukaan lapset osallistuvat aktiivisesti niiden musiikillisiin jaksoi-

hin liikkuen, nauraen ja laulaen. (Adachi & Trehub 2012, 236–237.) 

 

Annin kodissa musiikkia on arvostettu ja se on ollut paljon ja monipuolisesti läsnä. Kodin 

musiikkiympäristön vaikutus ammatinvalintaan pitää sisällään monia ulottuvuuksia, kuten 

musiikin arvostuksen, vanhemmat ja sisarukset. Tässä vaiheessa kuitenkin tarkastelemme 

pelkästään kodin auditiivista musiikkiympäristöä ja sen paikkaa ketjureaktiossa, joka lo-

pulta johtaa musiikinopettajan ammatinvalintaan. 

 

Musiikillinen ympäristö vaikuttaa lapsen musikaalisuuden kehitykseen (Ks. esim. Karma 

1986; Seashore 1967; Gembris 2006; Adachi &Trehub 2012). Musiikillisesti monipuolinen 

ympäristö rikastuttaa lapsen musiikillista äänimaisemaa, musiikillisia kokemuksia, ja se 

voi jopa kannustaa vanhempia laulamaan enemmän lapselle ja liikkumaan lapsen kanssa 

musiikin tahdissa. Annin kohdalla Adachin ja Trehubin (2012, 236–237) teoria voidaan 

todeta päteväksi, koska musiikki on ollut monipuolisesti läsnä. 

 

Annin koti on ollut musiikillisesti erittäin virikkeellinen. Hargreavesin (1986) mukaan ne, 

joilla on musiikillisesti virikkeinen koti, menestyvät parhaiten musiikkiuralla. Tällaisia 

suotuisia virikkeitä ovat esimerkiksi vanhempien laulaminen ja soittaminen, kodissa olevat 

soittimet, musiikin kuuntelu ja vanhempien myönteiset asenteet musiikkia kohtaan. Annin 

kohdalla laulaminen oli läsnä pienestä pitäen äidin ja isän laulaessa sekä Annin laulaessa 

itse joko äidin kanssa tai mediasta tulleen musiikin mukana. Lisäksi kodissa on ollut piano, 

jota hän on alkanut soittaa. Musiikkia on myös kuunneltu paljon. 

6.1.3 Musiikin harrastuneisuus 

Annin musiikillinen harrastuneisuus on monipuolista. Musiikillisiin harrastuksiin on kuu-

lunut pienestä pitäen sekä klassisen pianon soittaminen että kuorolaulu. Pianoharrastuksen 

hän aloitti vanhempien toimesta yksityisellä opettajalla kuuden vuoden iässä. Samoihin 

aikoihin hän itse luki lehdestä ilmoituksen, jossa haettiin kouluikäisiä laulajia seurakunnan 

lapsikuoroon. Oma halu, motivaatio ja laulutaito saivat aikaan sen, että hän pääsikin kuo-

roon, vaikka olikin ala-ikäinen. 
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A: Mää oon käyny ekan kerran pianotunneilla kuusvuotiaana ja saman ikä-
senä itse asiassa kuoroon menin myös. [Kävin siinä] kuusvuotiaasta var-
maan itse asiassa kuustoistavuotiaaseen … ja sitte vielä vähän sen jälkeenki 
olin välillä auttamassa niitä jossain jutuissa kaheksantoistavuotiaaksi asti 
ehkä. 
 

Ä: Kuoro tuli sillain, että ite luki lehestä. 
 

Kuorotoiminnan kautta Anni on saanut paljon positiivisia musiikkikokemuksia ja ulkomu-

siikillisia kokemuksia, jotka ovat toimineet ulkoisena motivaationa (Ruohotie 1998, 38). 

 

A: Me oltiin välillä tosi hyviäki muistaakseni. Et me tehtiin kauheesti retkiä 
tai matkoja niinku Suomessa oltiin eri festareilla, ja joskus jossain kilpailuis-
saki käytiin, ja sitte ulkomaan matkojaki on tehty sen kanssa pari. 

 

Kuoroharrastukseen liittyy vahvasti sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen, jonka Anni mainit-

see yhdeksi persoonallisuuden piirteekseen. Persoonallisuus on siis vaikuttanut musiikki-

harrastuksen valintaan. 

 

Pianoa Anni on soittanut koko kouluaikansa. Pianoharrastuksen aloittamiseen on vaikutta-

nut kotona ollut piano sekä vanhempien huomio tytön musikaalisuudesta. 

 

A: Ekan vuoden kävin yksityisellä sen opettajan kotona, olin sillon 6 vee. 
Mää olin kaheksan ku mää sitte pyrin konservatoriolle ja olin siellä 18-
vuotiaaksi asti. … Kävin vaparitunneilla ala-asteella lisäksi. 

 

Pianonsoiton motivaatiossa on ollut vaihtelevuutta omien preferenssien ja opettajan vaih-

doksen mukaan. 

 

A: Mulla oli sellasia kausia, että mää innostuin tosi paljo, mutta sitte välillä 
se niinku lopahti, tai nimenomaan siihen ku mää en oo kauheen kärsivällinen 
harjottelija. sitte ku mulla vaihtu opettaja siellä, kehu mua joka kerta, vaikka 
mää en ollu harjotellu yhtään, nii mua alko ärsyttään 
H: Eli se ei antanu tavoitteita siinä? 
A: Ei. Mää olin kuitenki paljo motivoituneempi vielä sillon aiemmin, ku mää 
arvostin sitä opettajaa jollain tavalla ehkä enemmän. Sillon pienempänä ku 
sanottiin kauheesti, että ooppa sää lahjakas ja taitava ja tosi hyvä pianisti ja 
musikaalinen, ja siitä tavallaan sai semmosen ehkä että no jes mää oon hyvä 
että mun pittää nyt harjotella. Alko tavallaan tulla omia mieltymyksiä sitte 
johonki muuhun [kuin klassiseen pianonsoittoon] ni sitten se motivaatio laski 
sen takia varmaan. 
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Kuorolaulu on monipuolistunut sitä myöstä, mitä vanhemmaksi Anni on kasvanut. Laulu-

yhtye on alkanut yläasteella, jonka jälkeen lauluyhtyeharrastus on jatkunut omatoimisena. 

Myös lauluyhtyeessä korostuu yhdessä tekeminen. Lauluyhtyeessä oleminen mahdollisti 

Annille myös luovuuden käytön sovituksissa. 

 

A: Yläasteella me aloteltiin koulussa niinku sellasta lauluyhtyehommaa, et 
siitä asti mulla on sitte ollu joku oma lauluyhtyeprojekti aina. … On ollu sitte 
useampia kuoroja yhtä aikaa, että yläasteella oli kuoro ja lukiossa oli kakski 
kuoroa ja sitte sen lisäksi ollu vielä yks kamarikuoro. 

 

Motivaatio Annin kohdalla on ollut sisäistä motivaatiota. Vanhempien ei ole tarvinnut pa-

kottaa eikä houkutella häntä harjoittelemaan tai aloittamaan uutta harrastusta. Oma kiin-

nostus musiikkia kohtaan on ollut motivaation lähteenä sekä musiikkiharrastuksen aloitta-

misessa että jatkamisessa. 

 

A: Mää oon ollu aika itseohjautuva kuitenki niitten suhteen muuten, niitten 
harrastusten … Lapsikuoroon ja sitten minä tietysti halusin mennä. Kuoron-
johtaja, se oli aina sama, ja se oli semmonen, kenestä mää kyllä tykkäsin 
ihan hirveästi, että varmaan siksiki jaksoin käyä siellä niin kauan. 

 

Kiinnostus musiikkia kohtaan on johtanut Annin harrastamaan musiikkia. Se yhdessä mu-

siikkiharrastuksen kautta saadun taidon kanssa on vaikuttanut ammatinvalintaan musiikin 

parissa. Juvosen (2000 38–39) mukaan harrastamisen merkitys mielihyvän tuottajana on 

tärkeä. Taideorientoituneisuuteen usein liittyy tietoinen tai tiedostamaton tarve tulla alan 

ammattilaiseksi. Tämä taas ohjaa harrastusta institutionaalisen koulutuksen pariin.  

 

A: Musiikki on aina ollu se mun vahvin alue koulussa ja joka paikassa. 

6.1.4 Musiikin merkitys 

Annin elämässä musiikki on joka päivä läsnä sekä laulun, soiton että kuuntelun muodossa. 

Musiikista on tullut luonnollinen osa hänen arkielämäänsä eikä hän tietoisesti ajattele sen 

merkitystä elämässään. Musiikki on osa erilaisia arjen toimintoja ja mukana erilaisissa 

tilanteissa. 

 

A: No se on mulla joka päivä jollaki tavalla [läsnä], oikeestaan melkeen koko 
ajan mukana, että sillä tavalla se merkitsee paljon, mutta sitä ei tuu ehkä aja-
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teltua. Mää vaan teen sitä ja kuuntelen sitä ja joka tilanteessa niinku tietyn-
lainen musiikki tavallaan toimii, se on jollaki tavalla aina läsnä. 

 

Musiikin tekeminen, sovitusten tekeminen ja esittäminen, merkitsee Annille paljon. Teke-

misessä yhdistyvät itsensä ilmaisu, halu kehittää musiikillisia taitoja sekä musiikin sosiaa-

linen puoli. Toiset ihmiset inspiroivat enemmän kuin toiset musiikin tekemiseen ja tekee 

siitä mielekkäämpää. Muiden kanssa musisointi on yksi musiikin merkitystekijöistä. 

 

A: Mää oon nyt alkanu tekemään ite enemmän musiikkia tai asioita musiikin 
parissa, niin sitte siitä niinku sen tekemisen kautta saa semmosia kokemuk-
sia, jotka vaikuttaa taas kaikkeen ... Se vaikuttaa myöskin, että kenen kanssa 
mää teen tai siis niinku inspiroi ihan hirveesti joidenki ihmisten, tai siis mo-
nienki ihmisten, kanssa tekeminen jotenki tekkee siitä paljo mielekkäämpää 
siitä hommasta. 

 

Musiikin merkitys Annille tunteiden käsittelyssä perustuu tunnetilaan virittäjänä, ei niin-

kään musiikkiterapian kaltaisesti omien tunteiden sisällyttämisessä musiikkiin. 

 

A: Mää ehkä käytän sitä tunteiden, tai semmosena välineenä tavallaan juuri-
ki siihen, ku mää yritän päästä johonki tunnetilaan. Mää en niinku ehkä kä-
sittele niitä sillä hetkellä vallitsevia tunteita musiikin kautta, vaan niinku käy-
tän sitä ennemminki välineenä.” 

 

Annin äiti tiedostaa musiikin merkityksen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Hän on 

huomannut samoja merkityksiä, joita myös Peery ja Weiss Peery (1987) ovat tutkimukses-

saan saaneet selville. 

 

Ä: Ihan mahoton merkitys. Se parantaa muistia, keskittymiskykyä, suunnitte-
lutaitoa, ennakointia, mitä vaan… kuulohavaintoa, kielen kehitystä, tarkkaa 
kuuloerottelua, tunne-elämän asioita opettaa ja kehittää sosiaalisia taitoja 
yhessä musisointi, ihan laiasta laitaan. Ihan mahoton merkitys. 

 

Hänen isänsä puolestaan on kiinnittänyt huomiota musiikin sosiaaliseen ulottuvuuteen ja 

kaveripiirin muodostumiseen. 

 

I: Ja selkeesti ystävä- ja kaveripiiri muodostuu niistä saman henkisistä ihmi-
sistä ympärillä ihan selvästi. Sen näkee kyllä. 
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Anni ei tunnusta kokeneensa erityisiä musiikillisia fyysisiä huippukokemuksia. Vaikka 

lapsuudessa koetut esiintymistilanteet ovat jonkinlaisena hyvänä muistona mielessä, ei 

Anni koe niillä olevan suurta merkitystä. 

 

A: No, lapsena ku mää oon tehny musiikkia, ni mua on tavallaan niinku il-
man etes mitään kauheeta harjottelua tai semmosta, musta tuntuu, että mut 
on aina laitettu esiintymään, että tavallaan mulle on asetettu semmonen lei-
ma, tämä on nyt se musikaalinen, tämä nyt on hyvä. Mää en tiiä, onko mulle 
tullu itelle sillon semmosia onnistumisia. … vaikka on ollu paljo kaikkia hie-
noja esiintymisiä ja semmosia, että oon tykänny tehä jottain, mutta en mää 
muista ainakaan, että ois ollu niinku semmosia ainakaan niinku, nii, miten-
kää erityisen suuria onnistumisia. Tai varmaan onnistumisia, mutta ei sel-
lasia, että mää jotenki muistaisin jotaki erityistä. 

 

Annin tapauksessa ei siis voida suoraan hyödyntää Maslow’n (1999) tai Slobodan (2005) 

teorioita huippukokemuksista ja niiden vaikutuksesta musiikkiin sitoutumiseen. Niiden 

mukaanhan kokemuksen pitää olla voimakas positiivinen kokemus. Toisaalta Annilla on 

ollut monta jokseenkin merkittävää positiivista kokemusta musiikin parissa, jotka uskon 

toimineen huippukokemuksen tavoin musiikkiin sitoutumisessa ja ammatinvalinnassa. 

6.1.5 Persoonallisuus ja identiteetti 

Anni kuvailee itseään sosiaaliseksi persoonaksi, joka viihtyy ihmisten seurassa enemmän 

kuin yksin. Hän on myös hieman ailahtelevainen, mikä näkyy kiinnostuksen kohteitten 

vaihtelevuutena. Musiikki ja erityisesti laulaminen on kuitenkin erittäin suuri kiinnostuk-

sen kohde. 

A: Mää oon aika semmonen sosiaalinen, tykkään olla ihmisten kanssa, en 
viihdy yksinään … Niin, no sosiaalinen kuvaa varmaan parhaiten, ulospäin 
suuntautunut … Mää kiinnostun vähän aina monenlaisista asioista, että mua 
kiinnostaa jonaki päivänä joku ja toisena päivänä joku ihan muu asia, ja vä-
hän sellanen tuuliviiri. … Mää tykkään laulaa. 

 

Hollandin (1973) teorian mukaan ammatinvalinta on persoonallisuuden ilmaus. Jussilan 

(1976) tutkimuksessa yksi ammatinvalintaan vaikuttavista tekijöistä oli persoonallisuuden 

tyydytyksen saaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen suuntautuvasta toiminnasta. Annin 

sosiaalinen persoona näyttää vieneen Annin ammattiin, jossa hän saa olla tekemisissä ih-

misten kanssa joka päivä. Opettajana hän saisi olla tekemisissä oppilaitten, vanhempien 

sekä muitten opettajien kanssa. 
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Annin muusikkoidentiteetin muodostumisessa on musiikilliset onnistumiset olleet pääroo-

lissa.  

A: No, lapsena ku mää oon tehny musiikkia, ni mua on tavallaan niinku il-
man etes mitään kauheeta harjottelua tai semmosta, musta tuntuu, että mut 
on aina laitettu esiintymään, että tavallaan mulle on asetettu semmonen lei-
ma, tämä on nyt se musikaalinen, tämä nyt on hyvä. 

 

Hirvosen mukaan persoonallisen musiikki-identiteetin muotoutumisen kannalta merkittä-

viä tekijöitä ovat erilaiset saavutukset ja niiden kautta saatava tunnustus. Hän huomauttaa 

myös, että sosiaalisen musiikki-identiteetin rakentumisen ydinkohtia ovat olleet ajatus mu-

siikista ammattina ja ammattimaisiin soitonopintoihin sitoutuminen. (Hirvonen 2003, 133.) 

6.1.6 Ammatinvalinta 

Ammatinvalinta on ollut Annille todella selvää jo ala-asteelta lähtien. Siihen ovat vaikutta-

neet esikuvana ollut serkku, joka myöskin oli musiikinopettaja ja lastenlauluja tekevän 

enon serkku, Annin harrastuneisuus ja taidot sekä se, että hän saa olla tekemisissä mielen-

kiinnon kohteensa, musiikin, parissa. Viimeisimmäksi mainittu käy yhteen Ruismäen 

(1991) tutkimustulosten kanssa. Hänen mukaansa uravalinnan keskeisimmät vaikuttimet 

ovat lähtöisin musiikista itsestään, kiinnostus musiikkiin, itsensä toteuttaminen, kiinnostus 

soittamiseen ja laulamiseen, oma musikaalisuus sekä musiikki mieluisin aine koulussa. 

(Ruismäki 1991, 139–141.) 

 

A: Nii, no se on ollu varmaan se työnkuva, että mää saan olla sen asian pa-
rissa, mistä mää oon ite kiinnostunu. Ei niinkän se, että mää saan ihmiset 
oppimaan asioita musiikista, vaan, että mää saan tehä sitä, mistä MINÄ pi-
dän. … Varmaan ihan ala-asteella mää varmaanki muistan sanoneeni, että 
musta tulee musiikinopettaja. Ehkä ala-asteen viimesinä vuosina. … Se on ol-
lu siitä asti varma, ja mää en oo edes harkinnu mittään muuta sen jälkee. 
Paitsi ehkä nyt, kun siitä on kaks-viistoista vuotta. … se on aina ollu se mun 
vahvin alue koulussa ja joka paikassa. Ja sitte myöhemmin aloin myös ym-
märtään, että mää en osaa mitään muuta, eli se on mun ainoa vaihtoehto. 

 

Annin lähisukulaiset ovat olleet suuressa roolissa ammatinvalinnassa. Annin muusikko- ja 

lauluntekijäeno on ollut vaikuttamassa muun muassa musiikin esittämisestä saatuihin posi-

tiivisiin kokemuksiin. Enon lapsi, Annin serkku, on toiminut Annille esikuvana, johon hän 

on samaistunut. Eriksonin (1982, 232) teoriassa minäidentiteetti kehittyy kakkien samais-

tumisten (samaistumisen henkilöiden tapoihin, luonteenpiirteisiin, ammatteihin ja ajatuk-
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siin) asteittaisesta integraatiosta. Anni on samaistunut ainakin serkkunsa ammattiin ja ken-

ties myös tapoihin. 

 

Ja sitten, no, mulla se mun serkku, joka oli mulla pienestä asti ollu semmo-
nen esikuva, ni se on myös musiikinopettaja, niin sitte musta tuntuu, että se 
aika paljo myös syötti mulle sitä päähän, että sinustaki tulee sitten musiikin-
opettaja. … Varmaan se, että saat nimenomaan työskennellä sen musiikin 
parissa, mutta kun nyt tajuaa sen, että se ei oo pelkästään sitä, että tehhään 
musiikkia ja harvoin se tuote siellä tunnilla on musiikkia, mitä saahaan aika-
seksi. 

 

Annilla on omasta mielestään ollut ruusuinen kuva musiikinopettajan työ- ja toimenkuvas-

ta, koska hän on ollut musiikkiluokilla ja saanut erinomaista opetusta. Tosin kuva on muut-

tunut harjoittelun ja työssä olemisen myötä. 

 

A: Mulla on ollu aika ruusunen kuva, koska mää oon käyny ite musiikkiluki-
on. Että mää viihdyin ite siellä musiikkilukiossa kauheen hyvin ja sitte, ja sit-
te se niitten opettajien homma siellä on loppuviimeksi aika erilaista, kun mitä 
se on normaalilukiossa. … No kyllä mää tiesin, mitä osa-alueita siihen kuu-
luu, että siellä niinku pitää hallita kaikkia alueita tavallaan laajasti. 
H: Mitä alueita? 
A: No siis, musiikinteoriaa, ja sitte soittaminen, kaikki eri soittimet, laulami-
nen, musiikkitieto, historia ja tämmöset asiat ja nii, kaikki musisointi ja muu-
hun tietopuoleen liittyvät jutut. Kyllä mää sillai oon ne niinku hahmottanu, 
mut sitte se todellisuus, että miten tai minkälaista se niitten oppilaitten kans 
siellä on, ni se on voinut olla vähän hämärän peitossa ku mää oon ite ollu nii 
erilaisissa kouluissa. 

 

Vanhempien mielestä tärkeintä työssä ja valitsemassaan ammatissa on se, että siitä pitää ja 

sen parissa viihtyy. Työstä nauttiminen vaikuttaa heidän mielestään työmotivaatioon. Työn 

pitää olla myös omaan persoonaan sopivaa. 

 
I: No kyllä mää pian ainaki, että siitä työstä oikeesti pitää … Ei rahan takia 
kannata tehä työtä, vaan siitä täytyy pitää oikeesti.  
H: Onko sitte tavallaan varmuus siitä, että on töitä? Onko se tärkeää? 
I: Tietenki se on hyvä lähtökohta tietenki, että ei turhaan, että jos viis–kuus 
vuotta opiskelee yliopistossa ja sitte tietää, ettet saa töitä oikeasti, ni mulla 
ainaki tulis se motivaatiokysymys jossain vaiheessa pintaan. … Ehottomasti 
mää kannatan alemman tason koulutusta, jos se palvelee paremmin sitä hen-
kilöä, kuka sitä onki hankkimassa. Pitää olla siinä taas rehellinen omalle 
itelle. Saat toteuttaa myös itteä. 
H: Tarkotatko persoonaan ja taitoihin sopiva? 
I: Joo, totta kai, ehottomasti. 
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Ä: Tärkeintä on se, että jollain lailla nauttii siitä työstä … Ja tietenki, jos on 
kouluttautunu johonki, ja jotenki voi sitä hyödyntää, ni aina, että onko siinä 
vaihtoehtoja. Tavallaan, ku musiikki on harrastus ja ammatti, että miten sen 
vois kuitenki pitää mukana. 

 

Ammatin koulutustaso ja yhteiskunnallinen asema eivät ole tärkeitä vanhemmille. 

 

Ä: Mää oon aina sanonu, että musta on ihan sama. Mulle on ihan sama, mikä 
se on, se on aina yhtä arvokasta. Vaikka ite oon käyny yliopiston, niin silti 
aattelen näin. 
I: Mää oon ihan samaa mieltä. Jos yrittää kouluttautua alalle, joka ei kuiten-
kaan itelle sovi, joka ois hierarkiassa korkeempi koulutus, niin sitte taas joku 
alemman tason koulutus, joka sopii itelle selvästi, ni ehottomasti mää kanna-
tan alemman tason koulutusta, jos se palvelee paremmin sitä henkilöä, kuka 
sitä onki hankkimassa. Pitää olla siinä taas rehellinen omalle itelle. 

 

Uudelleenkouluttautuminen on myös yksi vaihtoehto, jos ammatista ei pidä ja siinä ei viih-

dy. Annin isä on kouluttautunut ja harjoittanut monta ammattia. 

 

I: No siellä, jos lähetään, että on puusepän koulutus alla pohjimmaisena ja 
sitte olen ollu suutarin ammatissa ja sitte olen lukkosepän ammatissa ja sitte 
olen tietotekniikan mekaanikko ja matkapuhelinhuoltajana oon ollu ja nyt sit-
te ja ajanu taksia sivutöinä 15 vuotta ja nyt sitte opiskelen hierojan ammatti-
tutkintoa. 
 
Ä: Mut ollaanko me tässä tämmösiä hällä väliä tyyppejä, koska mää oon sa-
nonu, että jos se tuntuu että se ei nii, voi tehä muutaki, voi hankkia jonku 
muun ammatin. Se pitää ite, että miltä se tuntuu. 
Ä: Se ei oo mikään katastrofi [vaihtaa alaa]. On mahtavaa, että on opiskellu 
musiikinopettajaksi ja valmistuu, mutta ei oo katastrofi, jos tekee jotain muu-
ta. 

 

Ammatinvalinnassa päätösvalta on ollut täysin Annin omissa käsissä. Vanhemmat eivät ole 

tietoisesti pyrkineet vaikuttamaan ammatinvalinnassa. 

 

I: Anni saa valita, mitä tekkee. 
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6.2 Sami 

6.2.1 Vanhemmat 

Samin vanhemmat kokevat olevansa perusmusikaalisia ja sanovat lastensa, etenkin Samin, 

olevan paljon musikaalisempia. He eivät koe oman musikaalisuutensa tai musiikillisen 

harrastuneisuutensa vaikuttaneen Samin musikaalisuuteen. 

 

Ä: Se, että me ihmetellään vaan, että ku meillä ei oo musiikillista taustaa, et-
tä mistä se on poikinu, että se on yleensä kauheen innostunu siinä. Ilmeisesti 
se on hänen lahja, mikä vie eteenpäin. 

 

Davidsonin ym. (1996) mukaan vakaa ja jäsentynyt perhe-elämä on hyväksi ja voi edesaut-

taa pysyvää ja motivoitunutta oppimista. Jotkut todisteet tukevat ajatusta, että musiikilli-

sesti poikkeavilla yksilöillä yleensä oli vanhemmat, jotka osallistuivat soittotunneille ja 

kannustivat harjoittelemaan. Nuorten muusikoiden kasvatuksen yleiset piirteet ovat, että se 

on rohkaiseva, kannustava, jollei kontrolloiva (Kemp 1996, 40). 

 

Ä: Meille on perhearvot tärkeitä, aina se turvallinen perheympäristö ollu. On 
panostettu paljon perheeseen. 

 

Samin vanhemmat ovat pitäneet musiikkia kotona esillä laulaen tai radiosta kuunnellen, 

mikä viestii heidän arvostavansa musiikkia. Vanhempien oma musiikillinen tausta koostuu 

siihen aikaan tarjolla olevista musiikinharrastusmahdollisuuksista (vrt. Uimonen 2005, 

241). Samin äidin kotona ei ollut soittimia, mutta hän on aina koulusta asti pitänyt laulami-

sesta. Radiosta on kuunneltu ja äänitetty kasetille musiikkia. 

 

Ä: Tykkäsin koulussaki musiikintunneilla, että halusin oppii niitä lauluja, mi-
tä sillon opeteltiin … Kotona ei ollu mitään soittovälinettä. Laulaminen ja 
radiosta kasetille nauhottaminen kuulu siihen lapsuuteen ja nuoruuteen. 

 

Samin äidinäiti on laulanut kotona ja laulaa edelleen aiheesta kuin aiheesta. Laulamisen 

perinne on periytynyt myös Samin äidille. Laulu kuuluu luonnollisena ja erottamattomana 

osana arjen touhujen keskelle. Laulamisen perinne siirtyy sukupolvelta toiselle enkulturoi-

tumisprosessissa (vrt. Fredrikson 1994). 

 

Ä: Mun ysikymppinen äiti lauleli aina kotona ja laulelee edelleen … jos sille 
sanoo vaikka jonkun asian vaikka muuttolinnusta ni hän alkaa heti laula-
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maan ”niin kuin muuttolintusen tie”. Hän aina ottaa sanasta ja alkaa lau-
laan. Se oli mun kotiympäristö, että äiti lauleli, ni mie huomaan, että mää 
oon valitettavasti periny sen. Kun minun äitini on kyydissä ni radioo ei tar-
vitse aukasta. 
I: Sitä riittää koko matkalle ja repertuaaria löytyy. Niitä lauluja nimen-
omaan, mitä isänsä oli laulanu. Nehän on kirkkolauluja suurimmaksi osaksi, 
mutta niitä samoja lauluja löytyy tänä päivänäki. 

 

Samin isä olisi halunnut soittaa pienenä pianoa, mutta rahaa soittimeen ei riittänyt. Pahvi-

pianostakaan ei ollut apua harjoittelussa. Sen sijaan laulu oli koulussa yksi mieliaineista. 

Hän lauloi lapsena kirkkokuorossa monta vuotta. Lisäksi vanha kitara on säilynyt alakou-

luajoista aina tähän päivään ja siirtynyt myös Samin käyttöön monipuolistaen hänen taito-

jaan. Lisäksi Samin isänisän musikaalisuus tulee esille Samin isän muistelmissa. 

 

I: Kotonahan meillä ei ollu soitinta muutaku ehkä oisin joskus 5-vuotiaana 
jotain oppinu soittamaan ku käytiin kyllässä. Sillon tapailin pianoa … Oppi-
koulun ala-asteella sain kitaran, semmosen Landolan, jossa ei viritykset py-
syny koskaan kohillaan, mutta Sami siitä on saanu rock-, pop,- folk-
musiikkiin loihdittua musiikkia toisella tavalla. Sillon ku olin pienempi ni olin 
minä kirkkokuorossa alle 10-vuotiaana joinaki vuosina laulamassa ja sitte 
oppikoulun ala-asteella koulun kuorossa … Lapsuudessa kuuntelin joskus 
isäni kans musiikkia, isä on ilmeisesti kans musikaalinen. Hän kuunteli täm-
mösiä Bacheja ja mitä näitä nyt onkaan. Isäni kans kuunneltiin alle kouluikä-
senä radiosta, mitä tuli konsertteja. Putkiradiohan meillä oli kotona ja 60-
luvun alussa tuli transistoriradio, mikä mahollisti kuuntelemisen ja oisko 60-
luvun puolivälissä sitten ku olin jo 12 ni sitten sain kelamankan ja sitte ääni-
tettiin musiikkia mikrofonin kautta. 

 

Omaa musikaalisuuttaan vanhemmat arvioivat Annin vanhempien tavoin väheksyen. Laulu 

on aina kuulunut arkeen molemmilla. Aikuisiällä he ovat laulaneet seurakunnan sekakuo-

rossa, jonka harjoituksissa Samikin on joskus ollut mukana. He arvioivat musikaalisuut-

taan lähinnä laulun kautta ja sanovat laulavansa nuotilleen. Molempien tarinoista kuitenkin 

tulee ilmi heidän oma musikaalisuutensa, musiikillinen harrastuneisuus tai ainakin halu 

siihen. Koska musikaalisuuden geneettisen perinnöllisyystutkimuksien tekeminen on tässä 

yhteydessä mahdotonta, voimme vain luottaa Ukkolan, Onkamon, Raijaksen, Karman ja 

Järvelän (2009) tekemään tutkimukseen, jossa he olettavat musiikin harjoittaminen olevan 

sosiaalista kommunikaatiota, joka vaatii synnynnäistä kykyä ja luovuutta. 

 

Oma halu musiikin harrastamiseen lapsena vaikuttaa heidän vanhempana toimimiseensa 

omien lastensa kanssa. Samin sanoin vanhempien rooli on ollut ”managerin rooli”. Van-
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hemmat ovat ohjanneet lapset musiikkiharrastusten pariin. He ovat itse halunneet tarjota 

lapsellensa mahdollisuuden siihen ja se oli yksi pääsyistä, miksi piano alun perin heidän 

kotiinsa hankittiin. Borthwickin ja Davidsonin (2001, 63) mukaan vanhempien halu lasten-

sa musiikkiharrastuksen aloittamiseen pohjautuu vahvasti heidän omiin myönteisiin tunne-

kokemuksiinsa. Myönteiset kokemukset musiikin parissa vaikuttivat heidän haluun antaa 

myös omille lapsilleen mahdollisuuden samanlaiseen tunnekokemukseen kuin he olivat 

saaneet musiikista. Samin isän kohdalla omat negatiiviset kokemukset ilman pianoa olemi-

sesta saivat aikaan sen, että hän halusi tarjota lapsilleen mahdollisuuden nauttia musiikista. 

 

I: Alle 10-vuotiaana opettelin pianon soittoa ja ku meillä ei pianoon ollu va-
raa niin pahvipaperille piirrettiin pianon koskettimisto … mutta ei se pianoa 
vastannu kuitenkaan ja siitä meni mielekkyys siitä musiikin harjottamisesta. 
Sillon ku tuli tilanne eteen, että meille [Samin lapsuudenkotiin] oli mahdol-
lista hankkia piano, ni tehtiin se ratkasu, että ostettiin se piano, että lapsella 
oli sees perussoitin olemassa. Se on hyvä investointi ihan kaikin puolin. 

 

Samille hankittiin myös muitakin soittimia sitä mukaan, kun hän innostui kokeilemaan ja 

soittamaan uusia instrumentteja. Perheeseen on ostettu piano ja myöhemmin Samille säh-

kökitara ja vahvistin sekä porkkanana ylioppilaaksi valmistumiselle sähköpiano. Lisäksi 

Sami on saanut soittaa seurakunnan rumpuja ja ollut mukana sen musiikkitoiminnassa. 

Instrumenttien hankinta osoittaa vanhempien tukea Samin musiikkiharrastukseen. Metsä-

muurosen (1995, 36) mukaisista harrastuksen jatkamiseen vaikuttavista tekijöistä van-

hemmat ovat tarjonneet Samille ulkoista motivaatiota (instrumentit, palkintosähköpiano), 

resurssitekijöitä (aikaaa, rauhaa, ja harrastusmahdollisuuksia) ja sosiaalisia tekijöitä (ym-

päristön paineet, asenteet, käytännöt). 

 
I: Piano ostettiin, ku tuli siihen mahollisuus. Piti saaha sähkökitara ja pieni 
vahvistin ja ne ostettiin. … Muistan ku hän ylioppilaaksi kirjotti ni hän oli 
nähny, minkälaisella soittimella Lenni-Kalle Taipale soittaa ni hän halus 
semmosen ylioppilaslahjaksi. 

 

S: Kun kirjotin ylioppilaaksi, ni vahnemmat varmaan oli jo niin epätoivosia 
mun opiskelusta, että ne sano, että jos vaan kirjotat ylioppilaaksi ni saat min-
kä tahansa sähköpianon tai syntetisaattorin minkä haluat. Minä site valittin 
sieltä kalleimmasta päästä jonku 3000 euroissa kapineen ja sillä sitten tuli 
soiteltua, mutta tämmösenä reiluna kaverina oon vaihtanu kahteen muuuhn 
syntikkaan ja rumpuihin, tosin vanhemmilta lupaa pyytäen, että saan siitä 
eniten hyötyä irti. Se oli iso vaikeasti roudattava kampe. Se on ehkä ollu se 
isoin kannustin. 
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Vanhemmat ovat ohjanneet lapsia musiikkiharrastuksen pariin, kun ovat huomanneet las-

tensa musikaalisuuden ja innostuksen. Lapsia on kannustettu koko ajan musiikin pariin ja 

musiikkia on arvostettu kovin. Hargreavesin (1986) mukaan parhaiten musiikkiuralla me-

nestyviä ovatkin ne, joilla on musiikillisesti virikkeinen koti. Tällaisia suotuisia virikkeitä 

ovat esimerkiksi vanhempien laulaminen ja soittaminen, kodissa olevat soittimet, musiikin 

kuuntelu sekä vanhempien myönteiset asenteet musiikkia kohtaan. 
 

Ä: Ehkä hän ei ite osannu sitä varsinaisesti ideoida, että hän haluais mennä 
konservatorioon, mutta hän tykkäsi soittaa, ja me mentiin sitten pääsykokei-
siin. Kovasti se halus sinne pyrkiin. 

 
S: Meitä yritettiin siirtää konsan puolelle opiskelemaan soittotunneille siinä 
samalla. Käytettiin lapsia pääsykokeissa … Se oli lähinnä piano, minkä kaut-
ta lähettiin. Se kannatus musiikkiluokalle ja muille oli se työkalu enemmän 
epämateriaalisena. Oletettiin, että me ollaan innostuneita musiikista, ni me 
oltiin … Kaikille on annettu se pohja siihen. 

 

Vanhempien asenne musiikkia kohtaan on arvostava. He arvostavat ihmisen musiikillisia 

kykyjä ja niiden kehitystä. Isän kertomuksista huokuu ylpeys poikansa musiikillisista tai-

doista. Isän asenne on luultavimmin edistänyt myös harjoittelumotivaatiota, kun samanlai-

nen ylpeys on ollut huomattavissa jo Samin ollessa lapsi. 

 

I: Hän harjotteli jotaki musiikkikappaletta olohuoneen puolella, katso sinne 
olkansa taakse ja jutteli samaan aikaan äidilleen jotain… ja satuin siinä ti-
lanteessa olemaan ja huomasin, että miten se on mahollista, että mies soittaa 
aivan täysin virheettömästi harjoitusläksynsä ja juttelee ihan muualle. Sitte 
kutsuin vaimon siihen ja sanoin, että Sami teehäs nyt ihan samalla lailla ku 
äsken, ni poika pisti samalla lailla ihan täysin virheettömästi sen harjotus-
kappaleen. 
 
I: Yks, mikä oli hieno huomata, että kun näkkee, että ku kaikki rumpalit ei 
pysty laulamaan soolo-osuuksia samaan aikaan ku soittaa, että kädet ja jalat 
menee eri tahtia ja soolo-osuudet meni vielä eri tahtian, että mies on niin 
taidollinen, että pysty tämmöseenki. Ihan varmaan on synnynnäistä luontasta 
lahjakkuutta. 

6.2.2 Kodin musiikillinen ympäristö 

Samin kodin musiikilliseen ympäristöön on kuulunut niin vanhempien sisarusten soittohar-

rastukset että äidin laulua. Samin kotona on ollut piano, jota on soitettu ohimennen ja har-

rastusmielessä. Kotona on käynyt piano-opettaja opettamassa kaikkia kolmea lasta. Nuo-
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rimpana lapsena Samikin aloitti soittamisen muitten sisarusten perässä. Berndtin ja Bullei-

tin (1985, 767) mukaan nuoremmilla lapsilla on taipumus matkia vanhempia sisaruksiaan. 

Harrastuksen mallin Sami onkin saatu sisaruksiltaan, minkä voidaan todeta olevan Koso-

sen (1996) sekä Davidsonin, Howen ja Slobodan (1997) tutkimustulosten mukaista. Juvo-

sen sanoin yksilö sosialisoituu vallitsevan ympäristönsä musiikillisiin käytäntöihin. (Juvo-

nen 2000, 37.) Kodin musiikkivirikkeenä on toiminut olohuoneessa ollut piano. 

 

S: Instrumentteja meillä on ollu piano. Meitä on autettu sen oppimisessa sillä 
tavalla, että sillon ku minä olin viis tai kuus vuotta, sain kotiopetusta samalla 
ku mun sisarukset sai myös. Soittaminen tuntu olevan hyvin arkinen asia ai-
naki itelle. Piano oli olo-huoneessa, siihen oli helppo mennä ja vaikka ihan 
vaan koskea muutaman koskettimen kerralla jos ei muuta. 

 

Äiti on aina kotona ollessaan laulanut lastenlauluja ja hengellisiä lauluja. Äidin laulu on 

kuulunut joka arkiaskareen seuraan. Äidin laulutradition syntymiseen on vaikuttanut en-

kulturaatioprosessissa omaksuttu tapa laulaa (vrt. Fredrikson 1994, McCoby 2007, Berger 

& Luckmann 1995). 

 

H: Onko teillä vanhemmat laulanu lastenlauluja? 
S: Äiti on sitä tehny ja tekee sitä vieläki lastenlapsille. 

 

Ä: Minä laulelin hyvin paljon kotona ollessani, että se on varmaan semmo-
nen tapa varmaan, ku mun äiti lauleli aina kotona. Mut’ minä laulelin paljo 
kotona. Se on kai semmosta ajanvietettä ku teki töitä… noita kotiaskareita ni 
siinä sit voi laulella. [Lauloin] lastenlauluja, hengellisiä lauluja. Ku ne meni 
nukkumaan ni myös tuutulauluja ja näitä, että jos joskus ei muistanu jostain 
sanoja ni meni omin sanoinki välillä. Muskarista opittuja lauluja. Joulusin 
tietysti laulettiin joululauluja. 

 

Vanhempien sisarusten harrastettua musiikkia Sami on ollut kuulemassa heidän harjoitte-

luaan. 

 

Ä: Sillon, ku Sami synty, ni hänen isosisko ja isoveli aikanaan pyrkivät kon-
servatorioon ja koska eivät päässeet siellä suoraan pianoon ni he meni pu-
haltimiin soittamaan ja Sami on ollu siinä tietysti mukana kuulemassa ku he 
harjottelivat puhaltimia. 

 

Median tarjoama musiikki on ollut myös läsnä kotona. Äidin musiikkimaku on vaikuttanut 

kotona kuunneltuun musiikkiin hänen ollessaan kotiäitinä. Radiosta on kuunneltu äidin 

mukaan ”kaunista musiikkia” eli sitä, jonka hän on kokenut kauniiksi. Juvosen (2000) esit-
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telemän LeBlancin (1987) mallin mukaan musiikin kuuntelun preferenssin syntyyn vaikut-

taa yhtä aikaa musiikki, ympäristö ja kuulijan persoonallisuus vuorovaikutussuhteessa toi-

siinsa. 

 

Ä: Kyllä niitä oli siinä, mutta sillon ku Sami oli pieni, ni meillä ei välillä edes 
ollu telkkarii ku meijän tytär sano, että jos meille hommataan telkkari ni hän 
muuttaa pois. Ni me päätettiin, että ei sitte. Kyllä meillä oli auki aina joku… 
jos ei radio ni joku soitin. 
H: Kuuluko ihan arkipäivään? 
Ä: Kyllä, kyllä joo. Mun mielestä se on ollu mun mielestä semmosta kaunista 
musiikkia, et’ mää en oo koskaan tykänny mistään rokkiin vivahtavasta. Sitä 
meillä ei koskaan oikeestaan kotona ollu. Mää tykkään enempi kauniista… 
mun mielestä kauniista. 

 

Tosin sisarustenkin kuuntelutottumukset ovat vaikuttaneet Samin kuuntelurepertuaariin. 

Davidsonin, Howen ja Slobodan (1997) tutkimuksen mukaan sisaruksilta saadun vaikutuk-

sen muodosta puhuttaessa vastaajat osoittivat, että he joko inspiroituivat musiikillisesti 

sisaruksestansa tai matkivat häntä. Aivan kuten Sami on saanut vaikutteita muun muassa 

isosiskoltaan. 

 

S: Me ei oikeastaan edes radiota pahemmin kuunneltu. Se oli lähinnä sitä, et-
tä sisko kävi aika paljo keikoilla, se osti levyjä. Olikohan vuona -98 se seuras 
Bass’n Helen yhtyettä kaikille sen keikoille, oli ne sitten Lapissa, se tuli Jo-
enstuusta sinne junalla ja kävi kattomassa. … Tietysti ku toinen oli ihan fii-
liksissä ni sitä tuli iteki sitte kuunneltua. Lähinnä se oli, että mitä ne sisaruk-
set kuunteli, ni sitä tuli iteki kuunneltua. Sieltä on lähteny kaikki ne ensim-
mäiset … oikeat … bändit, mitä on kuunnellu. 

 

Television tultua taloon sieltä on jäänyt mieleen musiikkiohjelmista Tenavatähti-kilpailut 

(lasten laulukilpailu), BumtsiBum (viihdeohjelma, jossa julkisuudesta tutut laulajavieraat 

arvailevat ja esittävät lauluja) ja Napakymppi (parinhakuohjelma, jossa mukana house 

band). Televisio on myös inspiroinut Samia soittamaan korvakuulolta ohjelmien tunnus-

musiikkia. Mediasta tullut musiikki on monipuolistanut musisointi- ja kuuntelutottumuk-

sia. Vanhempien lasten altistuminen auditiiviselle- tai audiovisuaaliselle medialle ei tarkoi-

ta, että nämä kokemukset ovat passiivisia (Adachi & Trehub 2012, 237). Samin kohdalla 

aktiivinen mukanaolo tarkoitti tunnusmusiikin soittamista korvakuulolsta.  

 

S: Kyllä me Tenavatähtiä katottiin perinteisinä suomalaisina ihmisinä. Sitte 
oli tämä, että oli se sitten Napakymppi tai BumtsiBum. 
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I: Sami ku kulki aina pianon ohi ja joku ku televisio-ohjelma alko ja siitä tuli 
joku tunnari ni poika meni ja soitti sen siitä pianosta perästä korvakuulolta. 

6.2.3 Musiikin harrastuneisuus 

Samin musiikkiharrastus on alkanut sisarusten tavoin yksityisillä pianotunneilla kotona. 

Konservatorioon hän pääsi 6-vuotiaana soittamaan pianoa. Musiikkiharrastus on monipuo-

listunut iän myötä. Klassinen piano jäi yläasteen jälkeen pois ja tilalle tuli pianon va-

paasäestys ja bändisoittimet. Kuten aiemmin tuli ilmi, musiikkiharrastuksen alkuun ovat 

sisarukset olleet suurena vaikuttimena. 

 

S: Oli yksityistunnit viisvuotiaana, jonka jälkeen oli peruskoulun alusta lähti-
en konservatoriota, musiikkiluokka kolmannelta lähtien, ysiluokan jälkeen 
mää lopetin konsan. Sielä oli se klassinen piano. … Mää sitte aloin säestä-
mään seurakunnassa perushelppoja kappaleita. Sen kautta vapaasäestystä 
opin ite yläkoulussa ja lukiossa. Se oli se, mikä kiinnosti enemmän. … Lukio-
aikana mulla oli yks bändi, meijän laulaja opiskeli äänittämistä ja muuta ää-
nentuotantoalaa, saatiin äänittää sitä 

 

I: Se meni silleen, että pianon kautta kitaraan [13-vuotiaana] ja kitaran 
kautta rumpuihin. … Musiikkidiploman teki lukiossa ruotsin sijasta: kahek-
san kappaletta, jossa kuuteen oli omat sanat ja kahdet sanat hän oli saanu. 
Hän sävelsi kaikki introt ja lopetukset ja ne kappaleet kaikki, kaikkine studio-
työskentelyineen. Sävelsi ja sanotti. 

 

Soittamisen motivaatioon on aluksi vaikuttanut soittamisen ilo, mikä on yksi muoto sisäi-

sestä motivaatiosta (Ruohotie 1998, 38). Lisäksi yhtenä motivaatiotekijänä on ollut kilpailu 

sisarusten välillä (vrt. Olbertz 2012, 746) ja paremmuuden tunne hänen oltuaan ainoa, joka 

pääsi soittamaan pianoa musiikkiopistoon. Myöhemmin motivaatioon on vaikuttanut oman 

mielenkiinnon kohteen vaihtuminen klassisesta musiikista kevyeen. Harjoittelu on tapah-

tunut yleensä juuri ennen soittotunnille lähtöä äidin kehotuksesta, joka taas on ulkoisen 

motivaation muoto (Ruohotie 1998, 38). Davidsonin tutkimuksen mukaisesti Samin äidin 

rooli on ollut harjoittelun alullepanija. Hänen mukaansa tapa, jolla vanhemmat yleensä 

tarvittaessa kehottavat lastansa harjoittelemaan, on suullinen muistutus. (Davidson ym. 

1996.) 

 

S: Mää kovasti tykkäsin sitä tehä. … Se klassinen oli jotenki pakollista, mutta 
hyvä että sitä oli, koska se anto sen motorisen pohjan siihen juttuun, eikä se 
kaduta, että siellä yheksän vuotta käytiin pianoa soittelemassa. 
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Ä: Joskus kyllä piti sanoo, että soita, ja saatto olla aika viime tipassa ku sitte 
soittotunnille lähettiin vasta. 

 

Musiikkiharrastuksen merkitys ammatinvalintaan koskee taitojen kartuttamista. Harrastuk-

sen kautta Sami on hankkinut taitoja, joita tarvitaan musiikinopettajan ammatissa. Sami 

itse kokee musiikkiharrastuksen rakentaneen pohjaa tulevalle, vaikkei teini-ikäisenä vielä 

tiennytkään ammatista. Tällöin harrastustoiminnan suuntautumista on ohjannut tiedostama-

ton tarve tulla alan ammattilaiseksi (Juvonen 2000, 39). 

 

H: Mitä sää koit saavas siitä sun musiikin harrastuksesta? 
S: Koko ajan se tuntu luovan pohjaa jolleki tulevalle. 
H: Oliko sulla jo sillon ajatus, että jonneki tässä tähätään? 
S: Joo, kyllä aina ollu semmonen. Meillä vaikka monesti isä puhu musta että 
meijän muusikko. Ja mää perustelin, että mää en oo hankkimassa elantoani. 
Mää asun teijän talossa ja oon teini-ikänen, että muusikoksi ei voi kutsua. 
Tietyllä tavalla se oli imartelevaa, että pysty aatteleen, että sellaseen olis 
mahollisuus joskus, mut silti mää näin itteni, että en tienny mikä on uravalin-
ta. Mutta se toi hyvän pohjan, että jollain uralla olis hyvä pohja sitte, minne 
mennä. 

6.2.4 Musiikin merkitys 

Musiikki merkitsee Samille luovuuden tunnetta, yhteisöllisyyttä, onnistumisen tunnetta 

sekä päivärytmin säätelyä. Musiikki on hänellä mukana kaikilla elämänalueilla. 

 

S: Musiikki on semmonen hirviän laaja alue elämässä. Ei voi sanoa, että mu-
siikki ois koko elämä, mutta koskettaa kaikkia elämän alueita kovasti. Mu-
siikki tuo luovuuden tunnetta parhaimmillaan. Se on se juttu, mistä ite saa 
luovuutta irti kaikista suurimmin. Se on myös yhteisöllisyyselementti elämäs-
sä. Paljo tulee tehtyä ihmisten kanssa musiikin kanssa hommia. … Sen luo-
vuuden kokemuksen lisäksi kaikkia onnistumisen tunnetta. Levollista. Musii-
kista mää monesti saan sykettä elämään tai rentoitumista. Se antaa tietynlai-
sen tahdin elämälle, jos sitä tarvii ite säädellä sitä tahtia. 

 

Musiikin avulla Sami kykenee ilmaisemaan itseään ja sen parissa hän tekee ihmisten kans-

sa asioita. Kuten McDonald, Hargreaves ja Miell (2002, 1) toteavatkin, musiikki on kes-

keinen tapa kommunikoida, ja musiikin avulla ihmiset pystyvät jakamaan tunteitaan, ai-

komuksia ja merkityksiä. 

 

Samin vanhemmille musiikin merkitys sisältyy sen kykyyn poistaa stressiä ja tuottaa nau-

tintoa. Musiikilla on myös hengellinen ulottuvuus, jolloin se tuo lohtua ja iloa arkeen. 
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I: Musiikilla on ollu tärkee merkitys stressin poistajana ja onhan se tuonu 
myös nautintoa elämään 
Ä: Sillon ainaki ku olin kotona ja kotiäitinä ku lapset oli pieniä ni mulle se 
ainaki merkitsi sitä, että siinä sai kuunnella ja sitte ku oli välillä hengellistäki 
musiikkia ni myös semmosta rohkasua ja voimaa sai siihen arkiseen touhuun. 
I: Kyllä. 

 

Vanhemmille musiikki ei ole niin suuressa roolissa kuin Samille. Haastattelun perusteella 

he tiedostavat musiikin merkityksen lapselle ja lapsen kehitykselle tunteiden säätelijänä ja 

luovuuden välineenä. Nämä voidaan sisällyttää Perryn ja Weiss Peeryn (1987) musiikilli-

siksi apuvälineiksi, jotka omalta osaltaan kehittävät ja edistävät persoonallista ja sosiaalista 

kompetenssia. Näitä kompetensseja ovat muun muassa persoonallisuus, kognitio (sisältäen 

päättelyn, älykkyyden, luovuuden ja kognitiivisen aspektin), kielelliset taidot, sosiaalisen 

olemuksen, motoriset taidot, itsetunto sekä sosiaalinen vuorovaikutus. (Peery & Weiss 

Peery 1987, 15.) 

6.2.5 Persoonallisuus ja identiteetti 

Sami on naimisissa ja kahden lapsen isä. Hän pitää itseään ulospäin suuntautuneena ja so-

siaalisena ihmisenä, joka tykkää mennä ja tehdä asioita. 

 

S: Pidän itteäni eloisana ihmisenä ja ulospäin suuntautuneena, paljo oltua 
tekemisissä ihmisten kanssa. Vähä kotona ja paljon menossa. 

 

Ulospäin suuntautuneena ihmisenä Sami on valinnut ammatin, jossa hän saa olla tekemi-

sissä ihmisten kanssa. Samin tarina sopii yhteen Jussilan (1976) tutkimuksen kanssa, jossa 

tulosten ensimmäisellä faktorilla painottuivat persoonallisuuden tyydytyksen saaminen 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen suuntautuvasta toiminnasta. Ammatinvalinta on Samillekin 

ollut persoonallisuuden ilmaus, mikä puolestaan sopii yhteen Hollandin (1973) teorian 

kanssa. 

 

Samin musiikillinen identiteetti on muodostunut sitä mukaa, kun hän on ollut tekemässä 

musiikkia. 

S: Lapsuudessa ne [huippukokemukset] on ollu niitä, että on päässy esiinty-
mään vaikka musiikkiluokan kanssa eri kouluilla ja se esiintyminen on ollu se 
yks osa. Myöhemmin taas semmoset, missä esimerkiksi, jos on päässy esiin-
tymään häissä ja tehny sinne oman kappaleen ja siitä on tullu tuntemattomil-
ta ihmisiltä hyvää palautetta, ni se on ollu semmonen iso. 
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Myös isän ihaileva asenne ja muusikoksi kehuminen ovat olleen mukana muusikon identi-

teetin muodostumisprosessissa (vrt. Hirvonen 2003, 133). Isä on kutsunut häntä muusikok-

si ja asettanut hänet näin sisaruksiin verrattuna korkeampaan asemaan musiikin alueella. 

  
H: Oliko sulla jo sillon ajatus, että jonneki tässä tähätään? 
S: Joo, kyllä aina ollu semmonen. Meillä vaikka monesti isä puhu musta että 
meijän muusikko. Ja mää perustelin, että mää en oo hankkimassa elantoani. 
Mää asun teijän talossa ja oon teini-ikänen, että muusikoksi ei voi kutsua. 
Tietyllä tavalla se oli imartelevaa, että pysty aatteleen, että sellaseen olis 
mahollisuus joskus. 

6.2.6 Ammatinvalinta 

Ammatinvalinnassa vanhemmat ovat antaneet Samin päättää omasta ammatistaan. Päätös-

en tehtyä he ovat tukeneet muun muassa pääsykokeissa. 

 

Ä: Samin ammatinvalinta taas hällä poiki ihan ittestään. En mää kuvitellu, 
että vaikka hän oli musiikista pitäny, että hän haluaa musiikinopettajaksi. 
Hän itte sen hyvin varhasessa vaiheessa sisäisti, että sitä hän haluaa tehä. 
I: Me ollaan pyritty sitte siihen kannustamaan ja tukemaan. 
Ä: Missään vaiheessa ei pienintäkään semmosta oo sanottu, että siusta tuli 
semmonen, vaan se on ollu täysin hänen oma halu. 

 

Kuitenkin Sami muistaa tilanteen, joka kertoo vanhempien tietynlaisesta asenteesta musii-

killisesti lahjakasta poikaansa ja hänen rooliaan kohtaan. Tämä on mahdollisesti ollut Sa-

min takaraivossa musiikkiin vihkiytymisessä ja myöhemmin ammatinvalinnassa, mikä taas 

kertoo sosialisaatiosta ja arvojen siirtymisestä sukupolvelta toiselle (vrt. McCoby 2007; 

Berger & Luckmann 1995, 147–150). 

 

S: Meillä vaikka monesti isä puhu musta että meijän muusikko. Ja mää pe-
rustelin, että mää en oo hankkimassa elantoani. Mää asun teijän talossa ja 
oon teini-ikänen, että muusikoksi ei voi kutsua. Tietyllä tavalla se oli imarte-
levaa, että pysty aatteleen, että sellaseen olis mahollisuus joskus, mut silti 
mää näin itteni, että en tienny mikä on uravalinta. 

 

Totta kai Samilla on ollut omat intressinsä musiikinopettajan työtä kohtaan. Opettajan 

työssä Samia kiinnosti tiedonjakaminen, omien musiikinopettajien hyvä esikuva sekä pa-

rempana opettajana oleminen kuin omat opettajansa, ts. heidän virheidensä korjaaminen. 

Viimeksi mainittu on ristiriidassa Ruismäen tutkimuksen kanssa, jonka mukaan oman 

opettajan esikuva ei juurikaan vaikuttanut musiikinopettajan ammatinvalintaan (Ruismäki 
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1991, 142). Toisaalta Sami mainitsee oman opettajansa toimineen esikuvana, joka taas on 

samansuuntainen Ruismäen tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 6 % vastaajista motivoi 

nimenomaan opettajuus ja opettajana toimiminen. Musiikinopettamisessa kiinnosti hyvän 

kierrättäminen. 

H: Millon sulla synty päätös, että sää haet musiikinopettajaksi? 
S: Vähä ennen sitä, ku mää hain musiikinopettajaksi. Ku en päässy mukolle, 
mää menin kouluavustajaksi alakouluun, missä mää olin käyny alakoulun. 
Siellä sain paljon viisautta mielestäni monesta asiasta. Mulla oli mun oma 
opettaja ohjaamassa, joka piti mulle kolmannen viiva kuudennen luokan, sain 
tietää, miten hienosti se on kusettanu meitä siellä ja pitäny meijät hienosti 
ruodussa. Se oli semmonen, joka vahvisti ammatinvalintaa, se vuosi siellä. … 
Tätä ennen mulla on ollu oikeestaan yks muu musiikillinen ura-ajatus ja se 
oli kanttori. Sitte isoveli tuli mulle kertomaan, että jouvut pakkasessa ilman 
hanskoja lauluamaan virsiä hautajaisissa, ni mää sitte hautasin tämän aja-
tuksen siinä vaiheessa ja aloin keskittymään, mikä ois se mun juttu. ... Mutta 
opettajiin oli yläkoulussa tullu arvostus, ku kirjotin tetissä, olin paikallisen 
lehen tetissä siellä tekemässä jotain nuorisosivuja sillä viikolla. Yks työtehtä-
vä oli kirjottaa sinne Foorumille joku alottaa joku kirjotus sinne. Sitte mää 
keksin yhtäkkiä päästäni, että opettajia mollataan hirveesti yläkoulussa ja et-
tä mitä järkeä siinä on loppujen lopuksi, että jos ketään ei opetettas miten-
kään, ni mihin tää maailma menis. Siitä sitte aukes siinä itsetutkiskelussa 
homma sitte, että opettaja voi olla mahollisuus. Ja sitte oli se myös, että mi-
ten voin olla parempi kuin tuon opettaja. Mutta se tuli vasta myöhemmin, että 
alanpa opettajaksi. Sillon ei ollu enää niin vahvana, että sen takia, että kor-
jaan kaikki virheet, mitä aiemmat opettajat sitte oli. Lähinnä motivaatio sii-
hen, mitä ne lapset tulee saamaan musiikinopetukselta. Mää oon tekemässä 
semmosta alaa, joka mulle on antanu paljon. Mää oon vähä niinku kierrät-
tämässä vähä sitä hyvää. Mulla on itellä ollu niin hyvät peruskoulun ja luki-
on opettajat musiikissa, että mää oon saanu melkeempä sen ideaalisimman 
musiikkikasvatuksen ite. Se varmaan vaikuttaa myös siihen. 

 

Oman opettajan esikuva on toiminut samaistumisen kohteena ammattia valitessa. Erikso-

nin (1982, 249) mukaan nuori kokeilee erilaisia rooleja samaistuen usein moniin rooleihin. 

Hän asettaa itselleen esikuvia ja idoleita, joita koulujen musiikinopettajat ovat Samille ol-

leet. 

 

Taustalla ovat vaikuttaneet tiedostamatta vanhempien omat arvot ja asenteet työtä kohtaan. 

Samin vanhempien mukaan ihmisen on hyvä tehdä semmosta työtä, josta hän pitää. He 

ymmärtävät oman eron oman aikansa ja tämän ajan välillä ammatinvalinnassa. He arvosta-

vat musiikinopettajan ammatinvalintaa. Etenkin Samin isä katsoo musiikinopettajan työn 

palvelevan muita. Opettajan ammatissa hän arvostaa tiedon ja taidon jakamista muille su-

kupolville. (vrt. Sinisalo 1986, 24; Ruismäki 1990, 60.) 
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H: Mitä asioita te ajattelette, että ammatissa on tärkeää? 
Ä: Se, että sais tehä semmosta työtä, mistä tykkää ja sen Samiki sano peruste-
luksi, että aattele, hän sais olla töissäki musiikin kans tekemisissä ja hän sais 
neuvoo muille sitä mitä hän on oppinu. Se musiikki on hälle niin tärkeää. 
H: Entä teille itelle? 
I: Mulla on aika eri lähtökohdat ku Samilla. Sillon 60-luvulla vanhemmat 
pyrki aika paljon vaikuttamaan siihen suuntaan, mihin haluavat kouluttaa 
lapsiaan ... Samin kohalla se on tullu sisältä päin se tahto. Arvostan kyllä si-
tä, että mies on valinnu sen musiikin ammatin ja haluaa opettajana siirtää 
taitoa ja tietoa eteenpäin. Musiikki on tärkeä osa ihmisen elämää ja sisäistä 
hyvinvointia … Eihän työtä oo mitään järkeä tehä pelkästää sen työn tekemi-
sen takia, se ei oo itsetarkotus. Pitää siinä olla kohdennus, mitä varten sitä 
tehhään ja se antaa myöskin sitä sisäistä tyydytystä siitä, että palvelen am-
mattitaidolla lähimmäisiäni. 

6.3 Mari 

6.3.1 Vanhemmat 

Vanhempien oma musiikillinen tausta vaikuttaa ensinnäkin Marin lapsuudenkodin musiik-

kiympäristöön, musiikin harrastuneisuuteen, arvostukseen ja lasten harrastusten kannus-

tukseen (vrt. mm. Kososen 1996, Hallam 2008, Hargreaves 1986). Äidin musiikillinen 

tausta koostuu lähinnä kuorolaulusta. Hänen lapsuudenkodissaan on laulettu ja lauletaan 

edelleen virsiä ja muuta hengellistä musiikkia. Kuoroharrastus on jatkunut aina näihin päi-

viin saakka. Laulamisen traditio on siirtynyt hänen äidiltään hänelle ja edelleen Marille asti 

enkulturaatioprosessissa (Fredrikson 1994, Hallam 2008).  

 

Ä: Minä nyt lähinää oon kuunnellu että minä nyt en oo mittää instrumenttia 
soittanu, että laulanu ja onhan mulla kuoroharrastus ollu nuoruuesta lähtien, 
lukioajoista lähtien käyn … jossaki vaiheessa meni muutama vuos sillon ku 
lapset oli pieniä [etten käynyt kuorossa]. Minun äiti oli innokas virsien vei-
saaja. Minäki kyllä helppoja sointuja kitaralla ossaan, mutta se on jääny 
semmoselle alkeistasolle. 
 
M: Se on tykänny aina laulaa, ja sitte ku mää oon oppinu säestämään, ni ai-
na ku mää rupesin soittamaan, ni se tuli siihen viereen laulamaan. 

 

Marin äiti arvioi omaa musikaalisuuttaan laulun, korvakuulolta oppimisen kautta. Hän osaa 

kuitenkin yhdistää musikaalisuuden sisäiseksi kompetenssiksi, joka kehittyisi ja paranisi 

sitä harjoittamalla. Samaa linjaa musikaalisuuden määrittelyssä ovat muun muassa Karma 
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(1986), Seashore (1967) ja Gembris (2006), jotka erottelevat musiikillisen kapasiteetin ja 

musiikilliset kyvyt toisistaan. 

 

Ä: Mun musikaalisuus on semmosta nuotilleen laulamista, musikaalisuus tul-
lee siinä, että se oma stemma jää mieleen kuulemalla. Musikaalisuutta olisi 
jos olisin ammattiopissa niin varmasti saisin vielä enemmän itestä irti. 

 

Myös Marin isän syntymäkodissa on myös harrastettu musiikkia ja se on siirtynyt enkultu-

raatiossa seuraaville sukupolville. Oma musikaalisuus on ollut oppimisen innoittajana kou-

lussa. 

 

I: Meillä äiti on innokas virsien veisaaja ja mummoki ollu. Kouluaineenakin 
sieltä alakoulusta lähtien tuntunu semmoselta mukavalta silleen ku oli sävel-
korva, että oli mukava laulaa. 

 

Marin isä osaa soittaa eri soittimia ja on hankkinut niitä itselleen marjastuksesta saamillaan 

rahoilla. Musiikki on ollut hänelle yksi harrastuksista ja suurista mielenkiinnon kohteista, 

johon hän on halunnut panostaa myös rahallisesti. 

 

I: Kuunneltiin niitä musiikkiohjelmia radiossa, ostin soittimen ja lopultaki 
sitte jopa ostin stereot ja sitähän sitte kuunneltiin kovasti. Lukion asuntolassa 
oli huonekaveri, joka osas soittaa kitaraa ns. silleen rämpyttää, niin siinä 
vaiheessa minäki innostuin niinku opettelemaan ne soinnut ja sillä kitaralla 
vähä. Möin sen sähkökitaran ja sitte mää hankin niillä rahoilla semmoset 
kosketinsoittimet ja samalla tavalla opettelin soittamaan vähän, että osaan 
silleen soinnuilla kompata kaksin käsin melodiaa ja komppia soittaa yhtä ai-
kaa. 

 

Marin isän musiikkiharrastus on ollut monipuolista kaveripiirin ja tekniikan vaikuttaessa 

myönteisesti. Juvosen (2000, 37) mukaanhan lapsille muodostuu monenlaisia musiikillisia 

kokemuksia sinä aikana vallitsevassa ja vaikuttavassa viitekehyksessä. Nämä puolestaan 

muodostavat sen musiikillisen tuntemuksen kompetenssin, jonka varaan musiikillinen ar-

vottaminen ja muu musiikkiin liittyvä toiminta vähitellen alkaa rakentua. Marin isän koh-

dalla kaveripiirin kautta on tullut kitaran ja pianon soittaminen ja tietynlainen musiikkima-

ku, joka taas vaikutti ja vaikuttaa hänen lastensa harrastukseen ja musiikkimakuun. Juvo-

sen sanoin yksilö siis sosialisoituu vallitsevan ympäristönsä musiikillisiin käytäntöihin 

(2000, 37). 

 



 

 

121 

I: Niin meillä oli tuolla ku elettiin sentään sellast 70–80-luvun vaihetta suo-
mussalamen syrjäkylillä kaukana kyliltä siellä 75 kilometrin päässä keskus-
tasta siellä korvessa oikeen viimesen päälle ni se huomioiden meillä oli sem-
monen aika jännä kaveripiiri meitä muutamia sitten … ku siellä kuitenki val-
taosa kävi tansseissa ni meitä ei se kiinnostanu että me kuunneltiin soulia ja 
funkkia ja henkilökohtasesti oma tämmönen mielenkiinto oli fuusiojazzi … 
sitte ku sai marjarahoja ni kävi Helsingissä aina pari kolome kertaa vuojessa 
aina ostamassa muutamia vinyylilevyjä… saatoin ostaa jopa 20 levyä kerta-
heitolla ku harvon pääsi … se varmaan kertoo sellasesta panostukesta … 
Marin velihän on nyt se on tykänny siitä vähä silleen että … samantyyppises-
tä genrestä ku minä. Kokeellisiaki jazz-kokoonpanoja, joita en oo tuntenu yh-
tään etukäteen, niin oon käyny ihan säännöllisesti kuuntelemassa. 

 

Vanhempien osallisuus musiikkiharrastukseen on ollut harrastuksen pariin ohjaaminen, 

joka on pohjautunut sekä heidän omiin kokemuksiinsa musiikin parissa (Borthwickin ja 

Davidsonin 2002) että huomioon lastensa musikaalisuudesta. Vanhemmat ovat myös ha-

lunneet panostaa rahallisesti musiikkiharrastukseen. Kriisivaiheessa myös jonkinasteista 

soittotunneille pakottamista on ilmennyt, joka on Davidson ym. (1996) mukaan yksi van-

hempien tapa osallistua harrastukseen. 

 

M: Ei oikeestaan voi kieltää sitä vanhempien omaa innostusta … eihän ite 
ois varmaan osannu silleen lapsena hakeutua, jos vanhemmat ei ois vieny, ne 
on varmasti huomannu sen, että mää oon musikaalinen tai että oon kiinnos-
tunu, innostunu siitä musiikista. Yläasteikäsenä oli aika hankalaa. Että kyllä 
mut vietiin musiikkiopiston ovelle asti, että mää meen sinne. 

 

I: 6. luokalla murrosikävaiheessa sillä oli semmonen kriisin poikanen pia-
nonsoiton suhteen. Muutamia kertoja se lähteminen oli vähä semmosta han-
kalaa, että nuotitki lenteli pihalla autolle mennessä ja niitä keräiltiin sitte 
ennen ku lähtettiin soittotunnille … Mummot ja papat ja muut sukulaiset, että 
heijän painava kannustaminen… minä aattelin, että jos haluaa lopettaa ni 
sitte lopettaa, että ei voi pakottaa, mutta kerran ku käytiin tuolla ja tuli asia 
puhheeksi ni mummit ja kummit osas kannustaa ja asettaa sanansa oikein. 

 

Vanhemmilla on myös ollut kuskin ja kustantajan sekä kannustajan ja mukana olijan rooli, 

minkä Mari on itse kokenut harrastuksensa kannustukseksi. 

 

M: Ne kuskasi mua ja tietysti käyny kaikissa jos oli oppilaskonsertteja tai 
musiikkiluokkien kaikki konsertit tai keikat, mihin ulkopuoliset pääsi. Ne oli 
kyllä siellä varmasti … kustansi mun opiskelun … vaikka ne ei oo sanonu sitä 
ääneen, kyllä ne on potkinu etteen päin ja kannustanu ja tukenu siinä harras-
tuksessa. 
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6.3.2 Kodin musiikillinen ympäristö 

Marin kotona musiikki on ollut aina läsnä. Vanhempien oma musiikillinen harrastuneisuus 

on vaikuttanut kodin musiikkiympäristöön niin, että musiikkia on soitettu, laulettu ja 

kuunneltu aina. Kotona on ollut soittimia vanhempien musiikkiharrastusten seurauksena. 

 

I: Ite asiassa mää sitten möin sen sähkökitaran ja sitte mää hankin niillä ra-
hoilla semmoset kosketinsoittimet ja sillain samalla tavalla opettelin niitä 
soittamaan, että osaan silleen soinnuilla kompata kaksin käsin melodiaa ja 
komppia soittaa yhtä aikaa, että kuhan … mut silleen, että sitte ku Mari ja 
muut lapset ku on oppinu ja harrastanu musiikkia ni siinä rinnalla on vähä 
sitte iteki ollu vähä mukana sitte ja … 
Ä: Ja kehittyny. 
I: Niin. Sitte si kitara on jääny ja … se oma soittaminen on semmosta hyvin 
satunnaista, että sillon ku me muutettiin tänne sillon alkuvuosina ni tuli aika 
paljo sitte … että laulettiin, äiti aina laulo ja minä säestin. 

 

Kuultuaan musiikkia joko mediasta tai vanhempien tuottamana Mari on kolme vuotta nuo-

remman siskonsa kanssa laulanut kappaleita aina lastenlauluista CatCat-yhtyeen musiik-

kiin. Siskonsa kanssa musisoiminen on ollut tärkeä tekijä yleensä musisoinnin määrän 

kannalta, ja sen kautta Mari on saanut monia positiivisia musiikkikokemuksia, jotka ovat 

kantaneet eteenpäin musiikin parissa. 

 

M: Siskon kanssa laulettiin kyllä. Se on ollu semmonen luonnollinen osa 
elämää … luonnollinen ja turvallinen tapa ilmasta itteä, ja että se on ollu 
hauskaa … Toivelaulu-kirjoista niitä lastenlauluja, Kätkättiä, muistettiin ul-
koa älyttömästi ... Me ollaan laulettu Toivelaulu-kirjoista niitä lastenlauluja, 
ja semmonen ku Teddykarhu Tarvainen, kuono karvainen, se oli huippu. Ja 
sitten, no me ollaan laulettu semmosia aikuisten lauluja, ei pelkästään lasten. 
Videolla on ku me Annin kans duetoidaan tai koveroitaan Kätkättiä, että Eu-
roviisuja on tullu vissiinki seurattua. 
 

 

Vanhemmat muistelevat Marilla esiintyneen myös spontaania laulua ja hyräilyä (vrt. Fred-

rikson 1994). Leikkien ja muun päivittäisen puuhan ohella on laulua kuulunut. 

 

Ä: Jo alle 2-vuotiaana selevästi ilimeni semmonen se lauleli ja hyräili ja 
muuta. 
I: Ja kun Mari oli 3,5 vuotta … 
Ä: … niin se laulaa kakkupöydässä että ”Kyllä on se, kyllä on, kyllä on se 
nukkumaan, niin on myöskin synttärit on siskolla, niin on myöskin äitikin”. 
I: Ja kaiken muun leikkimisen ohella siinä pihalla ja muuten ni se oli sitä hy-
räilyä ja ihan laulelua. 
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Televisiosta he ovat katsoneet muun muassa Tenavatähti-laulukilpailua. Ohjelmia on nau-

hoitettu ja niitä on katsottu moneen kertaan uudestaan. Mari on osallistunut aktiivisesti 

niiden musiikillisiin jaksoihin liikkuen, nauraen ja laulaen (vrt. Adachi &Trehub 2012, 

236–237). 

 

M: Tenavatähtiä VHS:lle nauhotettiin ja katottiin aina uudestaan ja uudes-
taan. Sen muistan, että ihailin 90-luvulla Tenavatähden laulajia. 
Ä: Ti-ti-nallehan se tuli niihin aikoihin. Riitta Korpela kovasti laulatti telek-
karissa … VHS-kasetille niitä nauhotin ja niitä ne pyöritti ja laulovat mukana 
ja leikkivät. 

 

Yhdessä musisointi on tapahtunut sitä mukaan, kun lasten taidot ovat karttuneet. Vanhem-

mat ovat tulleet mukaan laulamaan lasten säestäessä. 

 

Ä: Sellasta sitä mukkaan ku lapset on sitte oppineet ni ne on sitte soittanu ja 
me ollaan sitte laulettu… 
I: … yhessä… ne on osannu sitte paremmin. 

6.3.3 Musiikin harrastuneisuus 

Marin musiikin harrastaminen alkoi musiikkileikkikoulussa, jota on seurannut pianonsoitto 

musiikkiopistossa, musiikkiluokat ja laulutunnit. Musiikin harrastamisen aloitus tapahtui 

vanhempien aloitteesta heidän huomattuaan Marin musikaalisuuden. Vanhemmilla on to-

dettu olevan vaikutus lastensa musiikkiharrastuksen aloittamiseen, joka pohjautuu heidän 

omiin myönteisiin kokemuksiinsa musiikin parissa (Borthwick & Davidson 2002). 

 

M: Meitä on viety muskariin siskon kanssa 90-luvun puolessa välissä tai vä-
hän aikasemmin [-94] … pianonsoitto musiikkiopistossa -96 kävin toukokuu-
hun 2007 asti. Välillä soitin musiikkiopistossa myös vähän kitaraa, mutta en 
tykänny opettajasta ni en voinu jatkaa sitä … Ja laulutunneilla kävin vuoden 
ajan, kun opiskelin pääsykokeisiin klassista laulua samaisessa musiikkiopis-
tossa. Musiikkiluokillahan olin kolmosesta ysiluokkaan asti, musiikkilinjalla 
lukiossa. 

 

Motivaatio soittamiseen on lähes aina löytynyt sisältä päin (Ruohotie 1998, 38). Vanhem-

mat ovat puuttuneet harrastukseen ainoastaan teini-iässä, jolloin soittotunneille lähtemisen 

kanssa on ollut vaikeuksia. Yhteisestä sopimuksesta ja vanhempien mukaan myös muitten 

lähisukulaisten vaikutuksesta Mari on kuitenkin jatkanut harrastusta. Tavoitteena oli suo-
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rittaa tutkinto, jonka jälkeen Mari sai päättää jatkosta. Jatkoa tuli klassisen ohjelmiston 

vaihduttua kevyeen musiikkiin. 

 

M: Oon ihan oma-alotteisesti harjotellu sen määrän, minkä on harjotellu. 
Yläasteella mua alko kyllästyttämään se tosi paljo, mutta sitte me sovittiin, 
että ku mää tein 3/3 ni sitte mää saan lopettaa, tai päättä ite, että haluanko 
mää. Ja 3/3 oli 2004 ysiluokan lopussa. … Mää halusin kuitenki menestyä 
siinä tutkinnossa, sitte mää vähä tiivistin sitä harjottelua. ... Niin sitte mää 
sovin mun piano-opettajan kans, ku mää olin tehny sen, että me ruvetaan te-
kemään jotaki muuta, että unohdetaan tää klassinen musiikki ja soitetaan ei 
vapaata säestystä, mutta nuotinnettua kevyttä musiikkia, jazzia ja muuta 
semmosta, teemamusiikkia, musikaalimusiikkia. Se sitte innosti mua jatka-
maan kuitenki siellä pianotunneilla ... Mun ongelma tai haaste oli se, että 
mää mielestäni olin kuitenki aika hyvä siinä, ja mun opettaja ei koskaan niin-
ku, se ei mua painostanu eikä patistanu eikä se koskaan torunu, jos mää en 
ollu harjotellu. 

6.3.4 Musiikin merkitys 

Musiikki merkitsee Marille paljon. Lähinnä se toimii hänen itsensä ja tunteidensa ilmaisun 

välineenä. Musiikin tekemiseen liittyy vahvasti myös sen yhteisöllisyys. Mari musisoi mie-

lellään sekä perheensä että ystäviensä kanssa. Musiikista Mari kokee saavansa kokonais-

valtaista voimaa ja iloa elämäänsä sekä itse musiikista että yhdessä tekemisestä. 

 

M: Se on tosi vahvasti mun elämässä läsnä koko ajan ja se on oiva keino tun-
teiden ja ilmaisun näyttämiseen ja purkamiseen ja käsittelemiseen niinku tun-
teiden lähinnä. Mää koen sen musiikin niin vahvasti ku mää oon tehny sitä 
niin paljo, että sillä mää pystyn osottaan niitä tunteita, ja just kuuntelussa 
silleen, että lähinnä mää aina kuuntelen semmosta musiikkia ku musta sillä 
hetkellä tuntuu … No semmosta kommunikaatiota myös ja yhdessä tekemistä, 
niinku vaikka kavereitten kaa soittaminen, ja myös perheen keskeen soitetaan 
ja kuunnellaan paljon musiikkia. … Mää saan siitä kokonaisvaltaisesti voi-
maa ja iloa elämään, ja jos mää sitä ite tuotan, esiinnyn tai muuta, ni sitten 
seki on tosi hauskaa.  

 

Marin vanhemmille musiikki on elämäntapa. Musiikki kuuluu luonnollisena osana arkeen, 

jolloin koko perhe on saanut kasvaa musiikin ympäröimänä. Musiikki toimii myös arjen 

kiireiden tasapainottajana ja ilon tuojana. 

 

Ä: No se on varmaan semmonen elämäntapa … että suuri merkityshän sillä 
musiikilla on ollu tietysti meille perheenä. Kyllä se sillä tavalla se musiikki 
on ollu semmonen elämäntapa että sitä on tavallaan halunnu kannustaa lap-
siaki, jos on ollu oma halu ja semmonen mielenkiinto ja innostus siihen, ni 
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sitte on ainaki antanu ne mahollisuuet ja vieny ja ostanu soittimiaki … ja ai-
kanaan harratuksiin viemiset ja tuomiset, että on ollu luontevaa ja halunnu 
viiä etteenpäin. Musiikki on semmosta, että ei lauleta eikä soiteta, jos ei ite 
halua sitä … ja kyllähän se antaaki paljo, se on semmonen voimavara kyllä. 
I: Mielihyvää. 
Ä: Nii ja se on semmonen vastapaino semmosen hektisen elämän vastapaino-
na… tietyllä tavalla pysäyttää siihen ommaan juttuunsa tai siihen työasiaan. 

6.3.5 Persoonallisuus ja identiteetti 

Myös Mari kuvailee itseään sosiaaliseksi, temperamenttiseksi, mutta myös spontaaniksi 

persoonaksi. 

 

M: Oon avoin ja sosiaalinen, temperamenttinen ja iloinen. … Temperament-
tisuus näkyy sillain että mennee ennen ku ajattellee tai sannoo ennen ku ajat-
telee. 

 

Jussilan (1976) tutkimuksen, joka käsitteli ammattiin vaikuttavia tekijöitä, ensimmäisellä 

faktorilla painottuivat persoonallisuuden tyydytyksen saaminen sosiaaliseen vuorovaiku-

tukseen suuntautuvasta toiminnasta. Kuten Anni ja Samikin, myös Mari on hakeutunut 

ammatiin, jossa saa olla tekemisissä ihmisten kanssa. Toisaalta Mari kuvailee itseään spon-

taaniksi, mikä taas voi aiheuttaa ailahtelevuutta päätöksenteossa. Lindroosin (1994, 11) 

mukaan intuitiiviseen päätöksentekoon vaikuttaa epäselvä identiteetti, mitä tietenkään 

emme voi ilman tarkempia testauksia tässä sanoa todeksi, vaan pikemminkin mainita ohi-

mennen. 

6.3.6 Ammatinvalinta 

Ammatinvalinnassa vanhemmat ovat sitä mieltä, että ihmisen pitää tehdä sitä, mistä hän 

tykkää. Toisaalta isän mielestä ammatin tulee myös tarjota elatus. 

 

I: Ammatinvalinnassa kuitenkin pitää mennä suurimmassa osin, onhan siinä 
tiettyjä realiteetteja, mutta suurimmilta osin pitäs mennä sisäisen äänen mu-
kaan. … Pitää seurata sitä, mikä kiinnostaa. Ei tietenkään jokainen pääse 
siihen unelma-ammattiin, mutta mahollisimman lähelle sitä. Sen pittää kui-
tenki olla ansiotyö, että elättää ittensä ja perheensä. 

  

Marin ammatinvalintaan tämä on vaikuttanut niin, että muusikon ammatin sijaan hän on 

valinnut varmemman tulonlähteen eli musiikinopettajan ammatin. Marin kohdalla onkin 

saattanut käydä kuten Ruismäen (1991) tutkimukseen vastanneille, että musiikinopettajaksi 
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hakeminen on ollut korvikeratkaisu. Myös Jussilan (1976, 30) mukaan työpaikansaanti-

mahdollisuudet vaikuttavat koulutukseen haettaessa. 

 

M: No mää ajattelin, että musiikin saralla… että mää en ossaa tarpeeksi hy-
vin mittään muuta, että tää on se asia, mitä mää ossaan… ja sitte että tää on 
myös semmonen hyvä ammatti ja silleen varma, että jos mää joskus oon mu-
siikinopettajana ni … että ennemmin ku vaikka muusikko että opettajana 
oleminen on kuitenki varmempi ammatti saada vaikka tienestiä tai näin töitä. 

 

Ä: Musta tuntu, että se oli selevää monta vuotta, että se lukion jäläkeen pyr-
kii… Siinä ei tainnu olla sinä kevväänä muuta vaihtoehtoakaan. Sitte Mari 
pääsiki ihan eka yrittämällä. Se oli sillon selekiää… 
I: Ainakin siltä osin, että se oli musiikki se, minkä parissa haluaa tehä töitä. 
Musta tuntuu, että Mari on nyt vasta jälkeenpäin hoksannu, että se musiikin-
opettaja ei oo se pelkästään, mutta musiikki on joka tapauksessa. 
Ä: Musiikki on ollu sieltä yläasteelta lähtien. Ja jo sieltä koulusta lähtien sil-
lä oli vaikka minkälaista projektia ja proggista ja se oli siinä niin innokas ja 
se porukka ja ne tekivät sitä niin monessa muodossa, että varmasti oli ominta 
ajatus, että se oli musiikki, mitä haluaa ammatikseen tehä. 

 
Kuitenkin ajatus musiikinopettajan ammatista on ollut Marilla jo yläasteelta lähtien, jolloin 

Eriksonin (1982, 249) mukaan päätös ammatinvalinnasta yleensä muodostuukin. Tähän 

päätökseen Mari myöntää vanhempien ja lähisukulaisten vaikuttaneen vahvasti. Myös 

omien opettajien esikuva on toiminut innoittajana (vrt. Erikson). 

 
M: Päätös oli jo varmasti tehty lukiossa, lukion tokalla semmonen ihan var-
mapäätös, että kyllä mää tänne haen. Mutta sitä aikasemmin mää olin vaan 
miettiny sitä, että olin miettiny sitä tosi paljon jo yläasteella ja sitten lukiossa 
tein jo sen päätöksen, että tänne mää haen. [Siihen vaikutti] vanhemmat ja 
sitte sukulaiset ehkä tai kaverit, ku niitten kans sitä pohdittiin tietysti eniten, 
että mitä vois tehä sitte isona nii sitte ystävät ja kaverit… Tietysti mää olin 
ite ehkä sanonu, että mää olin pohtinu sitä jo niin tarkkaan niin pitkään, että 
sitte ne niinku jotenki tuki sitä mun ajatusta siitä, että se vois olla hyvä juttu. 
Ja sitte kyllä mulla on ollu niin varhaiset opettajat ketä on ollu musiikissa ja 
muutenki musiikkiluokilla ja tuolla niin on ollu semmosia, että mää oon kat-
tonu että tuo ois tosi kiva homma. 

 

Musiikinopettajan ammatista Marille on muodostunut kuva omista musiikkiluokan opetta-

jistaan. Sen ja tekemiensä harjoittelujen pohjalta on hänelle muodostunut kuva hyvästä 

musiikinopettajasta. Hän kuvailee sitä näin: 

 
M: Että se ois ite… että se ois ennakkoluuloton vaikka erilaisten tyylien suh-
teen… ja olla niinku ajan tasalla… ja ite innostunu, monipuolinen ja sitte to-
siaan, että käyttää erilaisia työtapoja siinä. 



 

 

127 

H: Entä persoona?  
M:Että se opettaja ois sinut ittensä kanssa ja semmonen itsevarma ja luotta-
vainen, että se voi luoda semmosen hyvän ilmapiirin sinne luokkaan… ja tur-
vallisen ilmapiirin. 
H: Entä sitte aineenhallintaa muuten? 
M: No musiikki on niin laaja, että kaikkee ei voi mitenkään osata ihan älyt-
tömän hyvin, mutta että semmoset perus tiedot ja taidot teoriassa ja histori-
aahan ei koskaan voi oppia liikaa … täytyy olla semmonen innostava olemus, 
innokas ja ulospäin suuntautunut. 

 

Marin tarina antaa kuvan, että päätyminen musiikinopettajan ammattiin on sekoitus mie-

lenkiintoa musiikkia kohtaan, hakeutuminen sosiaalista ja temperamenttista persoonaa vas-

taavaan ammattiin sekä osoitus järkevästä ja analyyttisesta lähestymistavasta varman työ-

paikan ja elannon suhteen. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

7.1 Anni 

Mun äidin lapsuudenkodissa on musiikki ollu läsnä arkipäivässä. Äidin vanhemmat on 

laulanu aina. Ne ei oo harrastanu mitään siihen aikaan. Äidin lapsuuden perheessä sen isä 

ja äiti laulo, ja sitte ku heillä oli piano, ni vaikka pappa ei ollu koskaan käyny soittotunneil-

la, se soitteli korvakuulolta, ja nuotteja jollain lailla ite opiskellu. Se soitteli laulukirjastaki 

lauluja ja mummu laulo. Mun enot soitti kaikenlaisia soittimia, bändisoittimia, viulua, kita-

raa, pianoa. Sitä soittoa ja laulua kuulemma oli. Sitte sitä varmaan jotenki siirty vähä niin-

ku äidinmaidossa. Ja mummulassa on soitettu ja laulettu ku äiti oon ollu lapsi. Sen veljet 

on soittanu ja laulanu, nii että äiti on saanu aina nukahtaa musiikkiin. Musiikki on semmo-

nen ollu arjen asia, niinku leipä. Äiti on soittanu ja laulanu pienestä pitäen. Se alotti ensin 

yksityistunneilla naapurissa ja meni sitten konservatorioon, mutta soittaminen on sitte jää-

ny 15-vuotiaana. Kuorossa se on ollu näihin päiviin asti. Se laulaa aina kaupassaki, että 

joskus on pitäny sanoa, että äiti ole hiljaa. Isä ei oo harrastanu musiikkia ollenkaan, mutta 

kyllä se laulaa melodian mukaisesti. 

 

Mun kotona musiikkia on ollu koko ajan. Vähän niinku äitinki kotona. Äiti on laulanu aina 

paljo lastenlauluja. Ja myöhemmin niitä on laulanu minä ja mun veljet, ku ne on oppinu 

puhumaan. Meijän isä ei laula ollenkaa, mitä nyt joskus karaokea kotona. Äiti on kertonu, 

että päivittäin istuttiin pianon ääressä ja se on hyppyyttäny mua koskettimilla ja oon saat-

tanu hakata niitä nyrkeillä. Tai sitte kyllä ihan aina kaikissa nukutustilanteissa ne on laula-

nu ja myös hereillä ollessa on laulettu ja leikitty sormileikkejä. Koko ajan ehkä joku saatto 

jotaki laulaa tai esittää soittavansa kitaraa tai jotaki sellasta. Et se oli silleen luonnollisesti 

siinä mukana. Laulaminen taas tavallaan tapahtu siinä kaiken sivussa. Me kuunneltiin ja 

laulettiin paljon eon tekemiä lastenlauluja. Oli mulla yks semmonen laulukirja, mistä mää, 

mun mielestä meijän äiti soitti siitä, ku mää halusin laulaa. Ne tenavatähtibiisit mää osasin 

kaikki. Mää muistin ihan hirviän pitkiä lauluja ulkoa. Äidin kertomuksen mukaan alle 2-

vuotiaana jo halusin niitä esittää. Ja sillon tuli Tenavatähtiä ja sitte niitäki ruotsiksiki me-

nin parivuotiaana, varpaillaan pyörin ja lauloin. Katoin Tenavatähteä VHS:ltä aina uues-

taan ja uuestaan. Ja Bumtsi-Bumia mää oon kattonu sitte ala-asteella niinku se on ollu ai-

van paras. Lauloin tietysti mukana. Pikku Kakkosissa ja kaikissa oli aina musiikkijuttuja. 

Itse asiassa mää olin ite tekemässä mun sen enon kanssa Pikku Kakkosen sarjassa lasten-
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lauluja. Niitä oli semmonen kymmenen jaksoa. Eno on ollut sellanen, jonka kans on tehty 

paljon musiikin parissa. Se on toiminu inspiroijana ja mukavien musiikkikokemusten tuo-

jana, jotka on kantanu pitkälle musiikin harrastamisessa ja siihen sitoutumisessa. 

 

Mää oon käyny ekan kerran pianotunneilla kuusvuotiaana ja saman ikäsenä menin myös 

kuoroon. Luin lehestä ilmotuksen, jossa haettiin kouluikäsiä laulajia kuoroon. Mää pääsin, 

vaikka olin alaikänen. Kävin siinä kuusvuotiaasta varmaan itse asiassa kuustoistavuotiaa-

seen. Me käytiin kilpailuissa ja oltiin aika hyviäki. Vanhemmat osallistu kuoron toimintaan 

aktiivisesti. Äiti oli vanhempaintoimikunnassa jäsenenä. Ne oli myös kuoromatkoilla mu-

kana. Kuorossa laulamisesta on varmaan jäänytkin se laulaminen ja sosiaalisuus. Musta on 

vieläki kiva tehä ihmisten kans musiikkia, toisten kans tykkään tehä enempi ku toisten. 

Yläasteella me aloteltiin koulussa sellasta lauluyhtyehommaa, ja siitä asti mulla on ollu 

joku oma lauluyhtyeprojekti menossa aina. Oon ollu myös useammassa kuorossa. Pianon-

soiton alotin yksityisellä ja siirryin konservatorioon niinku äitikin oli pienenä tehny. Van-

hemmat kuljetti soittotunneille, ja äiti kävi oppilaskonserteissa kuuntelemassa. Kyllä ne 

tuki harrastusta niin kannustaen, ajallisesti ku rahallisestiki. Motivaatiota lisäsi se, että mua 

kehuttiin musikaaliseksi, mutta motivaatio kärsi, kun opettaja vaihtu. Se kehu aina, vaikk-

en ollu harjotellukaan eikä vaatinu mitään. Lisäksi klassinen ei enää kiinnostanu. Ala-

asteella aloin käyä vaparitunneilla ala-asteella klassisen lisäksi. Olin musiikkiluokalla pe-

ruskoulussa, jonka jälkeen kävin musiikkilukioon. Musiikkilukiossa olin monessa musiik-

kiprojektissa mukana ja sieltä oon saanu paljon positiivisia musiikkikokemuksia. 

 

Musiikki on ollu osa mun elämää ihan pienestä pitäen ja on edelleen, vaikka välillä mulla 

tuli aika, jollon en halunnu kuunnella ollenkaan musiikkia. Musiikin esittämisestä oon saa-

nu paljon kehuja ja mulle on tavallaan annettu musikaalisen leima. Se on varmaan tiedos-

tamatta vaikuttanut musiikkiin sitoutumiseen ja harrastuneisuuteen, että mua on aina ke-

huttu. Kyllä musiikki merkkaa mulle paljon. Mää oon nyt alkanu tekemään ite enemmän 

musiikkia, tai asioita musiikin parissa, mutten säveltää, niin sitte siitä niinku sen tekemisen 

kautta saa semmosia kokemuksia, jotka vaikuttaa taas kaikkeen. 

 

Musiikin parissa tekeminen on vaikuttanu myös mun identiteettiin. Mää koen, että se on 

ainut asia, jossa mää oon oikeesti hyvä. Mää pidän myös sen sosiaalisesta ulottuvuudesta. 

Mää oon luonteeltani sosiaalinen ja uskon, että vaikka se kuoro- ja lauluyhtyetoiminta on 

vaikuttanu mun luonteeseen ja ainaki vahvistanu sosiaalista puolta. 
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Nää edellä mainitut asiat onki tärkeimmät syyt siihen, miksi mää hain musiikinopettajaksi 

lukemaan. Just se työnkuva, että mää saan olla sen asian parissa, mistä mää oon ite kiin-

nostunu. Ei niinkään se, että mää saan ihmiset oppimaan asioita musiikista, vaan, että mää 

saan tehä sitä, mistä minä pidän. Se on aina ollu se mun vahvin alue koulussa ja joka pai-

kassa. Ja sitte myöhemmin aloin myös ymmärtään, että mää en osaa mitään muuta, eli se 

on mun ainoa vaihtoehto. Ja sitten mulla se mun serkku, joka oli mulla pienestä asti ollu 

semmonen esikuva, on myös musiikinopettaja. Musta tuntuu, että se aika paljo myös syötti 

mulle sitä päähän, että sinustaki tulee sitten musiikinopettaja. Se puhu mulle sillon, ku olin 

pieni, että tämmönen tulee sitte kans pääsykokeeseen, harjottelepa nyt tätä. Toisaalta mu-

siikinopettajana saisin olla tekemisissä ihmisten parissa, joka sopii mun luonteeseen. Mää 

tiesin jo ala-asteella, että musta tulee musiikinopettaja, eikä mulla ollu muita vaihtoehtoja. 

Siihen on vahvasti vaikuttanu perhe, eno ja serkku. Mulla oli ruusunen kuva musiikinopet-

tajan ammatista, koska olin musiikkiluokilla. Tiedostin kyllä, mitä sen työnkuvaan kuuluu, 

musiikinteoria ja -historia, musisointi ja kasvatuksellinen puoli. Nyt myöhemmin oon al-

kanu ajatteleen, oisko joku muu ammatti musiikin parissa parempi, koska se, mitä normaa-

lin koulun musiikinetunneilla saadaan aikaseksi, ei välttämättä oo musiikkia, josta mää 

nauttisin. 

7.2 Sami 

Mää oon kotosi perheestä, jossa vanhemmat ovat arvostaneet perhearvoja ja halunneet luo-

da turvallisen ympäristön meille lapsille. Aika tavallista arkea meillä on eletty. Äiti on ollu 

kotiäitinä ja isä töissä. Niitten omaan musiikkitaustaan on varmasti vaikuttanu sen ajan 

harrastusmahollisuuet. Isä ois halunnu joskus soittaa pianoa, mutta niillä ei ollu varaa pia-

noon eikä pahvipianolla harjottelu motivoinu. Laulamiseen ei varoja tarvittu, ja isä laulo 

kirkkokuorossa ja oppikoulun kuorossa muutaman vuoden. Isänsä kans ne oli kuunnellu 

putki- ja transistoriradioista klassista ja sen ajan nuorisomusiikkia. Myöhemmin isä oli 

ääntitelly kelamankalla musiikkiohjelmia. Isä sai alakouluaikana kitaran, jolla minäkin 

opettelin soittamaan lukion jälkeen. Äitikään ei oo harrastanu musiikkia, vaikka mahdolli-

suus viulunsoittoon oli. Äidinäiti laulo aina kotona ollessaan ihan mistä aiheesta tahansa. 

Se on periytyny mun äidille ja se taas laulo kotiaskareita tehdessään. Äiti osti joskus 80-

luvulla kitaran opetellakseen soittamaan sillä, mutta se jäi taka-alalle. Se on ollu siinä mei-

jän lasten ulottuvissa ja sillä oon soitellu paljon lukion jälkeen. Vanhemmat on molemmat 
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tykänny laulaa koulussa musiikintunneilla ja aikuisena ne on ollu monissa kuoroissa mu-

kana. Me ollaan oltu siellä mukana kuuntelemassa. Sanoisin, että ne on perusmusikaalisia 

ja oisivat oppineet soittaanki, jos ois ollu mahollisuus.  

 

Mun lapsuudenkodissa on ollu aina piano. Isä halus sen meille hankkia, jotta meillä ois 

mahollisuus ainaki sen soittamiseen, mitä sillä itellä ei ollu. Piano oli olohuoneessa, ja sitä 

oli helppo mennä soittaan vaikka vaan ohimennen muutaman sävelen. Meillä kävi kotona 

yksityinen piano-ope, joka aluksi opetti mun sisaruksia ja myöhemmin muaki. Vanhemmat 

käytti lapsia konservatorion pääsykokeissa. Se kannatus musiikkiluokalle ja muille oli 

enemmän epämateriaalisena kannustimena. Oletettiin, että me ollaan innostuneita musii-

kista, ja niin me oltiin. Me ollaan kaikki käyty musiikkiluokat, vaikka kaikki me ei tehä 

sitä musiikkia niin paljon. Kaikille on annettu pohja siihen. Meille tuli vasta myöhemmin 

telkkari. Jos kuulin telkkarista jonku ohjelman tunnusmusiikin, soitin sen korvakuulolta 

pianolla. Radiosta saatto tulla jotain äidin mielestä kaunista musiikkia. Sisko fanitti kovasti 

yhtä bändiä ja oli mukana levykerhossa. Lähinnä se oli, että mitä ne sisarukset kuunteli, ni 

sitä tuli iteki kuunneltua. Sain kasvaa kodissa, missä sisarukset harrasti musiikkia, äiti lau-

lo ja vanhemmat tuki musiikkiharrastusta niin rahallisesti kuin kannustaen musiikkiluokal-

le ja musiikkiharrastuksessa. 

 

Musiikkiharrastuksen aloittaminen oli luonnollista sisarusten mallin mukaan. Pääsin kon-

salle klassiseen pianoon, johon mun sisarukset ei ollu päässy. Onhan se aina semmonen 

sisarusten keskeinen kilpailu, jossa pärjääminen motivoi. Mää harjottelin yleensa tosi vä-

hän. Tutkintojen tekemiseen mua lahjottiin. Muistaakseni 1/3:sta sain 100 mk, 2/3-

tutkinnosta 200 mk ja 3/3:sta jotain samaa luokkaa euroissa. Ysiluokalla lopetin konsan, 

koska klassinen piano ei enää tuntunu omalta. Mää sitte aloin säestämään seurakunnassa 

perushelppoja kappaleita. Sen kautta vapaasäestystä opin ite yläkoulussa ja lukiossa. Tein 

omia biisejäki. Se klassinen oli jotenki pakollista, mutta hyvä että sitä oli, koska se anto 

sen motorisen pohjan. Lukioaikana mulla oli yks bändi, jonka kans äänitettiin. Sen jälkeen 

mulla on ollu bändejä ympäri Suomea. Yläasteella innoistuin kitarasta ja sen jälkeen rum-

muista. Lukiossa tein musiikkidiplomin. On mulla ollu semmonen tunne, että jonneki tässä 

tähdätään ja kerätään taitoja. Mun isä sano mua meijän muusikoksi. Tietyllä tavalla se oli 

imartelevaa, että pysty aatteleen, että sellaseen olis mahollisuus joskus. Silti mää näin itte-

ni, että en tienny mikä on uravalinta. Mutta se toi hyvän pohjan, että jollain uralla olis hyvä 

pohja sitte, minne mennä. 
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Musiikki on todella laaja alue elämässä. Musiikki tuo luovuuden tunnetta parhaimmillaan. 

Se on se juttu, mistä ite saa luovuutta irti kaikista suurimmin. Se on myös yhteisöllisyyse-

lementti elämässä. Teen paljon ihmisten kanssa musiikin parissa hommia. Sen parissa oon 

myös saanu onnistumisen tunteita ja isän ihailua. Koin, että musiikki on mun juttu myös 

errattuna sisaruksiin. 

 

Mulla on itellä ollu todella hyvät peruskoulun musiikkiluokan ja lukion opettajat musiikis-

sa. Mää oon saanu melkeempä sen ideaalisimman musiikkikasvatuksen. Ala-asteen mu-

siikkiluokan opettaja oli Orff-painoitteinen. Musiikkiluokalla on ne opettajat, jotka sitten 

tekevät vanhempien alottamaa kannatustyötä eteenpäin. Yläasteella työelämään tutustu-

misjaksossa kirjotin lehden foorumiin siitä, miten opettajia mollataan hirveesti yläkoulus-

sa. Mietin, mihin tää maailma menis ilman opettajia. Siinä itsetutkiskelussa avautu, että 

opettajan ammatti voi olla mahollisuus. Toinen vaihtoehto oli kanttori, mutta isoveli sano, 

että ne joutuu soittaan virsiä pakkasessa ilman hanskoja, joten hautasin sen idean. Lukiossa 

tuli ajatus musiikinopettajasta. Ensin piti kuitenki päästä ylioppilaskirjotukset läpi. Van-

hemmat laitto porkkanaksi sähköpianon, jonka sitten sain ja valitsin kalleimmasta päästä. 

Myöhemmin oon vaihtanu sen useampiin soittimiin. Musiikionopettajan ammatinvalintaan 

vaikutti myös se, että miten voin olla parempi kuin omat opettajat. Että jos löysi jonku vian 

opettajassa, ajattelin, että minä olisin tehny tuon paremmin. Mutta se tuli vasta myöhem-

min, että alanpa opettajaksi. Sillon ei ollu enää niin vahvana, että sen takia, että korjaan 

kaikki aiempien opettajien virheet. Lähinnä ajatus siitä, mitä ne lapset tulee saamaan mu-

siikinopetukselta. Musiikin opettamisen viehätys koostuu osittain siitä, että ihmiset tajuaa 

semmosia asioita, mitkä ite pitää tärkeänä ja pääsee kasvaan sen kautta. Voin olla kierrät-

tämässä sitä hyvää, mitä ite oon saanu. 

7.3 Mari 

Mun vanhemmat on pienemmiltä paikkakunnilta kotosin. Molempien äidit on ollu innok-

kaita virsien veisaajia, ja vois sanoa, että musikaalisuutta on molempien suvuissa. Äiti on 

laulanu kuoroissa lukiosta lähtien ja on sillä akustinen kitara, jolla se osaa perussoinnut. 

Lukiossa iskänki musiikkiharrastus monipuolistu, kun sillä oli kitaraa soittava huonekaveri 

asuntolassa. Sillon 70–80-luvun vaiheteessa pienen paikkakunnan syrjäkylillä siellä 75 

kilometrin päässä keskustasta, ihan todella korvessa, isällä oli aika jännä kaveripiiri niihin 
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lähtökohtiin verraten. Ne kuunteli soulia, funkkia ja fuusiojazzia. Isä kävi aina marjarahoil-

laan ostaan vinyylilevyjä, joita sitten mun veli vieläki kotona kuuntelee. Se opetteli soit-

taan sähkökitaraa, jonka myöhemmin vaihto kosketinsoittimeen. Molemmilla se osaa soit-

taa vapaasäestystä. Molemmat mun vahemmista on musikaalisia, niillä on sävelkorvaa ja 

rytmitajua, ne laulaa nuotilleen ja osaa soittaa jonku verran. Musiikki merkittee niille pal-

jon ja toimii voimavarana arjen keskellä. Niille musiikki on ollu elämäntapa, ja ne on ha-

lunnu kannustaa meitä lapsiaki musiikin pariin, jos on ollu oma halu, mielenkiinto ja in-

nostus siihen. Ne on halunnu antaa ne mahollisuuet musiikin harrastamiseen, kuljettanu 

soittotunneilla ja ostanu soittimia. 

 

Totta kai vanhempien oma musiikillinen harrastuneisuus vaikutti siihen, miten musiikki oli 

läsnä mun lapsuudenkodissa. Vinyylilevyjä on kuunneltu. Kun mää olin pieni, niin van-

hemmat on laulanu isän säestyksellä. Vähitellen musisointi siirty enempi meille lapsille, 

vaikka vieläki meillä musisoidaan koko perheenä. Äiti tulee laulaan ja isällä on basso. Alle 

kaksivuotiaana oon laulellu spontaanisti ja keksiny omia lauluja. Niitä on tallentunu vide-

olleki. Laulaminen on ollu hauskaa, luonnollinen osa elämää ja luonnollinen ja turvallinen 

tapa ilmasta itteä. Mulla on puolitoista vuotta nuorempi pikkusisko, jonka kans laulettiin 

radiosta, kaseteilta ja tv:stä kuultuja kappaleita, Toivelaulu-kirjoista lastenlauluja ja aikuis-

ten lauluja. Me muistettiin ulkoa älyttömästi. Videolla on ku me siskon kans duetoidaan tai 

koveroidaan Kätkättiä. Euroviisuja on tullu vissiinki seurattua. Meijän perhe-elämässä lau-

laminen ja musiikki oli luonnollinen osa arkea. 

 

Kun vanhemmat ovat huomanneet meijän lasten musikaalisuuden ja sen, että ollaan tykätty 

laulaa, ne vei meitä musiikkileikkikouluun naapurikuntaan. Tästäki huomaa vanhempien 

halun panostaa musiikkiharrastukseen. Muskarista jatkoin musiikkiopistoon soittaan pia-

noa 7-vuotiaana. Me muutettin vähän isommalle paikkakunnalle siitä vuoden päästä. Pää-

sin siellä musiikkiluokalle, jonka kans tehtiin erilaisia musiikkiprojekteja. Myös lukion 

kävin musiikkilinjalla. Pianonsoittoa jatkoin lukion loppuun asti. Murrosiässä meinas pia-

nonsoiton motivaatio loppua. Minut sai pakolla viiä musiikkiopiston ovelle asti, että oisin 

menny soittotunnille. Siinä vaiheessa vanhemmatki ajatteli, että antaa tytön lopettaa, mutta 

mummolassa käydessä mummot ja enot motivoivat jatkamaan. Ne osas sanoa oikeat sanat 

ja kehua sopivasti. Siispä jatkoin klassista pianoa aina 3/3-tutkintoon asti. Sen jälkeen so-

vittiin opettajan kanssa, ohjelmisto vaihdettiin kevyeen musiikkiin, mikä motivoi jatka-

maan. Kitaraa koitin välillä, mutta en innostunu siitä. Kun päätin hakea musiikinopettajak-
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si lukemaan, kävin pääsykokeita varten laulutunneilla ja sillon päätin jatkaa vielä D-

tutkinnon verran klassista pianoa, että saan sen mukolla hyväksiluettua. 

 

Musiikista oli tähän mennessä tullu mulle todella tärkeä osa elämää. Mää koen sen musii-

kin niin vahvasti ku mää oon tehny sitä niin paljo. Sen avulla mää pystyn osottaan niitä 

tunteita niin musisoimalla kuin kuuntelemalla semmosta musiikkia, ku musta sillä hetkellä 

tuntuu. Musiikki toimii omien ajatusten ja tunteiden käsittelyn välineenä. Se on myös tullu 

osaksi identiteettiä. Musiikki merkitsee myös kommunikaatiota ja yhdessä tekemistä. Ka-

vereitten kaa soitetaan ja perheen keskeen soitetaan ja kuunnellaan paljon musiikkia. Mu-

siikki on myös ollu se juttu, missä mää oon ollu hyvä ja mua on kehuttu. Onhan mun sisa-

ruksetki harrastanu musiikkia, etten niihin verrattuna koe olevani parempi, mutta vanhim-

pana lapsena oon ollu ensimmäinen ja sillä tavoin erikoisasemassa. 

 

Päätös ammatinvalinnasta alko muotoutua yläasteella, mutta varsinaisen päätöksen tein 

lukiossa. Vanhemmat ja sukulaiset kannusti mua siihen ja mulle sanottiin, että se vois olla 

mulle ominainen juttu. Kavereitten kans sitä pohdittiin tietysti eniten, että mitä vois tehä 

sitte isona. Olin mää jo pitkään sitä miettiny, jollon läheisten mielipiteet oli tukemassa mun 

ajatuksia. Aloin ottaa laulutuntejakin tavoitteena menestyä musiikkikasvatuksen pääsyko-

keissa. Ajattelin, että musiikki oli se asia, mitä mää osasin ja mistä tykkäsin. Halusin toi-

mia musiikin saralla. Mulla oli myös varhaiset opettajat musiikissa ja musiikkiluokilla 

semmosia, joiden työstä mulle on tullu kuva, että musiikin opettaminen ois kivaa. Siinä saa 

myös olla luova ja monipuolinen opetustavoissa. Isän mielestäkin pitää seurata sitä, mikä 

kiinnostaa. Ei tietenkään jokainen pääse siihen unelma-ammattiin, mutta mahollisimman 

lähelle sitä. Oon samaa mieltä isän kanssa siitä, että työllä pitää elättää ittensä ja perheensä. 

Musiikinopettaja on varmempi ammatti saada tienestiä ja töitä kuin muusikon ammatti.  
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8 POHDINTA 

Annin ja Marin ammatinvalintatarinassa esiintyy tiettyjä samankaltaisuuksia. Molempien 

tarinoissa korostuu vanhempien oma musiikillinen aktiivisuus kodin musiikillisten virik-

keiden tarjoajina ja harrastuksen tukijoina. Vanhemmat ovat harrastaneet musiikkia sekä 

soittaen että laulaen, ja musiikki on ollut osana arkea. Anni ja Mari ovat enkulturoituneet 

musiikillisesti aktiiviseen ympäristöönsä laulaen, Anni yksin ja Mari siskonsa kanssa. Ko-

din musiikkiympäirstö on ollut monipuolinen ja virikkeinen. Annin kodin runsas musiikil-

linen ympäristö on muodostunut äidin laulusta, äidin ja Annin yhteisistä musiikihetkistä 

pianon ääressä sekä kaseteilta, TV:stä ja radiosta kuullusta musiikista, johon Anni on ak-

tiivisesti osallistunut ja josta hän on saanut inspiraatiota leikkeihin ja harrastuksiin. Yhte-

näistä Annille ja Marille on myös vanhempien täysi tuki musiikin harrastamisessa, mihin 

taas on vaikuttanut vanhempien oma musiikillinen harrastuneisuus ja suuri arvostus mu-

siikkia kohtaan. 

 

Musiikkiharrastuksen aloittamisessa on havaittavissa hienoista eroa. Mari on aloittanut 

musiikkiharrastuksen vanhempien ohjattua hänet sinne, minne he ovat katsoneet hänellä 

lahjoja olevan. Kiinnostus laulamiseen ja siitä nauttiminen on johtanut Annin lauluharras-

tukseen, joskin molempien institutionaalinen harrastaminen on tullut pianon myötä. Myö-

hemmin laulaminen on kuitenkin edelleen miellyttävin muoto harrastaa musiikkia ja sen 

kautta on tullut monia positiivisia kokemuksia. 

 

Annille ja Marille musiikinopettajan ammatinvalintaan ovat olleet vaikuttamassa kotona 

saatu arvostus musiikkia kohtaan, musiikkiharrastukset sekä halu työskennellä musiikin 

parissa. Musiikista on tullut tärkeä osa heidän elämäänsä, he ovat kokeneet sen ainoaksi 

taidokseen ja mielenkiinnon kohteekseen ja halunneet siitä itselleen ammatin jo yläasteiäs-

sä. 

 

Samin tarina poikkeaa hieman edellisistä. Ensinnäkin asema perheessä on erilainen. Hän 

on kuopus Annin ja Marin ollessa esikoisia. Vanhemmat eivät ole itse harrastaneet musiik-

kia muutoin kuin aikuisiällä seurakuntakuorossa. Kodin musiikillinen ympäristö, jossa 

Sami on kasvanut, on muodostunut äidin laulusta, sisarusten musiikkiharrastuksesta ja 

myöhemmin mediasta tulleesta musiikista. Kotona ollut piano on vaikuttanut harrastuksen 

valintaan. Kotona on arvostettu musiikkia ja haluttu tukea sen harrastuksessa. Musiikin-
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opettajan ammatin valintaan ovat vaikuttaneet musiikkiharrastuksen kautta saadut taidot, 

kiinnostus musiikkia kohtaan sekä arvostus opettajan ammattia kohtaan. 

 

Tutkimukseni tuloksia voidaan verrata osaan Ruismäen (1991) tutkimustuloksista. Ruis-

mäen mukaan musiikinopettajan ammatinvalintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

itsensä toteuttaminen, kiinnostus soittamiseen ja laulamiseen, oma musikaalisuus, musiikki 

kouluajan mieliaine, ”varma työpaikka” valmistumisen jälkeen, oman opettajan esikuva, 

vanhempien toivomus tai ammatinvalinnan ohjaajien suositus sekä se, että musiikki on 

koettu usein lempiaineeksi koulussa. (Ruismäki 1991, 139–141.) Moneen näistä ovat koti 

ja sen musiikillinen ympäristö vaikuttamassa niin musiikillisten virikkeiden tarjoana, mo-

tivaattorina kuin tapojen ja arvojen lähteenä enkulturaatioprosessissa. 

 

Musiikinopettajan ammatinvalintaprosessi lähtee liikkeelle varhain, jopa ennen lapsen syn-

tymää. Kuten Ruismäki (1991, 55) asian muotoilee, sen perustaa lähdetään rakentamaan jo 

lapsuudessa tai varhaislapsuudessa. Uranvalinnan prosessi on monien eri tekijöiden summa 

ja tapahtuma, jonka ajallinen kesto on yksilöstä riippuvaa. Kysymme siis, miten perusta 

muotoutuu? Ensinnäkin vanhempien arvot syntyvät Eriksonin (1982) mukaan varhaiseen 

aikuisikään mennessä, mikä on myös yleensä ikä, jolloin valitaan ammatti, perustetaan 

perhe ja hankitaan lapsia. Nämä arvot, asenteet ja tottumukset vaikuttavat lapseen hänen 

kasvaessa siinä ympäristössä. Lapsi konstruoi itselleen omat arvot ja asenteet, kirjoittaa 

uudelleen käsikirjoitusta improvisoiden ja uusintaen. Arvot ovat ohjaamassa lasta lopulta 

ammattiin. Lisäksi vanhempien arvot vaikuttavat siihen, millä tavalla vanhemmat suhtau-

tuvat musiikkiin, kuinka he haluavat tarjota musiikillisia virikkeitä lapselleen ja kuinka he 

ovat kannustamassa lastansa musiikkiharrastuksessa. Toisaalta musikaalisuuden kehitys 

voidaan katsoa alkavaksi jo ennen syntymää, kun sikiön kuuloelimet ovat kehittyneet ja 

valmiita ottamaan vastaan musiikillisia ärsykkeitä. Lapsen musiikilliseen kehitykseen vai-

kuttavat ratkaisevasti juuri vanhempien heille tarjoamat musiikilliset ärsykkeet ja virikkeet. 

Musiikillisesti virikkeinen koti tarjoaa lapselle mahdollisuuden kehittää musiikillista kom-

petenssiaan ja osallistua musiikin tuottamisen kulttuuriin yksin tai yhdessä perheenjäsenten 

kanssa. Musiikillisesti virikkeinen koti tarjoaa myös mahdollisuuden musiikkiharrastuksel-

le ja sitä kautta musiikillisten taitojen kehittämiselle. Musiikista voi näin tulla tärkeä har-

rastus sekä tapa ilmaista itseään. Lopulta voi syntyä ajatus musiikista ammattina. 
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Tarkoituksenani oli tarkastella kodin musiikkiympäristön vaikutusta musiikinopettajan 

ammatinvalintaan. Aiempien tutkimuksien pohjalta sisältöön valikoitui teorioita musikaali-

suudesta ja sen kehittymisestä, elämänkaariteorioita sekä ammatinvalintateorioita. Aiheen 

näkökulman valinnassa auttoi Oulun musiikkikasvatuksen professori emerita Maija Fred-

rikson. Aiheen rajaaminen oli haastavaa, sillä on olemassa useita teorioita musiikillisesta 

tai musikaalisesta kehittymisestä eikä termien sekava käyttö sitä helpottanut. Lisäksi aihe-

piiri liikkui elämänkaaripsykologian ja sosiologian alueilla tarjoten mahdollisuuden aiheen 

monimuotoiseen tarkasteluun. Toisaalta taas elämänkaariteorioista oli loogista valita Erik-

son teoria sen psykososiaalisen luonteen vuoksi. Ammatinvalintateoriat olivat itselle tun-

temattomia, joten niitä pyrin tarkastelemaan yleisesti. Musiikinopettajan ammatinvalintaa 

on tutkittu Suomessa jonkin verran (Ruismäki 1991), joskin tutkimuksissa on kartoitettu 

yleisiä syitä ryhtyä musiikinopettajaksi. Halusin kuitenkin keskittyä juuri kodin musiik-

kiympäristön vaikutusta musiikinopettajan ammatinvalintaan. 

 

Tarkastellessani ammatinvalintateorioita huomasin, kuinka moni asia vaikuttaa ammatin-

valintaan. Yksilön kiinnostuksen lisäksi ammatinvalintaan vaikuttaa aiempi koulumenes-

tys, koulutustarjonta, koulutuksen saatavuus, asuinpaikka, yksilön sosiaalinen tausta, am-

matti- ja luokkarakenne sekä persoonallisuus ja identiteetti. (Muurinen 2004, 37.) Moniin 

näistä taas vaikuttaa vanhemmat ja heidän arvonsa ja asenteensa, jotka siirtyvät seuraaville 

sukupolville enkulturaatioprosessin aikana. Tutkimuksessani keskittyminen kodin musiik-

kiympäristöön avasikin laajemman tutkimuskentän kuin osasin aluksi kuvitella sosiologian 

ja kehityspsykologian reviireille saakka. 

 

Pro gradu -tutkielman tekeminen on oli mielenkiintoista ja haasteellista. Erityisen mielen-

kiintoista siitä teki musikaalisuuden kehittymisen tarkastelu kodin musiikkiympäristön 

näkökulmasta, sekä sen nivoutuminen musiikkiharrastukseen ja lopulta ammatinvalintaan. 

Tutkimuksessa koin erittäin miellyttäväksi haastattelutilanteet niiden sosiaalisen luonteen 

vuoksi. Lisäksi viitekehys liikkuu elämänkaaripsykologian ja sosiologian alueilla, jotka 

kiinnostavat minua todella paljon. Haasteelliseksi koin aiheen laajuuden. Analyysivaihees-

sa laajuus teetti ongelmia tutkimustulosten ja aiempien tutkimusten vertailussa. 

 

Tutkimukseni aihe syntyi omasta perheestäni. Aihe on myös tarkennettu jatkumo kandi-

daatintutkielmastani, jossa pohdin ympäristön ja perimän vaikutusta musikaalisuuteen. Pro 

gradu -tutkielmassani halusin rajata näkökulmani ympäristöön ja ammatinvalintaan. Tut-
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kimustehtävänäni minulla oli selvittää mitkä tekijät kodin musiikillisessa ympäristössä 

vaikuttivat ammatinvalintaan. Toteutin aineiston keräämisen haastattelemalla kolmea mu-

siikinopettajaksi opiskelevaa yksityishaastatteluna ja heidän vanhempiaan parihaastattelu-

na. 

 

Haastateltavien saaminen tutkimukseen oli haastavaa. Olisin halunnut kaksi tyttöä ja kaksi 

poikaa, jotta sukupupolijakauma olisi tasainen ja näin ollen elämänkertadiversiteetti laa-

jempi. Olen kuitenkin tyytyväinen myös kolmen opiskelijan elämän tutkimiseen. Jälkeen 

päin ajateltuna neljä olisi voinut tehdä tutkimuksesta liian laajan. Haastattelutilanteet olivat 

miellyttäviä ja koin nauttivani tiedonkeruusta. Myös haastateltavat, sekä opiskelijat että 

vanhemmat, antoivat hyvillä mielin oman panoksensa tutkimukseen, mistä olen heille kii-

tollinen. 

 

Aineston analyysimenetelmänä käytin temaattista analyysia. Analyysin kulku oli seuraava: 

aineiston lukeminen kahteen kertaan, alustava tematisointi, uudelleen lukeminen ja vertailu 

aiempiin tutkimuksiin, teemojen muokkaus ja järjestysten vaihtaminen lähemmäksi elä-

mänkerrallista kulkua. Lukemista, vertailua ja teemojen muokkausta tapahtui useaan ker-

taan. Lisäksi teemojen järjestys muuttui analyysiprosessin aikana ei-ajallisesta ajalliseen. 

 

Analyysin jälkeen syntetisoin aineiston uudelleen narratiivisiksi kokonaisuuksiksi. Kirjoi-

tin sekä opiskelijoiden että vahnempien haastatteluista saaduista materiaaleista minä-

muotoisen tarinan. Luetutin tarinat opiskelijoilla pyytäen kommentteja ja korjausehdotuk-

sia, joiden mukaan muokkasin tarinat lopulliseen muotoonsa. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereistä ei ole olemassa mitään yksittäistä oh-

jetta, mutta luotettavuus lisääntyy, kun lukijan on mahdollista seurata tarkan selvityksen 

perusteella, miten tutkimuksessa on edetty. Toisin sanoen tutkija raportoi tekemäänsä yksi-

tyiskohtaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 142.) Luvussa neljä kerroin käyttämistäni aineis-

ton keruu- ja analyysimenetelmistä. Luvussa viisi kuvasin haastattelujen kulkua. Tutki-

muksen luotettavuutta lisää aiempien tutkimusten samankaltaiset tutkimustulokset. Tutki-

musaineiston keruussa ilmenee triangulaatiota, sillä keräsin tietoa sekä opiskelijoilta itsel-

tään että heidän vanhemmiltaan saaden kaksi näkökulmaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 144: 

Denzin 1987). Tutkimustulosten luotettavuutta lisää myös kommunikatiivinen validointi. 
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Käytin kootut tutkimustulokset haastattelemillani opiskelijoilla pyytän heiltä kommentteja 

ja korjausehdotuksia, joiden mukaan muokkasin tutkimustulokset lopulliseen muotoonsa. 

 

Tutkimus toteutui pitkällä aikavälillä pikkuhiljaa edeten ja hautuen. Runsas ajankäyttö 

mahdollisti teorioiden ja aiempien tutkimusten monipuolisen käsittelyn sekä tarkemman 

analyysin. Tutkimukseen sopiva metodi ja aineistonkeruumenetelmä löytyivät helposti 

aiheen rajaamisen jälkeen. Narratiivinen tutkimus ja teemahaastattelu sopivat tutkimuksee-

ni hyvin. Olen tyytyväinen tekemääni tutkimukseen, sillä sain tutkimuskysymyksiin vas-

taavat yksilölliset tutkimustulokset. 

 

Tarkoitukseni oli selvittä, miten kodin musiikkiympäristö vaikuttaa lapsen musiikinopetta-

jan ammatinvalintaan. Tuloksissa ilmeni, millaisia kodin musiikillisia ympäristöjä haasta-

teltavilla oli, miten he olivat harrastaneet musiikkia ja mitkä asiat olivat vaikuttaneet hei-

dän ammatinvalintaansa. Tutkimustuloksista nousi selvästi esille tiettyjä piirteitä kodin 

musiikillisessa ympäristössä. Tutkimuksessa haastateltavien kotona musiikki on ollut osa 

arkipäivää. Musiikkia on laulettu, kuunneltu ja siihen on osallistuttu paljon, mihin vaikut-

taa vanhempien arvostus musiikkia kohtaan. Vanhempien oma musiikillinen tausta vaikutti 

myös siihen, että he johdattivat usein lapsen harrastamaan musiikkia. Yhdessä tapauksessa 

se, että heillä ei itsellään ollut ollut mahdollisuutta lapsena harrastaa musiikkia, sai aikaan 

sen, että he halusivat tarjota lapselleen sen mahdollisuuden. Musiikkiharrastuksessa heidän 

roolinsa on ollut tukija ja kustantaja. Ammatinvalintaan on vaikuttanut kodin tarjoama 

musiikkiharrastus ja arvostus musiikkia kohtaan. Ammatinvalinta pohjautui haluun työs-

kennellä sen asian parissa, josta pitää ja jossa he kokivat olevansa hyviä 

 

Käsittelemäni aihe on niin laaja, että sitä voisi tutkia paljon syvemmin ja useasta eri näkö-

kulmasta. Mielessäni käyneitä vaihtoehtoja ovat muun muassa: 1) kodin tai sen musiik-

kiympäristön vaikutus musiikilliseen kehitykseen ja sen kautta muusikon ammattiin, 2) 

kodin musiikkiympäristön vaikutus musiikilliseen identiteettiin ja 3) kodin (musiikkiympä-

ristön) vaikutus (musiikilliseen) identiteettiin ja sen kautta musiikinopettajan ammatinva-

lintaan. Viimeksi mainittu vaatisi identiteetin testausta, mikä olisi todella mielenkiintoista. 
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Liite 1 
 
Saatekirje musiikinopettajaopiskelijalle 
 
Oulun yliopisto 
Musiikkikasvatuksen yksikkö 
Aila Siliämaa 
 
 
Hyvä vastaaja, 
 
Teen pro gradu -työtäni aiheesta kodin musiikkiympäristön vaikutus musiikinopettajan 
ammatinvalintaan. Tarkastelen työssäni musiikinopettajan ammatinvalintaa, kodin musi-
ikkiympäristöä, musiikin harrastusta ja musiikillisten taitojen kehitystä. Tarkastelun 
näkökulmana on erityisesti kotiympäristön ja perheen vaikutus kyseisiin osa-alueisiin. 
Tutkimukseen liittyen haastattelen musiikkikasvatuksen opiskelijoita sekä heidän 
vanhempiaan. Opiskelijat haastattelen henkilökohtaisesti ja vanhemmat parihaastatteluna. 
Haastattelu on keskustelunomainen teemahaastattelu. Haastattelu nauhoitetaan. Haastat-
telussa kerättävä materiaali säilytetään luottamuksellisena ja saatuja tuloksia käsitellään 
ja analysoidaan siten, että haastateltavien henkilöllisyys pysyy salassa. Haastattelusta 
saatu materiaali hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 
 
Suostun haastatteluun ja siihen, että tietojani saa käyttää yllämainittuun tarkoitukseen. 
 
 
___________________________________  
Paikka ja aika    
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Allekirjoitus , haastateltava  Allekirjoitus, haastattelija 
 
 
Kiitos osallistumisestasi tutkimukseen! 
 
  



 

 

Liite 2 
 
Saatekirje vanhemmille 
 
Oulun yliopisto 
Musiikkikasvatuksen yksikkö 
Aila Siliämaa 
 
 
Hyvä vastaaja, 
 
Teen pro gradu-työtäni aiheesta kodin musiikkiympäristön vaikutus musiikinopettajan 
ammatinvalintaan. Tarkastelen työssäni musiikinopettajan ammatinvalintaa, kodin musi-
ikkiympäristöä, musiikin harrastusta ja musiikillisten taitojen kehitystä. Tarkastelun 
näkökulmana on erityisesti kotiympäristön ja perheen vaikutus kyseisiin osa-alueisiin. 
Tutkimukseen liittyen haastattelen musiikkikasvatuksen opiskelijoita sekä heidän 
vanhempiaan. Opiskelijat haastattelen henkilökohtaisesti ja vanhemmat parihaastatteluna. 
Haastattelu on keskustelunomainen teemahaastattelu. Haastattelu nauhoitetaan. Haastat-
telussa kerättävä materiaali säilytetään luottamuksellisena ja saatuja tuloksia käsitellään 
ja analysoidaan siten, että haastateltavien henkilöllisyys pysyy salassa. Haastattelusta 
saatu materiaali hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 
 
Suostun haastatteluun ja siihen, että tietojani saa käyttää yllämainittuun tarkoitukseen. 
 
 
___________________________________  
Paikka ja aika    
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Allekirjoitus, haastateltava  Allekirjoitus, haastateltava 
 
 
___________________________________ 
Allekirjoitus, haastattelija 
 
 
Kiitos osallistumisestasi tutkimukseen! 
 
 
 
  



 
 

 

Liite 3 
 

Haastattelurunko 
 
Haastateltavan tiedot 

< Sukupuoli 
< Ikä 
< Musiikinopettajaksi opiskelun aloitusvuosi 

 
Itse haastateltava 

< kerro itsestäsi, mitä teet, mitä tykkäät tehdä ja millainen olet  
 
Koti ja perhe (Huom! Lapsuuden ajan, varhaislapsuudessa ja ennen kotoa pois muuttoa) 

< Ketä perheeseesi kuuluu? 
o vanhemmat 
o Sisarukset ja heidän suhteellinen ikänsä sinuun verrattuna 
o Muut mahdolliset (kotona asuvat) perheenjäsenet 

< Mitkä ovat vanhempiesi ammatit? 
 
Musiikin merkityksestä 

< Mitä musiikki sinulle merkitsee? 
< Mitä koet saavasi musiikista? 
< Millaisia huippukokemuksia musiikki on antanut ja kuinka paljon ja millaisissa yh-

teyksissä? (neuropsykologinen tutkimus, palkitsevaa) 
 
Kodin musiikillinen ympäristö lapsuudessa 

< Miten musiikki on ollut kotona läsnä? 
< Miten paljon kotona on laulettu lastenlauluja? 
< Mitä lastenlauluja muistat varhaislapsuudestasi? 
< Kuka on laulanut lastenlauluja / Kenen kanssa lastenlaulujen laulaminen tapahtui? 
< Muistatko musisoineesi pienenä spontaanisti? 
< Millaisia muistoja ja tunteita lapsuuden musiikilliset kokemukset sinussa herättä-

vät? 
< Median musiikkiympäristö: 

o Milloin muistat kuulleesi musiikkia mediasta? 
o Kerro radiosta, tv:stä, tietokoneelta tai muusta mediasta saaduista musiikki-

kokemuksista. 
 
 
Musiikin harrastaminen 

< Kerro musiikin harrastamisestasi. 
o Mitä olet harrastanut elämäsi aikana? 
o Milloin aloitit? 



 

 

o Mitkä tekijät vaikuttivat harrastuksen aloittamiseen?  
! Vanhemmat? 
! Sisarukset? 

o Kuinka paljon harjoittelit? 
o Mikä motivoi harjoittelemaan? 

! Oma sisäinen motivaatio kehittyä paremmaksi? 
! Onnistumisen tunne? 
! Vanhemmat? 
! Kilpailu sisarusten välillä? 

o Mitä koit saavasi musiikin harrastamisesta? 
o Harrastuselämänkaari 

 
 
Vanhempien vaikutus musiikin harrastamiseen 

< Kerro vanhempien omasta musiikin harrastuneisuudestaan. 
o Soittivatko? Lauloivatko? Kuuntelivatko? Kävivätkö konserteissa? 

< Miten vanhemmat olivat mukana musiikkiharrastuksessasi? 
o Harrastuksen aloittaminen 
o Kannustaminen harjoittelemaan 
o Rahallinen tuki 
o Muu vaikutus 

 
Sisarusten vaikutus 

< Kerro sinun sisarustesi musiikinharrastamisesta. 
< Miten koet sisarustesi vaikuttanen musiikin harrastamiseen? 

  
Muut sukulaiset 

< kerro muitten sukulaisten musiikkiharrastuksista ja niiden vaikutuksesta 
 

 
Ammatinvalinta 

< Milloin syntyi päätös hakea musiikin opettajan koulutusohjelmaan? 
< Mitkä olivat syyt hakea musiikin opettajan koulutusohjelmaan? 
< Haitko musiikinopettajan koulutusohjelman lisäksi myös muihin koulutuksiin? Jos 

hait niin mihin? 
< Mikä musiikin opettamisessa viehättää? 
< Miksi musiikin opettaminen lapsille ja nuorille on tärkeää? 
< Kuvaile, millainen on hyvä musiikinopettaja? Jos sinulla olisi mahdollisuus valita 

yläasteen musiikinopettajaksi opiskelevia, mitkä olisivat tärkeimmät kriteerit? (tai-
to, aineenhallinta, persoonallisuus, vuorovaikutustaidot ym.) 

  



 
 

 

Liite 4 
 
Haastattelurunko 
 
Taustatiedot 

< Äiti ja isä, yhteishaastattelu 
< Iät 
< Ammatit 

 
Perhe 

< Kertokaa teidän perheestänne yleisesti 
o Ketä kuuluu, millainen, mitä tykkäätte tehdä? 

 
Musiikin merkitys 

< Mitä musiikki teille merkitsee? 
< Mitä koette saavanne musiikista? 
< Mitä tunteita se herättää? 

 
Vanhempien oma musikaalisuus 

< Millaisena koette oman musikaalisuutenne? 
< Millainen on suhtautumisenne musiikkia kohtaan? 

 
Vanhempien oma musiikillinen tausta 

< Kertokaa omasta musiikinharrastuneisuudestasi koko elämänne varrelta erityisesti 
lasten aikana 

< Kuvaile tämänhetkistä musiikin harrastuneisuuttasi 
 
Musiikin läsnäolo kotona, varhaislapsuudesta siihen asti, kun lapsi muutti pois kotoa/lähti 
opiskelemaan 

< Kuvaile musiikin läsnäoloa kotonasi lapsen varhaislapsuudessa 
o Kuinka paljon lauloit lapsellesi? 
o Millaisia lauluja lauloit lapsellesi? 
o Millaisissa tilanteissa lauloit lapsellesi? 

< Muu musiikillinen ympäristö 
o Kuinka paljon, mitä, miten, mitä kautta kotona kuunneltiin musiikkia? 
o Miten lapsesi musisoi/lauloi itse ja sisarustensa kanssa? 
o Kasettinauhuri 
o Media 

 
Lapsen musiikkiharrastus 

< Mitä merkitystä musiikin harrastuksella mielestäsi on lapselle ja hänen kehityksel-
leen? 

< Miten lapsesi ovat harrastaneet musiikkia? 



 

 

< Milloin lapsesi aloitti musiikin harrastamisen? 
< Mikä oli osuutesi musiikkiharrastuksen aloittamisessa? 
< Miten kehotit lastasi alkamaan harjoitella? Pitikö lastasi kehottaa? 
< Miten motivoit lastasi jatkamaan harjoittelua ja harrastusta? 
< Miten olit mukana lapsesi musiikkiharrastuksessa? 

o Mahdollisille soitto-/laulutunneille kuljettaminen 
o Soitto-/laulutunneilla mukana oleminen 
o Miten paljon kommunikoit soiton-/laulunopettajan kanssa? 

< Miten tuit rahallisesti lapsesi musiikkiharrastusta? 
o Soittimien ja muun materiaalin hankinta 
o Soittotuntien maksut 
o Musiikkileirit 

< Kerro, mitä muistat kaikkien lasten musiikin harrastamisesta yhdessä ja erikseen. 
< Miten muut sukulaiset ovat vaikuttaneet musiikillisesti lapseesi? 

 
Ammatinvalinta 

< Kertokaa teille tärkeistä arvoista 
o Mitkä arvot ovat teidän mielestänne elämässä tärkeitä? 
o Miten arvot ovat ilmenneet teidän perheen elämässä? 
o Miten ne ovat vaikuttaneet vanhempana olemiseen? 

< Mitkä asiat katsotte olevan hyväksi teille ja lapsille? 
o Materiaaliset ja muut 

< Mitä pidätte tärkeänä ammatissa ja työssä? 
o Esim. yhteiskunnallinen asema, työn miellyttävyys, palkka, työpaikan var-

muus 
< Kertokaa lapsenne ammatinvalintaprosessista 

o Onko toiveammatteja ollut useampi? 
o Miten olette itse vaikuttaneet siihen? 
o Miten suhtaudutte musiikinopettajan ammattiin ja lapsen päätökseen opis-

kella siksi? 
 
 
 
 




