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Tiivistelmä 
Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, mitä muusikkous ja opettajuus musiikinopettajalle 
merkitsevät ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden yhdistymiseen musiikinopettajan identiteetissä. 
Haastattelin kuutta musiikinopettajaa, jotka keikkailevat muusikoina opettamisen ohella. Olin 
kiinnostunut siitä, mitä vaiheita nämä muusikko-opettajat ovat käyneet läpi tiellään musiikin 
harrastajasta muusikoksi ja lopulta musiikinopettajaksi. Aineistona käytin näiden musiikinopettajien 
tarinoita, minkä vuoksi tutkimusotteeni on narratiivinen.  
 
Viitekehyksessä tarkastelin musiikinopettajaidentiteetin rakentumiseen liittyviä osa-alueita, joita 
olivat identiteetti, musiikillinen identiteetti, muusikkous ja opettajuus. Identiteettiä ja musiikillista 
identiteettiä avasin eri tutkijoiden näkökulmista. Identiteettiteorioista lähimpänä omaa tutkimustani 
on Erik. H. Eriksonin (1982) kahdeksanvaiheinen kehitysteoria, jossa ihmisen elämä jaetaan 
kahdeksaan eri kehitysvaiheeseen. Esittelin myös musiikin kehityspsykologisia malleja ja teorioita, 
joista Hargreavesin ja Galtonin (1992) malli lapsen taiteellisesta kehittymisestä tukee eniten 
tutkimustuloksiani. Muusikkous ja opettajuus näkyivät viitekehyksessä osana musiikinopettajan 
identiteettiä. Tätä yhdistelmää avasin muusikko-opettaja-käsitteen avulla. 
 
Aineistonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua, jossa tärkeitä teemoja olivat muusikkous, 
opettajuus ja niiden yhdistyminen. Haastateltujen valinta oli osittain opportunistinen, koska tunsin 
entuudestaan muutamia musiikinopettajia, jotka myös tekevät keikkoja muusikoina. Kriteereinä 
haastateltavien valinnassa olikin, että heidän tulisi toimia musiikinopettajana päätoimisesti ja 
muusikkona sivutoimisesti. 
 
Analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä. Koodasin aineistoa aluksi sisällönanalyysille 
tyypillisesti eri teemoihin, joista muodostuivat lopulliset tutkimustulokset. Käytin teorian ja 
aineiston välistä vuoropuhelua tutkimuksen läpinäkyvyyden saavuttamiseksi. 
 
Tutkimustuloksina esitin kolme pääkategoriaa, jotka olivat: 1) muusikkouden ja 
musiikinopettajuuden erilaiset roolit ja motivaatiotekijät, 2) muusikkouden ja opettajuuden yhteen 
kietoutuminen sekä 3) muusikko-opettajan elämänkaari. Näiden kategorioiden alle muodostui 
alakategorioita, ja analyysin seurauksena esiin nousi muusikko-opettajaksi kehittymisen malli, joka 
piti sisällään kuusi vaihetta. Viimeisenä käsittelyn kokoavana tuloksena kirjoitin vielä muusikko-
opettajaksi kehittymisen tyyppikertomuksen eli narratiivin.  
  
Musiikin kehityspsykologisissa malleissa musiikillinen kehitys ei tyypillisesti yllä ammatti-identiteetin 
tasolle. Omat tutkimustulokseni tuovat kuitenkin uutta tietoa siihen, että muusikkous alkaa kehittyä 
ennen opettajuutta, ja musiikillinen kehitys jatkuu pitkälle aikuisuuteen. Pohdinnassa kävinkin vielä 
läpi mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä musiikillisesta kehittymisestä eksperttitasolle mentäessä. 
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1 JOHDANTO 

Musiikki on aina ollut suuri osa elämääni. Sen vuoksi opiskelin ensin muusikoksi ja nyt 

olen valmistumassa musiikinopettajaksi. Koin kuitenkin muutama vuosi sitten erittäin 

suuria kasvukipuja oman opettajuuteni kanssa musiikkikasvatuksen opintojen 

alkumetreillä, koska olin mielestäni liikaa muusikko. En nähnyt itseäni yläkoulun tai 

lukion musiikinopettajana, vaan lavalla laulamassa ihmisille niin kuin olin tehnyt jo 

vuosia. 

Äitini mukaan opin laulamaan ennen kuin puhumaan. Aloitin esiintymisen hyvin nuorena, 

muistaakseni 5-vuotiaana lauloin ensimmäistä kertaa oikealle yleisölle. Tunne oli 

huumaava! Sen jälkeen mikään ei olisi voinut pysäyttää minua. Isäni oli muusikko, niin 

kuin myös isäni äiti, ja äitinikin teki aikoinaan keikkaa laulajana. Molempien vanhempieni 

suvuista löytyy paljon musiikin harrastajia.  

Sain suuren määrän tukea ja kannustusta lapsuudenkodistani musiikin harrastamiseen. 

Laulamisesta tuli siis jo hyvin varhain osa minua ja omaa identiteettiäni. Kävin 

musiikkiluokat ala-asteelta lukioon asti, ja valmistuin sen jälkeen Oulun konservatorion 

pop- ja jazzmusiikin linjalta muusikoksi. Muutaman vuoden päästä sitten oikeastaan 

ajauduin tätini kannustamana hakemaan Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen 

koulutukseen ja pääsin opiskelemaan musiikinopettajaksi. Jo ensimmäisen vuoden aikana 

aloin kuitenkin ajatella, ettei minusta ehkä kuitenkaan voisi tulla opettaja. Milloin ehtisin 

laulaa ja käydä keikoilla, kun päivät menisi opettaessa ja illat tunteja suunnitellessa? 

Tämän tunnustaminen helpottaa nyt, koska olen huomannut opiskelutovereideni 

keskuudessa samanlaista epävarmuutta. Uskaltaisin väittää, että musiikkikasvatuksen 

opiskelijoista suuri osa etsii itseään, omaa muusikkouttaan ja opettajuuttaan opintojen 

aikana, eikä vastauksia kysymyksiin tunnu aluksi löytyvän. Sellaisia kysymyksiä ovat: 

Onko muusikon työ liian raskasta tai voiko sillä elättää itsensä Suomen kaltaisessa 

pienessä maassa? Tai miten jaksan seuraavat 40 vuotta opettaa musiikkia koulussa 

nuorille, joita se ei välttämättä edes kovin paljon kiinnosta? Ja se tämän tutkimuksen 

kannalta tärkein kysymys: miten nuo kaksi ammattia voisi yhdistää? Voinko olla yhtä 

aikaa sekä muusikko että musiikinopettaja vai sulkevatko ne toisensa pois?  
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Näitä kysymyksiä silmällä pitäen haastattelin tätä tutkimusta varten kuutta 

musiikinopettajaa, jotka opettamisen lisäksi esiintyvät ja tekevät keikkaa myös 

muusikoina. He kaikki toimivat muusikoina populaarimusiikin kentällä, mutta kaikilla on 

taustaa myös klassisen musiikin harrastajana. Haastatelluista neljä on miehiä ja kaksi 

naisia. Minua kiinnosti erityisesti heidän kertomuksensa siitä, mitä muusikkous ja 

musiikinopettajuus heille merkitsevät, ja miten he tasapainoilevat näiden kahden ammatin 

välillä. Ja jotta ymmärtäisimme heidän elämäänsä ja tietään musiikin harrastajasta 

muusikoksi ja musiikinopettajaksi, tarkastelin sitä hieman laajemmasta näkökulmasta: 

miten musiikkiharrastus aikanaan alkoi ja mitä vaiheita se on pitänyt sisällään. 

Tutkimuskysymykseni on muotoutunut ja muuttunut osittain tämän työn edetessä. Aluksi 

olin kiinnostunut siitä millä keinoin nämä musiikinopettaja-muusikot tasapainoilevat 

näiden kahden ammatin välillä. Tutkimuksen edetessä tulin kuitenkin siihen tulokseen, että 

oleellisempaa on kysyä sitä, mitkä tekijät siihen ovat vaikuttaneet. Halusin tarkastella 

näiden musiikinopettajien tarinoita ja elämää kokonaisuudessaan, minkä takia 

tutkimukseni nojaa kerronnallisuuteen. Jokaisella haastateltavalla on takanaan 

henkilökohtainen polku ja tarina musiikin harrastajasta musiikinopettajaksi ja muusikoksi. 

Halusinkin sen vuoksi antaa heille tilaa kertoa melko vapaasti omasta elämästään – 

kuitenkin tiettyihin teemoihin keskittyen. Näitä teemoja olivat muun muassa musiikin 

harrastaminen, muusikkous, opettajuus ja musiikinopettajuus. Tutkimuskysymyksiksi 

muodostuivat lopulta nämä kaksi: 

1. Mitä muusikkous ja opettajuus musiikinopettajalle merkitsevät? 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat muusikkouden ja opettajuuden yhdistymiseen ja niissä 

kehittymiseen? 

Aineistonkeruumenetelmänä käytin narratiivista teemahaastattelua. Haastattelurungossa 

muun muassa kodin musiikkiympäristö, musiikin harrastaminen, muusikkous, opettajuus,  

musiikinopettajuus sekä niiden yhdistyminen näkyivät omina teemoinaan. Halusin antaa 

haastateltavien kuitenkin kertoa omin sanoin kokemuksistaan ja tuntemuksistaan, minkä 

vuoksi en rajannut haastattelukysymyksiä liian tarkasti. Analyysimenetelmänä käytin  

sisällönanalyysiä, ja tutkimustulokset olen esittänyt käsittelyn kokoavina kategorioina ja 

muusikko-opettajan tyyppitarinan muotoon puettuna narratiivina. Aineistosta muodostui 

myös muusikko-opettajaksi kehittymisen malli, joka sisältää kuusi vaihetta. 
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Viime vuosina on tehty muutamia tutkimuksia (mm. Laasonen 2009; Mustonen 2011; 

Mertanen 2011; Anttonen 2012), jotka käsittelevät musiikinopettajan tai 

musiikinopettajaopiskelijan muusikkoutta ja opettajuuden kehittymistä. Nämä tutkimukset 

ovat keskittyneet siihen, miten musiikinopettajat hyödyntävät omaa muusikkouttaan 

musiikinopetuksessa ja mitä haasteita musiikinopettajan eri rooleihin ja työhön liittyy. 

Oma tutkimukseni eroaa edellä mainituista sillä tavalla, että tarkastelun kohteena on se, 

mitkä tekijät vaikuttavat muusikkouden ja musiikinopettajuuden yhdistymiseen, ja mitä ne 

musiikinopettajalle itselleen merkitsevät. Tarkoituksena on siis selvittää, tukevatko nämä 

kaksi ammattia toisiaan tai ovatko ne esteenä toisilleen.  

Opettajuutta, musiikinopettajuutta ja opettajan ammatti-identiteettiä käsitelleet (Ruismäki 

1991; Luukkainen 2003; Airosmaa 2012; Huhtinen-Hildén 2012) tutkimukset nojaavat 

samaan johtopäätökseen, minkä mukaan opettajuus kehittyy hitaasti ja vaikeidenkin 

kasvuprosessien kautta. Myös muusikkous kasvaa ja kehittyy (mm. Elliott 1995; 

Hargreaves, MacDonald & Miell 2002; Nikkonen 2004; Arjas 2002) useiden tutkijoiden 

mukaan hiljalleen taitojen ja kokemuksen myötä. Muusikkoudessa ja 

musiikinopettajuudessa on näin ollen paljon samaa: niissä ei voi koskaan tulla valmiiksi. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, voiko nämä kaksi ammattia kehittyä ja vahvistua 

yhdessä, ja miten niitä toisaalta voi harjoittaa yhtä aikaa. 

Huhtinen-Hildén (2012) on käsitellyt tuoreessa väitöskirjassaan opettajan ammatti-

identiteetin lisäksi muusikkouden ja musiikinopettajuuden keskinäistä kilpailua ja 

arvostusta. Hän nostaa mielestäni esiin mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, miksi 

muusikkous ja musiikinopettajuus nähdään usein kilpailijoina keskenään. Mikseivät ne 

voisi tukea toisiaan? Bernard (2005) taas esittää, että musiikinopettajuutta ja muusikkoutta 

ei tarvitse edes erottaa toisistaan, koska ne ovat molemmat olemassa olevia identiteetin 

osia. Näitä näkökulmia silmällä pitäen haastattelin musiikinopettaja-muusikoita ja pyrin 

haastatteluiden avulla selvittämään, tukevatko nämä kaksi ammattia toisiaan vai onko 

niiden välillä ikuinen kilpailu. 
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2 MUSIIKINOPETTAJAIDENTITEETTI 

Musiikinopettajaidentiteetti ei ole yksiselitteinen vaan monia eri osa-identiteettejä sisältävä 

ammatti-identiteetti. Siinä yhdistyvät muusikkous, opettajuus, kasvattajuus ja monet muut 

musiikkipedagogin ammatilliset osa-alueet. (Huhtinen-Hildén 2012, 117–118.) 

Musiikinopettajalta vaaditaan siis monipuolisuutta, jossa varsinkin muusikkoudella on 

oma, tärkeä merkityksensä (Ruismäki 1991, 274).  

2.1 Identiteetti  

On olemassa useita tutkimuksia siitä, mitä identiteetti oikeastaan on ja miten se rakentuu 

(Fadjukoff 2007, 9–10).  Identiteetti on monipuolinen kokonaisuus, joka rakentuu 

erilaisista kokemuksista, perhetaustasta, yksilön omista tuntemuksista ja hänen 

kansallisuudestaan. Se on myös aina yksilön, yhteiskunnan ja yhteisön vuorovaikutuksen 

tulos. Jotta ymmärtäisimme musiikillisia identiteettejä, täytyy ensin selvittää mikä on 

identiteetti, ja miksi se on ihmiselle niin tärkeä. (Hargreaves, MacDonald & Miell 2002, 

11–12.) 

2.1.1 Elämänkaaripsykologinen näkemys  

Elämänkaaripsykologia lähestyy identiteettiä ja minäkäsitystä laajasta näkökulmasta, joka 

pyrkii ymmärtämään ihmistä kokonaisuutena. Ihmisen elämää tarkastellaan individuaation 

eli ihmiseksi tulemisen kaaren kautta, joka käsittää erilaisia vaiheita syntymästä 

vanhuuteen. Elämänkaaripsykologian perustajana pidetään Sigmund Freudia, jonka teorian 

perusajatuksena on se, että ihmisen tietoinen toiminta ja ajatukset ovat lopulta kuitenkin 

tiedostamattomien voimien vallassa. Freud myös korosti lapsuuden ja 

vuorovaikutusseuhteiden merkitystä ihmisenä kehittymisessä. Erik H. Erikson on oppi-

isänsä Freudin jälkeen ehkä tunnetuin psykoanalyyttisen elämänkaaripsykologian edustaja. 

Hänen teoksensa Childhood and society (1950) aloitti uuden aallon 

elämänkaaritutkimuksessa. (Dunderfelt 2011, 28–30.) 

Eriksonin (1985, 25) kehityspsykologinen ajattelu perustuu hänen omien sanojensa 

mukaan näihin asioihin: 

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

 
Ihminen on siis olemassa ja kehittyy näiden kolmen (sooma, psyyke ja eetos) 

kokonaisuudesta. Nämä kolme vaikuttavat toisiinsa, ja niiden kehityshuiput saavutetaan 

yleensä eri aikoina. Mikään osavaihe ei kuitenkaan jää koskaan huippukohtansa jälkeen 

pois, vaan jää vaikuttamaan muihin vaiheisiin. Jokainen näistä vaiheista myös rakentuu 

aiemman vaiheen pohjalta. (Dunderfelt 1991, 243–244.) 

 

Erikson (1982) kehitti Freudin psykoanalyysin perusteita täydentävän kahdeksanvaiheisen 

psykososiaalisen kehitysteorian, jossa ihmisen elämää tarkastellaan eri elämänvaiheiden ja 

ikäkausien kautta. Näitä vaiheita ovat vauvaikä, varhaislapsuus, leikki-ikä, kouluikä, 

nuoruus, varhainen aikuisuus, keski-ikä ja vanhuus. Ihminen kohtaa jokaisen 

kehitysvaiheen kohdalla kriisejä ja konflikteja, jotka sitten synnyttävät yksilössä uusia 

voimia ja valmiuksia seuraavaa vaihetta varten. (Dunderfelt 1991, 244.)  

Eriksonin (1982) ensimmäinen kehitysvaihe on vauvaikä, joka käsittää lapsen 

ensimmäisen elinvuoden. Tämän vaiheen aikana lapselle muodostuu käsitys 

luottamuksesta ja epäluottamuksesta. Tärkeintä on, että lapsi kokee olevansa turvassa. 

Äitisuhteella on tässä kehitysvaiheessa suuri merkitys. (Erikson 1982, 239–242.) 

Toisen vaiheen eli varhaislapsuuden (2–3 v.) kehitystehtävä on itsenäisyyden ja häpeän 

välisen eron ymmärtäminen. Lapselle alkaa muodostua oma tahto sekä itsenäisyyden 

tunteita, jotka toisaalta voivat saada aikaa myös häpeän tai epäilyn tunteita. Tässä 

vaiheessa vanhempien tuki ja rohkaisu ovat hyvin tärkeässä roolissa. Vanhemmat eivät 

kuitenkaan saisi vaatia lapselta liikoja, eikä lasta saisi vielä asettaa liian suurten itsenäisten 

valintojen eteen. (Erikson 1982, 242–245.) 

Kolmannessa vaiheessa lapsi on leikki-ikäinen (n. 3–6 v.), ja alkaa sisäistämään 

ympäristön normeja ja sääntöjä. Tämän vaiheen kehitystehtävä on aloitteellisuus versus 

syyllisyys. Lapsi kokee ensimmäisiä seksuaalisia ja aggressiivisia tunteita eikä osaa vielä 

käsitellä niitä. (Erikson 1982, 245–247.) 
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Neljäs vaihe on kouluikä (n. 7–10 v.), jonka aikana kaverit ja koulu ovat suuressa roolissa 

lapsen kehitystä ajatellen. Voimavarana toimivat ahkeruuden ja osaavuuden tunteet, kun 

taas vaarana voi olla riittämättömyyden ja alemmuuden tunteet. Tässä vaiheessa onkin 

erityisen tärkeää, että lapsi saa positiivista palautetta tekemisistään, mutta oppii myös 

toisaalta kokemaan pettymyksiä. (Erikson 1982, 247–249.) 

Viiden kehitysvaihe eli nuoruus (11–25 v.) on oman, yksilöllisen identiteetin etsimisen 

aikaa. Nuori on tässä kehitysvaiheessa hyvin kiinnostunut siitä miten muut hänet näkevät, 

ja kokeileekin erilaisia rooleja ottaen mallia esikuvistaan. Kuitenkin juuri tämä roolien 

hakeminen voi aiheuttaa niin sanotun roolihajaannuksen, kun nuori ei vielä oikein tiedä 

omaa paikkaansa maailmassa. Ihastuminen ja rakastuminen antavat kuitenkin nuorelle 

mahdollisuuden peilata omaa kehittymätöntä minäkuvaansa toisen ihmisen reaktioiden 

kautta. (Erikson 1982, 249–250.) 

Varhaisaikuisuus (n. 26–34 v.) on vaiheista kuudes, jolloin nuori on jo läpikäynyt 

identiteettikriisin ja uskaltaa antautua läheisyydelle. Läheisyydellä tarkoitetaan tässä 

tapauksessa voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta tai rakkautta. Sen vastakohtana on 

eristäytyneisyys. (Erikson 1982, 250–253.) 

Seitsemäs vaihe on keski-ikä (35/40–60/65 v.), jolloin elämänkokemusta on jo karttunut 

sen verran, että omia taitoja ja tietoja halutaan hyödyntää muiden ihmisten käyttöön. 

Tämän kehitysvaiheen voimavarana toimii huolenpito muista ja itsestä. Toisaalta sen 

vastavoimana voi olla omien luovien toimintojen lamaantuminen ja itsekeskeisyys. 

(Erikson 1982, 253–254.) 

Vanhuudessa (60/65 v. ja siitä eteenpäin) kehitystehtävänä toimii minän integraatio ja 

eheys. Vastapainona niille on epätoivo. Omia elämänvaiheita punnitaan, ja avoimuus 

elämää ja kuolemaa kohtaan näkyy viisautena. Vanhuudessa mielen voi silti vallata myös 

epätoivo, katkeruus tai vastenmielisyys, jos esimerkiksi nuoruuden vaiheet ovat jääneet 

jotenkin epäselviksi. (Erikson 1982, 254–257.)  

Eriksonin kahdeksan kehitysvaihetta kuvaavat yksilön jatkuvaa vuorovaikutusta 

sosiaalisen yhteisön ja yhteiskunnan kanssa. Näistä yhdessä muodostuu teorian nimi, 

psykososiaalinen teoria. Jokaiseen vaiheeseen liittyy positiivisia ja negatiivisia voimia, 

joita yksilö käy läpi omassa tahdissaan. Positiivisia eli systonisia voimia ovat: toivo, tahto, 

määrätietoisuus, pystyvyys, uskollisuus, rakkaus, huolenpito ja viisaus. Negatiiviset eli 



  

 

13 

dystoniset voimat taas jakautuvat seuraavasti: itseensäkäpertyminen, pakonomaisuus, 

estoisuus, tylsistyminen, syrjäyttäminen, poissulkeminen, hylkääminen ja halveksunta. 

(Dunderfelt, 1999, 251.) 

Eriksonin jälkeen Carl G. Jung on vienyt individuaatioteoriaa eteenpäin. Myös Jungin 

teoriassa ihminen käy läpi koko elämänsä vaiheet (lapsuus 0–12 v., nuoruus ja aikuisuus 

12–40 v., kypsyys eli keski-ikä 40–65 v. ja vanhuus 65 v. ja siitä eteenpäin). Jungin 

ihmisen kehitystä koskeva teoria käsittää kolme eri tekijää jotka ovat: individuaatio, 

psykodynamiikka ja kollektiivinen tiedostamaton. Inviduaatiolla tarkoitetaan sitä 

itsetiedostamisen kehitystä, jota ihminen käy läpi koko elämänsä ajan. Tällä kehityksen 

tiellään ihminen kohtaa sisäisen psyykkisen ja henkisen maailman kokemuksia, joita 

nimitetään psykodynamiikaksi. Kolmanneksi ihmisen kokemuksilla on yhteys 

universaalisiin, koko ihmiskunnalle yhteisiin kokemuksiin (kollektiivinen tiedostamaton). 

Pääpiirre Jungin teoriassa on luottamus ihmisen psyykkisiin ja henkisiin ulottuvuuksiin eli 

niin sanottuun sisäiseen kokemiseen. (Dunderfelt 2011, 231–270.) 

2.1.2 Stuart Hall ja muita näkemyksiä identiteetistä 

Stuart Hallin (1999) mukaan käsitys ihmisen identiteetistä on muuttunut yhteiskunnan 

modernisoitumisen myötä. Voidaan jopa puhua identiteetin omasta identiteettikriisistä, 

jossa vanhat identiteetit saavat väistyä uusien tieltä. Ihmisen identiteetti rakentuu aina 

erilaisten yhteiskunnallisten ja sosiaalisten olojen mukaan. Toisaalta subjekti ja sosiaaliset 

maailmat ovat nykyään koko ajan liikkeessä, jonka vuoksi entinen identiteetti pirstoutuu 

moniksi identiteeteiksi. (Hall 1999, 19–21.) 

Hall (1999) esittääkin kolme erilaista käsitystä identiteetistä, jotka ovat valistuksen 

subjekti, sosiologinen subjekti ja postmoderni subjekti. Valistuksen subjekti perustuu 

käsitykseen, että ihmisellä on olemassa keskus, josta hänen identiteettinsä muodostuu.  

Tämä keskus tai niin sanottu identiteetin ydin saa alkunsa syntymästä pysyen kuitenkin 

olemukseltaan samanlaisena koko elämän ajan. Sosiologisen käsityksen mukaan ihmisen 

minä rakentuu maailman erilaisissa ja monimutkaisissa konteksteissa suhteessa 

“merkityksellisiin toisiin.” Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen sisäinen ydin muotoutuu 

väistämättä ympärillä olevan kulttuurin ja muiden identiteettien vaikutuksesta. Identiteetti 

kehittyy ja määrittyy siis aina vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Postmoderni subjekti 

taas on vapaa tuottamaan omaa minuuttaan, mutta ongelmaksi muodostuu vapaus 
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itsessään. Liian vapaa maailma saattaa muodostua ongelmaksi, ja viedä perustan ja 

mielekkyyden elämästä. (Hall 1999, 21–23.) 

Myös Fadjukoff (2009) on sitä mieltä, että yksilön suhde ympäristöön voidaan myös nähdä 

tärkeänä tekijänä identiteetin muodostumisessa. Yksilön biologiset ja psykologiset 

ominaisuudet sekä yhteisö, jossa hän toimii, luovat perustan identiteetin kehittymiselle. 

Sisäisen minäidentiteetin lisäksi yksilön suhde toisiin ihmisiin muokkaa hänen käsitystään 

siitä, kuka minä olen, ja mitä muut minusta ajattelevat. (Fadjukoff 2009, 179–181.) 

Fadjukoff (2009) kuitenkin huomauttaa, että identiteetin kehittymisessä tärkeää on sen 

omakohtainen etsintä ja vaihtoehtojen pohtiminen, ja toisaalta omien kiinnostusten ja 

arvojen perusteella tehdyt valinnat. Hän jakaa Marcian (1966, 1980 ja 1993) mallin 

mukaan identiteetin neljään tasoon: selkiintymätön, omaksuttu, etsivä ja saavutettu 

identiteetti. Selkiintymätön identiteetti on identiteeteistä kehittymättömin, kun omaksuttu 

identiteetti taas tarkoittaa vahvaa sitoutumista omaan arvomaailmaan siinä määrin, että 

yksilö saattaa tukahduttaa omat todelliset tarpeensa. Etsivä identiteetti nimensä mukaisesti 

etsii, kyseenalaistaa ja pohtii uusia näkökulmia, ja ajautuukin sen vuoksi usein  

identiteettikriisiin. Saavutettu identiteetti on tasoista kypsin ja vahvin: yksilö uskoo 

voivansa vaikuttaa omaan tulevaisuutensa ja hän on käynyt onnistuneesti läpi oman 

identiteettikriisinsä. Sen vuoksi saavutetun identiteetin omaava henkilö osaakin yleensä  

ottaa toisten näkemykset huomioon ja on usein muiden mielestä helposti lähestyttävä 

ihminen. (Fadjukoff 2009 181–184.)  

Huhtinen-Hildénin (2012) mukaan identiteetin rakentuminen ei pysähdy lapsuuteen tai 

nuoruuteen, vaan jatkuu koko elämän ajan. Identiteetti voidaan nähdä elämäntarinallisena 

kertomuksena, jossa keskitytään siihen kuka minä olen ja mistä minä tulen. Elämän eri 

tilanteet ja tapahtumat kietoutuvat toisiinsa ja menevät päällekkäin, ja niistä yhdessä 

muodostuu jokaisen ihmisen oma elämäntarina eli identiteetti. Identiteetti rakentuu myös 

erilaisten kokemusten ja niiden tulkitsemisen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen 

kokee asioita joista hän muodostaa kertomuksia, ja ne taas nivoutuvat osaksi koko hänen 

elämäänsä. (Huhtinen-Hilden 2012, 54; ks. myös Bernard 2005, 5.) 

Heikkisen ja Huttusen (2002) mukaan erilaiset identiteettikäsitykset ja ajatukset ihmisen 

minuudesta elävät nykyään rinnakkain. On olemassa esimerkiksi eksistentialistinen, 

essentialistinen, naturalistinen ja kulturalistinen käsitys ihmisen minuudesta. 
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Eksistentialistisen käsityksen mukaan ihminen on yksin maailmassa ja tuomittu vapauteen. 

Ihminen on siis itse vastuussa siitä miten hän elämäänsä elää. Essentialistit korostavat 

tahdonvapauden sijaan järkeä, mutta väittävät silti elämän olevan pelkkä sattuma, eikä sillä 

näin ollen ole mitään erityistä ennalta annettua päämäärää. Naturalistinen ihmiskäsitys 

korostaa ihmisen luonnollisia tarpeita ja viettejä joiden mukaan ihminen toimii. 

Kulturalismin mukaan ihminen tulee omaksi itsekseen vasta siinä yhteiskunnassa missä 

hän kulloinkin elää. Näillä kaikilla voi olla silti yhteisiäkin piirteitä, ja ihmisen identiteetin 

rakentumista voi ajatella hyvin monesta näkökulmasta. (Heikkinen & Huttunen 2002, 166–

169.) 

2.2 Musiikillinen identiteetti 

Hargreavesin, MacDonaldin ja Miellin (2002) mukaan melkein jokaisella ihmisellä on 

olemassa musiikillinen identiteetti. Ihminen, joka on omasta mielestään sävelkorvaton, voi 

omata musiikkimaun, jolla on suuri vaikutus hänen identiteettiinsä. Musiikillinen 

identiteetti kehittyy hyvin varhain, kun lapsi tai nuori oppii määrittelemään itseään 

musiikin kautta. Osa näkee oman musikaalisuutensa positiivisena, toiset taas negatiivisena. 

Musiikillisia identiteettejä on myös yhtä paljon kuin on ihmisiä: osa mieltää itsensä jonkin 

musiikkityylin faneiksi tai harrastajiksi, kun taas ammattimuusikolle musiikillinen 

identiteetti on yksi identiteetin vahva osa-alue. (Hargreaves, MacDonald & Miell 2002, 

11–12.) 

On olemassa myös erilaisia identiteettejä musiikissa, joita on kategorisoitu sen mukaan, 

minkälaisessa musiikkikulttuurissa eletään. Ihmiset peilaavat omaa musiikillista 

identiteettiään vallitsevaan kulttuuriin ja luovat sen mukaan omia merkityksiään. Musiikki 

voi myös kehittää ihmisen erilaisia identiteettejä (esimerkiksi nuoriso- ja 

kansallisidentiteetit.) (Hargreaves ym., 2002, 12–15.) 

Tereska (2003) puhuu musiikillisen identiteetin sijaan musiikillisesta minäkäsityksestä, 

joka on yksilön tietoinen ja subjektiivinen käsitys hänen musiikillisista ominaisuuksistaan, 

mahdollisuuksistaan ja toiminnastaan. Se muodostuu yksilön omien kokemusten pohjalta, 

kun hän on vuorovaikutuksessa muiden kanssa musiikkiin liittyvissä tilanteissa. 

Musiikillinen minäkäsitys voi olla joko myönteinen tai kielteinen. Myönteisen 

musiikillisen minäkäsityksen omaava musiikinopettajaopiskelija uskoo itseensä ja omiin 

mahdollisuuksiinsa musiikkiin liittyvissä tilanteissa ja tulevana musiikin opettajana. 
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Kielteinen musiikillinen minäkäsitys on taas opiskelijalla, joka epäilee omia musiikillisia 

taitojaan ja pärjäämistään tulevassa ammatissaan. (Tereska 2003, 31; ks. myös Tulamo 

1993, 51.) 

Hirvonen (2003) on tutkinut omassa väitöskirjassaan solistisen koulutuksen 

musiikinopiskelijan identiteettiä ja sen rakentumista. Hän tarkastelee sitä kahdesta eri 

näkökulmasta: millaisen prosessin kautta musiikin harrastajasta tulee osa 

musiikinopiskelijoiden yhteisöä ja miten hän toisaalta erottuu omana persoonanaan 

tulevien musiikin ammattilaisten keskuudessa. Musiikinopiskelijan identiteetti rakentuu 

siis kahtena erilaisena prosessina, joissa hän ensin tulee osaksi musiikillista yhteisöä ja 

erottuu muusta yhteisöstä omien yksilöllisten ominaisuuksiensa avulla. (Hirvonen 2003, 

25.) 

Hirvosen (2003) tutkimuksessa solistisen koulutuksen musiikinopiskelijoiden musiikki-

identiteetit jakaantuvat seuraavasti: solisti-identiteetti, muusikko-identiteetti, 

kamarimuusikko-identiteetti ja soitonopettaja-identiteetti. Moni opiskelijoista kokee 

opintojen alussa muusikko-identiteetin ja soittamisen halun itselleen läheisimmäksi, mutta 

sijoittuvat kuitenkin lopulta opetustehtäviin eri musiikkioppilaitoksiin muusikkouden 

epävarmuuden vuoksi. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että ajatus soittoharrastuksen 

muotoutumisesta ammatiksi alkaa usein peruskoulun loppuvaiheilla tai lukiossa. Samalla 

koko elämä muuttuu, kun aletaan pohtia tulevaa ammatinvalintaa.  (Hirvonen 2003, 72–

74.) 

Saarikallion (2009) mukaan musiikilla on psykososiaalisia merkityksiä ihmisenä 

kehittymisessä. Musiikillinen toiminta voi edistää nuoren ihmisen psykologisia tarpeita ja 

päämääriä. Nuoruudessa ihminen miettii paljon omaan minuuteen ja identiteettiin liittyviä 

kysymyksiä, tulevaa ammattia ja omia ihmissuhteitaan. Musiikilla onkin usein nuoren 

elämässä suuri rooli, koska se voi auttaa käsittelemään vaikeita tunteita. (Saarikallio 2009, 

221–222.) 

Saarikallio (2009)  jakaa psykososiaaliset merkitykset musiikissa neljään kategoriaan, 

jotka ovat identiteetti, itsemäärääminen, ihmissuhteet ja tunnekokemukset. Identiteetin 

vahvistamisessa musiikilla on merkittävä vaikutus. Musiikkiharrastukset tuovat nuorelle 

pysyvyyden ja yhteenkuulumisen tunnetta, ja oma lempimusiikki tukee itseilmaisua. 

Itsemääräämisellä tarkoitetaan itsehallinnan tunnetta, jolloin nuori pystyy itse 
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vaikuttamaan omaan toimintaansa, kokemuksiinsa, tunteisiinsa ja ympäristöönsä. 

Musiikillinen toiminta voi tarjota paljon onnistumisen kokemuksia, ja musiikillinen tieto 

voi saada tunteen siitä että osaa ja kykenee ymmärtämään musiikkia. Musiikki myös 

yhdistää ihmisiä. Konserttielämykset ja yhteiset musiikkiharrastukset antavat tunteen 

ryhmään kuulumisesta. Musiikki herättää ihmisissä aina tunnereaktioita, musiikin avulla 

opitaan sosiaalisia taitoja ja samalla oma identiteetti kehittyy. Musiikillinen toiminta liittyy 

toisin sanoen psykologisiin tarpeisiin: halutaan kuulua johonkin. Se on myös yhteisen 

päämäärän asettamista ja sen tavoittelua, osallistumista ja toisen huomioon ottamista. 

(Saarikallio 2009, 224–227.)  

2.2.1 Musiikin harrastamisen motivaatio 

Kauppisen ja Sintosen (2004) mukaan sanat ’harrastaminen’ ja ’harrastus’ viittaavat 

adjektiiviin ’harras’, joka tarkoittaa uutteraa, ahkeraa ja innokasta. Sanalla ’harras’ voidaan 

tarkoittaa myös jollekin sydämellään antautunutta. Musiikin harrastaminen voi muodostua 

intohimoisen tekemisen kautta osaksi ihmisen elämää, kun taidot lisääntyvät. Musiikki voi 

imaista mukanaan varsinkin silloin, kun sen harrastaminen tuottaa tyydytystä harrastajan 

sisäisille tarpeille. Nämä myönteiset kokemukset yhdistettynä kannustavaan ilmapiiriin 

ovat edellytyksenä musiikkiharrastuksen jatkuvuudelle. (Kauppinen & Sintonen 2004, 9–

10.) 

Kauppinen ja Sintonen (2004) kuitenkin huomauttavat, että vanhempien ja omien 

opettajien kannustus musiikkiharrastuksen motivoivina tekijöinä eivät kuitenkaan riitä, jos 

musiikin harrastajalla ei ole omakohtaista paloa musisointiin ja harjoitteluun. 

Eksperttiyden saavuttamiseen vaaditaan ainakin seuraavia tekijöitä: kiinnostus, intohimo, 

omaehtoisuus sekä kodin ja perheen tuki. Harrastajan ero ammattilaiseen tulee ainakin 

siinä, ettei harrastaja saa pääasiallista toimeentuloaan musiikista. Silti musiikin harrastajan 

ja musiikin ammattilaisen välille ei tarvitse luoda eriarvoisuutta, koska ne vain ovat kaksi 

erilaista tapaa suhtautua musiikkiin ja sen tekemiseen. (Kauppinen & Sintonen 2004, 10–

11.) 

Juvonen (2000) esittää musiikin harrastamisen olevan yksi sosiaalisen osallistumisen 

tavoista, johon ihmistä ajaa tietyt tarpeet. Lukuun ottamatta persoonallisuuden piirteitä, 

yhteiskunnallista taustaa tai muita tekijöitä nämä tarpeet ovat kaikille ihmisille yhteisiä. 

Ihminen kuuluu myös aina moniin sosiaalisiin ryhmiin, jotka voivat olla vaikuttamassa 
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siihen minkä tyylistä musiikkia hän harrastaa. Musiikkiharrastuksen alkamiseen ja sen 

säilymiseen vaikuttavat monenlaiset eri tekijät. Kodin, päiväkodin, koulun, ja 

leikkitoverien musiikillinen toiminta, jonkin soittimen ääni, joku karismaattinen esiintyjä 

sekä yksilön oma persoonallisuus ovat kaikki yhteydessä musiikkiharrastuksen 

säilymisessä. Maantieteellisiä tai taloudellisia seikkoja ei kannata myöskään unohtaa. 

Pienellä kylällä asuvalla nuorella ei ole välttämättä samanlaisia mahdollisuuksia 

(esimerkiksi musiikkiluokat ja musiikkioppilaitokset) kuin suurkaupungissa asuvalla. 

Ratkaiseva tekijä voi myös olla se, jos vanhemmilla ei ole varaa hankkia lapselle 

kunnollista soitinta. (Juvonen 2000, 28–29.) 

Kososen (2010) mukaan musiikin harrastaminen ohjaa suurelta osin yksilön musiikillista 

kehitystä. Musiikki on läsnä elämän eri tilanteissa, ja tavoitteellinen musiikinopiskelu on 

varsinkin länsimaissa esiintyvä kulttuurillinen ilmiö. Musiikkiharrastuksen tukeminen 

kotona motivoi myös jatkamaan musiikkiharrastusta. Toisaalta motivaatiosta puhuttaessa 

täytyy muistaa, että se sisältää erilaisia motivaatioita, joista osa on tiedostettuja ja osa taas 

tiedostamattomia. Motivaatioon liittyy vahvasti myös tavoite, joka omalta osaltaan säätelee 

motivaation voimakkuutta. Motivaatio voi sisältää myös ulkoisia tai sisäisiä motivaatioita, 

mutta musiikkiharrastuksen jatkuvuutta ajatellen tärkeintä on yksilön oma kiinnostus 

musiikkiin. Motivaatio voi vaihdella paljonkin, ja ulkopuolelta tuleva tuki ja kannustus 

auttavat jaksamaan harjoittelemisessa. (Kosonen 2010, 295–297; Juvonen 2000, 165.) 

Kososen (2010) mukaan motivaatio etenee aina yleisestä yksityiseen. Esimerkiksi 

soittamisesta kiinnostutaan ensin yleisellä tasolla, jonka jälkeen se voi muuttua sisäiseksi 

kiinnostukseksi, kun halutaan oppia enemmän. Seuraavassa vaiheessa 

musiikkiharrastuksesta tulee keskeinen elämänalue, ja siihen liittyvä sisäinen motivaatio 

syvenee entisestään. Ulkoiset motiivit, kuten hieno soitin ja hyvät 

harjoittelumahdollisuudet tulisivat olla balanssissa sisäisten motiivien (oma kiinnostus 

soittamiseen) kanssa, jotta musiikkiharrastus jatkuisi. Silti myös  ulkoiset motiivit, kuten 

koulun hyvä musiikinopetus tai musiikkia harrastavat ystävät voivat olla hyvin tärkeitä 

asioita sen kannalta, että sisäinen motivaatio säilyy. (Kosonen 1996, 10–13.) 

Musiikkiopistoissa tapahtuva soitonopiskelu ja musiikkiluokat auttavat omalta osaltaan 

musiikkiharrastuksen säilymisessä, mutta joskus traditionaalista ja institutionaalista 

soitonopiskelua halutaan jopa vältellä. Oma soittamisen ilo ja erilaiset musiikkielämykset 
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voidaan kokea tärkeimmiksi asioiksi omassa musiikkiharrastuksessa kuin vaikkapa 

soittimen tekninen hallinta. (Kosonen 2001, 106–107.) 

Juvonen (2000) on määritellyt tutkimuksessaan erilaisia musiikkiorientaatioita. Yleisellä 

musiikkiorientaatiolla hän kuvaa musiikillista mieltymystä ja perehtyneisyyttä musiikkiin 

yleisesti ottaen. Nämä yleiset musiikkiorientaatiot hän vielä erittelee musiikillisiksi 

erityisorientaatioiksi sen mukaan, mihin musiikkigenreen nämä musiikinharrastajat 

mielenkiintonsa kohdistavat (esimerkiksi punk, rock, taidemusiikki, gospel ym.) (Juvonen 

2000, 29.) Juvosen (2000) tutkimuksesta käy ilmi, että musiikin harrastamisessa mukavaa 

on uusien asioiden oppiminen, kavereiden kanssa soittaminen ja soittamiseen liittyvä 

terapialuonne. Tärkeimmäksi tekijäksi musiikkiharrastuksen mielekkyydessä nousee 

itsensä ilmaiseminen ja tunteiden purkaminen musiikin kautta. (Juvonen 2000, 165.) 

Kosonen (2001) yhtyy ajatukseen siitä, että musiikkikokemus on aina ainutkertainen, ja 

musiikinharrastaja on aina yhteisönsä jäsen siinä sosiaalisessa ympäristössä missä hän 

kulloinkin on ja elää. Musiikkikokemukseen sisältyy siis aina yksilöllisyys, yhteisöllisyys 

ja kulttuuri. (Kosonen 2001, 118.) 

Kosonen (2001) korostaa myös musiikin itsensä lähelle pääsemisen merkitystä 

musiikkiharrastuksessa. Tekninen soittotaito, tutkinnot, valmiuksien saaminen myöhempää 

ammattia varten tai vaikkapa esiintyminen eivät vedä vertoja sille, miten tärkeää on 

musiikista saatava kokonaisvaltainen tunne. Soittamisesta tai musiikkiharrastuksesta 

saatava ilo, mielenrauha ja levollisuus nostavat päätään tässä suorituskeskeisessä ja 

saavutuksia korostavassa maailmassa. (Kosonen 2001, 110.) 

2.2.2 Keskeisiä musiikillisen kehityksen malleja ja teorioita 

Paananen (2003) on tutkinut 6–11-vuotiaiden lasten improvisaatiotuotoksia ja omalta 

osaltaan muokannut lapsen kognitiivis-musiikillista kehitystä selittävää teoreettista mallia. 

Hän esittelee tutkimuksessaan keskeisimmät musiikillisen kehityksen teoriat ja mallit, joita 

ovat Piaget'n (1988) kognitiiviseen vaiheteoriaan perustuva tutkimus, Gardnerin (1983) 

teoria lapsen taiteellisesta kehityksestä, Swanwickin ja Tillmanin (1986) spiraalimalli 

lapsen musiikillisesta kehityksestä sekä Hargreavesin ja Galtonin (1992) musiikillisen 

kehityksen malli. (Paananen 2003, 22.)    
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Jean Piaget’n (1988) lapsen älyllistä kehitystä käsittelevän vaiheteoriassa on kolme 

vaihetta.  Nämä kehitysvaiheet seuraavat toisiaan tietyssä järjestyksessä, jotka ovat: 

1) sensomotorinen vaihe 

2) representationaalinen vaihe (2–12 v.), jossa erotetaan 

a. esioperationaalinen eli intuitiivinen vaihe (2–6 v.) 

b. konkreettisten operaatioiden vaihe (6–12 v.) 

c. formaalien eli abstraktien operaatioiden vaihe (11–12-vuotiaasta eteenpäin) 

Tämän teorian mukaan kehitys on jatkuvaa, eikä tunne-elämää ja älyllistä kehitystä voi 

erottaa toisistaan. (Piaget 1988, 98–109.) 

Gardner (1983) on luonut teorian useista älykkyyksistä, jossa eri älykkyydet kehittyvät 

lapsessa rinnakkain. Ensimmäisenä niistä kehittyy musiikillinen älykkyys. Gardnerin 

lapsen taiteellisen kehityksen malli jakautuu kolmeen vaiheeseen, jotka ovat: 1) vauvaikä, 

2) varhaislapsuus ja 3) kouluikä. Vauvaikä muodostaa perustan lapsen taiteelliselle 

kehitykselle, varhaislapsuuden symbolisessa vaiheessa lapset kehittyvät samalla tavalla 

kulttuurista riippumatta, ja kouluiän kirjaimellisessa vaiheessa oppiminen on tehokasta ja 

se muodostaa pohjan aikuisen taiteilijan työskentelylle. Tässä mallissa musiikillinen 

kehitys sisältyy hyvin tiukasti taiteelliseen kehitykseen. (Paananen 2003, 51–52.) 

Swanwick (1988) soveltaa Piaget’n leikkiteorian käsitteitä musiikilliseen kehitykseen. 

Niitä ovat kuvitteluleikki, jäljittely, mielikuva, piirros sekä kieli, joka syntyy 

havaintopohjaisen jäljittelyn tuloksena. Musiikillista keksimistä ja esittämistä hän 

tarkastelee kuvitteluleikin, jäljittelyn ja hallinnan funktiona. Musiikin esittämisessä, 

kuuntelemisessa ja musiikin mukaan liikkumisessa on kysymys jäljittelystä, kun 

hallinnassa taas yritetään saada itse tuotettua jokin kuultu havainto. Piirros taas on 

assimiloituvan leikin ja akkomodoituvan mielikuvan välimuoto. (Swanwick 1988, 42–44.) 

Swanwick ja Tillman (1986) rakensivat musiikillista kehitystä kuvaavan mallin lasten 

keksimistä musiikkikappaleista. Mallin pohjalla on Piaget’n leikkiteorian käsitteet, ja malli 

(ks. taulukko 1) sisältää kahdeksan musiikillisen kehityksen vaihetta. Ne näkyvät 

seuraavasa taulukossa: 
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Taulukko 1. Swanwickin ja Tillmanin musiikillisen kehityksen vaiheet. 
 
1) Sensorinen vaihe (0–3 v.) 

Lapset vastaavat äänen ilmaisulliseen laatuun. 

2) Manipulatiivinen vaihe (4–5 v.) 

Lapset harjoittelevat erilaisten äänten tuottamista eri soittimilla. 

3) Persoonallisen ilmaisun vaihe (4–6 v.) 

Keskitytään musiikin voimakkuuden ja nopeuden vaihteluihin. 

4) Musiikillisen äidinkielen vaihe (5–8 v.) mutta erityisesti (7–8 v.) 

Kulttuurille tyypilliset musiikilliset piirteet alkavat näkyä tuotoksissa. 

5) Tutkiva eli spekulatiivinen vaihe (9–11 v.) 

Tutkivaa musiikillista keksimistä. 

6) Idiomaattinen vaihe (13–14 v.) 

Tunnetut musiikkityylit alkavat kuulua tuotoksissa, ja kappaleet muistuttavat esikuvien 
alkuperäistuotoksia. 

7) Symbolinen vaihe (15 v. ja siitä eteenpäin) 

Tietyt kappaleet tulevat merkityksellisiksi, ja omia kokemuksia pyritään heijastamaan 
tuotoksissa. 

8) Systemaattinen vaihe 

Musiikista tulee tärkeä osa arvojärjestelmää ja kyky rakentaa musiikillisia karttoja 
kehittyy.  

 

Paanasen (2003) mukaan Swanwickin ja Tillmanin malli antaa hyvä yleiskuvan 

musiikillisesta kehityksestä, mutta se ei kuitenkaan anna vastauksia siihen miten kehitys 

ilmenee käytännön musiikillisissa tehtävissä. Se ei myöskään selitä miksi tietyt vaiheet 

seuraavat toisiaan tietyssä järjestyksessä. (Paananen 2003, 53–54.) 

Hargreaves ja Galton (1992) muodostivat oman taiteellista kehitystä kuvaavan mallinsa eri 

taiteen asiantuntijoiden ja jo olemassa olevan empiirisen tutkimustiedon pohjalta. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) näkyy mallin viisi kehitysvaihetta (Hargreaves 1996, 

156–170): 
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Taulukko 2. Hargreavesin ja Galtonin taiteellisen kehityksen vaiheet. 
 
1) Sensomotorinen vaihe (alle 2 v.) 

Varhaisin kehitys vaihe, jossa fyysiset taidot koordinoutuvat. Piirustukset noudattelevat 
musiikillisia ärsykkeitä. Vauvat myös osoittavat kiinnostusta äänen dynaamiseen tasoon ja 
myöhemmin kiinnostuvat eri saäveltason, rytmin ja sointivärin kokeilusta. Jokeltelu ja 
reaktioit musiikkiin ovat yhteydessä alati koordinoituviin fyysisiin liikkeisiin. 

2) Kuviopohjainen vaihe (18 kk–5 v.) 

Lapsi kuvaa poissaolevia kohteita piirtämällä kokonaishahmoja, ja jokelluksista kehittyy 
tunnistettavia lauluja ja melodioita. Lapsi oppii laulun tuottamisen osa-alueita (säveltaso 
suhteessa tonaliteettiin, oikeat pintarytmit, pintarytmin suhteuttaminen pulssiin sekä 
laulumuotojen hallinta). 

3) Skeemapohjainen vaihe (5–8 v. tai 5–11 v.) 

Tässä vaiheessa kulttuurinen tapa tuottaa taiteen eri muotoja kehittyy. Laulamisessa 
sävelllaji alkaa säilymään ja pintarytmi koordinoituu pulssiin.  

4) Sääntöpohjainen vaihe (8–15 v.) 

Sääntöpohjaisessa vaiheessa taiteelliset käytännöt vakiintuvat ja intervallit, asteikot ja 
sävellajit integroituvat kokonaisrakenteeseen. 

5) Ammatillinen vaihe 

Ammatilliseen vaiheeseen tultaessa taiteen erilaisia käytäntöjä pyritään reflektoimaan ja 
kehittämään. Kun säännöt on opittu, niitä aletaan tietoisesti myös rikkomaan. Tämä 
toteutuu kuitenkin vasta ammattitaiteilijan tasolla. 

 

Paananen kritisoi edellä esiteltyjä lapsen musiikillisen kehityksen malleja ja teorioita siitä, 

että niistä mikään ei selitä miksi musiikillinen kehitys tapahtuu tietyllä tavalla ja tietty 

vaihe kerrallaan. Hän onkin pyrkinyt omassa mallissaan selittämään auki noita vaiheita. 

(Paananen 2003, 55–56.) 

Paananen (2003) on käyttänyt omassa lapsen musiikillisen kehityksen mallissaan pohjana 

kehityspsykologi Robbie Casen (1985, 1992) lapsen kognitiivisen kehityksen vaiheteoriaa, 

jossa yksittäisistä kokemuksista muodostuu integraation avulla ylempiä rakenteita. Casen 

teoriassa toimeenpaneva kontrollirakenne on keskeisessä osassa. Toimeenpanevalla 

kontrollirakenteella tarkoitetaan toimintaa, jossa yksilö pyrkii kohti tavoittelemaansa tilaa. 

Vaiheteoriassa on neljä päävaihetta, joista jokainen jakautuu kolmeen osavaiheeseen. 

Päävaiheet ovat: 1) sensomotorinen (4–18 kk), 2) relationaalinen (1,5–5 v.), 3) 
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dimensionaalinen (5–11 v.),  ja 4) vektoriaalinen vaihe (11–18 v.). Nämä päävaiheet 

muodostavat kehityskuvion, ja osavaiheissa (yksitahoinen, kaksitahoinen ja 

monimutkainen koordinaatio) vapautuu lyhytkestoisen muistin yksikköjä, joista kehitys 

omalta osaltaan muodostuu. (Paananen 2003, 57–60.) 

Paanasen (1997, 2003) kehittämä lapsen musiikillista kehitystä selittävä malli mukailee 

Casen (1985, 1992) teoriaa, mutta viimeinen eli vektoriaalinen vaihe jää siitä pois. 

Paanasen mallissa (kuva 1) on kolme päävaihetta (sensosomotorinen (4–18 kk), 

relationaalinen (1,5–5 v.), ja dimensionaalinen 5–11 v.) Sensomotorisessa vaiheessa 

kehittyvät musiikin yleiset suhteet, jonka jälkeen ne alkavat kehittyä monimutkaisemmiksi 

(relationaalinen vaihe). Dimensionaalisessa kehitysvaiheessa kehittyvät lopulta 

musiikillisen tapahtumarakenteen hierarkkiset suhteet. Kaikkiin päävaiheisiin sisältyy 

Casen (1985, 1992) tavoin osavaiheita eli kehityssekvenssejä (lujittuminen, yksitahoisen 

koordinaation osavaihe, kaksitahoisen koordinaation osavaihe ja monimutkaisen 

koordinaation osavaihe.) Osavaiheet selittävät tarkasti lapsen musiikillisen kehityksen 

vaiheita ja saavutuksia, joissa lapsi alkaa hahmottamaan erilaisia rytmejä, tempoja ja 

melodioita ym. (Paananen 2003, 142–147.) Paanasen malli (2003) näkyy seuraavassa 

kuvassa: 

 

Kuva 1. Paanasen yksilön musiikillista kehitystä kuvaava malli (Paananen, 2003, 61.) 
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Paananen (2009) mukaan musiikilliseen kehitykseen vaikuttaa aina sekä perimä että 

ympäristö. Musiikilliset kyvyt muodostuvat spesifeistä osakyvyistä, jotka taas toimivat 

osana yleistä älykkyyttä. Musiikillisen kehityksen kulkuun vaikuttavat Paanasen mukaan 

monet seikat, kuten se, millaista musiikkia yksilö on harrastanut missäkin ikävaiheessa, 

mistä hän on kiinnostunut ja millaisissa sosiaalisissa konteksteissa tämä kaikki tapahtuu. 

Kehityksen vaiheita on kuitenkin kuvattu melko yleisellä tasolla, eikä ne sen vuoksi ole 

tiukasti ikään sidottuja. Silti ne pyrkivät kuvaamaan keskimääräistä ja tyypillisesti 

etenevää musiikillista kehitystä. Musiikillinen kehittyminen vaatii myös aina sen, että 

tietyt perustaidot on opittava ennen toista. On tärkeää muistaa, että oppimisjärjestys ei voi 

olla mikä tahansa, vaikka oppimispolut ovatkin jokaisen kohdalla yksilöllisiä. (Paananen 

2009, 150.) 

2.3 Muusikkous  

Huhtinen-Hildénin (2012, 127) tutkimustulosten valossa muusikkous nähdään osana 

musiikkipedagogin ammattitaitoa ja asiantuntijuutta, eikä sitä tarvitse välttämättä erottaa 

opettajuudesta. Mitä sitten on muusikkous? Millaista ihmistä voidaan kutsua muusikoksi? 

Mitä taitoja tai tietoja se edellyttää? Nikkosen (2005) mukaan muusikkous on usein 

elämäntapa ja identiteetin perusta. Muusikkous nähdään jo nuoruudessa kutsumuksena ja 

elämäntehtävänä, johon kodilla ja vanhempien ammatilla ja musiikkiharrastuneisuudella 

on yleensä suuri vaikutus. Jos vanhemmat ovat muusikoita, on lapsella jo pienestä pitäen 

mahdollisuus kokeilla erilaisia soittimia, jolloin kiinnostus musiikkiin saattaa syttyä. 

(Nikkonen 2005, 135–136; ks. myös Kosonen 2010, 306.) 

Hargreaves, MacDonald ja Miell (2002) huomauttavat, että muusikkoidentiteettiä ja 

musiikillista identiteettiä käytetään usein synonyymeinä toisilleen, vaikka toisaalta 

muusikkoidentiteetti sisältyykin usein musiikilliseen identiteettin. Erona niille on myös se, 

että muusikkoidentiteetillä tarkoitetaan yleensä ammatikseen musiikkia harjoittavaa 

ihmistä, kun taas musiikillinen identiteetti viittaa yleisesti yksilön suhdetta musiikkiin. 

(Hargreaves, MacDonald & Miell 2002, 1–5.) 

Musiikkikasvatusfilosofi David J. Elliottin (1995) mukaan muusikkous on hyvin 

moniulotteista, ja sen ytimen muodostaa proseduraalinen eli käytännöllinen tieto. Tämä 

tarkoittaa sitä, että muusikkous on käytännössä tapahtuvaa tietämistä, ja kykyä soveltaa 

musiikillista tietoa erilaisissa musiikillisissa tilanteissa. (Elliott 1995, 53–54 ja 68.) Myös 
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Juvonen ja Anttila (2003) määrittelevät musiikillista tietämistä prosessiksi, jossa jokainen 

toimii omien edellytyksiensä ja usein jo lapsuudessa opittujen musiikkikäsityksiensä 

mukaisesti. Kaikessa musiikillisessa ajattelussa on myös hyvin vähän tiedostettua; moni 

asia tapahtuu tietyn automaation tasolla. (Juvonen & Anttila 2003, 130–133.) 

Arjas (2002) puhuu muusikkokuvasta, joka saattaa useilla muusikoilla olla vääristynyt. 

Vuosien jatkuva arvostelun kohteena oleminen, omien taitojen vertaileminen muiden 

taitoihin ja vaikeat esityskappaleet ovat väistämättä vaikuttaneet jokaisen muusikon omaan 

muusikkokuvaan, eikä aina pelkästään positiivisesti. Moni muusikko on jo lapsesta asti 

oppinut olemaan esillä ja paineen alaisena. Esiintymisjännityksen ja oman muusikkokuvan 

kohentamisessa apuna voivat toimia esimerkiksi musiikkiterapia ja muusikoiden 

esiintymiskoulutus. (Arjas 2002, 24–47.) 

Muusikkoidentiteetti alkaa kuitenkin kehittyä usein jo lapsena aloitetun 

musiikkiharrastuksen kautta, kun omaa soittotaitoa aletaan vertailla toisten soittotaitoihin. 

Aikuisuutta lähestyttäessä kilpailu vain kovenee, ja omat musiikilliset taidot joutuvat 

koetukselle. Tässäkin yhteydessä voidaan puhua muusikkokuvasta, joka tarkoittaa yksilön 

käsitystä itsestään muusikkona. Omaa muusikkoutta määritellään omien musiikillisten 

tietojen, kokemusten ja taitojen perusteella. (Arjas 2002, 24).  

Musiikkikasvatusfilosofi Elliott (1995) tarkastelee muusikkouden kehittymistä viiden, 

musiikillista toimintaa ja sen kehittyneisyyttä kuvaavien tasojen kautta. Nämä tasot 

kuvaavat sitä toimintatietoa (thinking-in-action), joka kehittyy yhdessä musiikillisen 

tietämisen kanssa. Tasot (alimmasta ylimpään) ovat nimeltään noviisi, edistynyt aloittelija, 

kompetentti muusikko, etevä muusikko ja ekspertti. Mustonen (2011) on kuvannut näitä 

Elliottin (1995) muusikkouden tasoja porrasmaisen kuvion avulla (kuva 2).  

Elliottin (1995) mukaan noviisi on vasta aloittelija, joka ei näe vielä niin sanotusti 

”musiikillista metsää puilta”. Noviisilla on jonkinlaista tietoa musiikista, mutta hänen 

musiikilliset taitonsa eivät ole vielä kovin kehittyneet. Edistynyt aloittelija taas on alkanut 

jo proseduralisoimaan (thinking-in-action) omaa musiikillista tietämistään, mutta joutuu 

silti vielä keskittymään liikaa soittotekniikkaan ja muihin musiikillista ilmaisua rajoittaviin 

seikkoihin. Kompetentti muusikko taas osaa jo ratkaista vaikeitakin musiikillisia ongelmia, 

ja ymmärtää musiikkia monella eri tasolla. Etevä muusikko on nimensä mukaisesti jo 

pitkällä omassa muusikkoudessaan, ja hän osaa tulkita erilaisia musiikkiteoksia sujuvasti. 
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Ekspertti (tasoista korkein) on musiikillinen moniosaaja, jonka musiikillinen tietämys on jo 

aivan omaa luokkaansa. (Elliott 1995, 70–71.) 

Mustosen (2011, 11) kuva Elliottin (1995) muusikkouden rakentumisen tasoista: 

 

Kuva 2. Elliottin (1995) muusikkouden rakentumisen tasot. (Mustonen 2011, 11.) 

2.4 Opettajuus  

Opettajuus ei ole yksiselitteinen käsite, koska se muodostuu useista eri tekijöistä, ja se on 

jokaisessa yhteiskunnassa erilaista. Suomessa opettajuuskäsitettä on tutkittu jo melko 

paljon, ja sitä on määritelty monin eri tavoin. (Kauppinen 2010, 48; Luukkainen 2005, 17–

18; Rasehorn 2009, 259)  

Opettajuus on siis aina kulttuurisidonnaista, ja se nähdään eri tavoilla eri yhteiskunnissa. 

Toisaalta jokainen opettaja määrittelee itse oman opettajuutensa, työnsä tavoitteet ja 

toimintamallit. Opettajalla itsellään on siis ulkoapäin tulevista paineista ja odotuksista 

huolimatta oma yksilöllinen näkemys siitä, mitä opettajuus pitää sisällään. Tästä 

voidaankin päätellä, että opettajuus koostuu kahdesta ulottuvuudesta: yhteiskunnan ja 

toisaalta opettajan itsensä suuntautumisesta tehtäväänsä. (Kauppinen 2010, 49; Luukkainen  

2005, 17–19; Laine 2004, 12; Rasehorn 2009, 259–261.) Seuraavassa kuvassa (kuva 3) 

Luukkainen (2005) esittelee opettajuuden ulottuvuudet, jotka menevät usein myös osittain 

päällekkäin: 
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Kuva 3. Opettajuuden kaksi ulottuvuutta (Luukkainen 2005, 19.) 

2.4.1 Opettajan ammatti-identiteetti 

Opettajan ammatti-identiteettiä on tutkittu paljon ja siitä on olemassa paljon erilaisia 

näkemyksiä ja määritelmiä. Opettajan ammatti-identiteetti pitää sisällään monia asioita, 

kuten opettajan omat käsitykset itsestään opettajana, opettajien roolit, opettajan 

ammatilliset tieto-taidot sekä opettajan itsensä ja yhteiskunnan odotukset. (Huhtinen-

Hildén 2012, 56.) 

Ruismäen (1991) mukaan opettajan ammatti-identiteetti ei kehity itsestään vaan usein 

vaikeiden kasvuprosessien kautta, joissa yksilö muokkaa käsitystään omasta 

ammattiroolistaan. Ammatillisen kasvun ja oman opettajuuden pohtimisen tuloksena 

yksilön ammatillinen identiteetti kasvaa ja vahvistuu. Ammatillinen identiteetti on myös 

aina osa ihmisen itsetuntoa. (Ruismäki, 1991, 49–50.) Voidaan puhua myös opettajan 

ammatillisesta kasvusta, jossa tärkeintä on yksilön oma kasvumotivaatio. Uuden 

kokeileminen ja itsensä kehittäminen johtavat sisäisiin onnistumisen kokemuksiin, joka 

taas omalta osaltaan vahvistaa ammatillista identiteettiä. (Laine 2004, 64.) 

Luukkainen (2005) kuitenkin huomauttaa, että opettajan ammatillinen minäkäsitys alkaa 

kehittyä jo opettajaopiskelijan omista kouluajoista lähtien, kun hän saa vaikutteita omilta 

opettajiltaan. Silti vasta opettajaopintojen aikana ja tulevassa opettajan työssä oma 

ammatti-identiteetti alkaa kunnolla muotoutua. Toisin sanoen opettajan ammatillinen 

minäkäsitys kehittyy koko ajan, ja se on jatkuvassa muutostilassa. (Luukkainen 2005, 63–

64.) 

Huhtinen-Hildén (2012, 54–55, kursivointi alkuperäinen) tuo esiin Beijaardin, Meijerin ja 

Verloopin (2004, 122–123) tutkimuksessaan esittäneitä opettajan ammatti-identiteetin 

erityispiirteitä: 
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1) Ammatti-identiteetti on jatkuva kokemusten tulkinnan ja elinikäisen 
oppimisen prosessi. Se muotoutuu vastauksena kysymykseen ”kuka olen tällä 
hetkellä” ja tämän lisäksi vielä prosessia ohjaa kysymys ”miksi haluan tulla?”  
 
2) Ammatti-identiteetti viittaa sekä yksilöön että hänen toimintaympäristöönsä. 
 
3) Opettajan ammatti-identiteetti muodostuu ala-identiteeteistä, jotka yhdessä 
muodostavat kokonaisuuden. Merkityksellistä on pyrkimys näiden hyvään 
tasapainoon. Ala-identiteettien ristiriitaisuus näyttää liittyvän opettajaksi 
opiskeluun tai ammatissa jo työskentelevän opettajan kohdalla merkittäviin 
muutoksiin työympäristössä. ”Mitä keskeisempi rooli ala-identiteetillä on 
ammatillisen identiteetin kokonaisuudessa, sitä kriittisempiä ovat siihen 
liittyvät muutokset.”  
 
4) Opettajan ammatillisen identiteetin yhtenä tärkeänä tekijänä on opettajan 
oma aktiivisuus ja toimijuus ammatillisen identiteetin muotoutumisen 
prosessissa. Ammatti-identiteetti ei näin ollen ole jotakin, joka opettajalla on 
vaan sellaista, jota hän käyttää hahmottaakseen itseään opettajana. (Beijaard  
ym. 2004, 122–123.) 

 
Opettajan ammatti-identiteetti on siis jatkuva prosessi, ja se muotoutuu vuorovaikutuksessa 

ympäristön ja opettajan oman aktiivisuuden kanssa. Opettajan ammatti-identiteettiä on silti 

määritelty tutkimuksissa monin eri tavoin, minkä takia sen sisällöstä ja muodostumisesta 

on paljon erilaisia näkemyksiä. (Huhtinen-Hildén 2012, 56–57.) Airosmaan (2012) 

mukaan opettajan ammatti-identiteetti on kokonaisvaltainen opettajuuden eri puolia 

yhdistävänä ilmiö, ja se on jatkuvassa muutoksessa (Airosmaa 2012, 178–179). 

2.4.1 Kutsumus opettajan ammatissa 

Syrjälän (1999) mukaan opettajan ammattia on ajateltu eräänlaisena kutsumuksena, 

elämäntapana tai jopa lahjana. Opettajuus on kuitenkin muuttunut yhteiskunnan myötä, ja 

opettajan roolia mallikansalaisena on pidetty osittain vanhanaikaisena. On silti edelleen 

olemassa opettajia, joille oma työ on kutsumusammatti. (Syrjälä 1999, 162.) Estola ja 

Syrjälä (2007) löytävät yhteentoista opettajaelämäkertaan viittaavassa artikkelissaan kolme 

eri tietä opettajan kutsumukseen: joillekin opettajan työ on jo lapsuudessa löydetty 

kutsumus, jotkut ovat vähitellen löytäneet oman kutsumuksensa opiskelun myötä, ja osa 

taas on löytänyt opettajan työstä kutsumuksensa, vaikka ovat jopa sitä itse vastustaneet. 

(Estola & Syrjälä 2007, 85.) 

Kauppinen (2010) on käsitellyt tutkimuksessaan opettajien tunnenarratiiveja. Hänen 

tutkimustuloksistaan käy selkeästi ilmi, miten osalle opettajista työ on ollut enemmän 
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kutsumus kuin toisille. Osa kertoo nähneensä itsensä opintojensa alusta asti opettajana ja 

kasvattajana, kun taas toiset päivittelevät ajautuneensa opettamaan musiikkia, vaikka 

muitakin vaihtoehtoja olisi voinut olla. (Kauppinen 2010, 99–107.)  

Laitinen (1997) huomauttaa, että opettajaidentiteettiä voi olla vaikeaa löytää, jos 

opettaminen on vain korvikeratkaisu menestyväksi taiteilijaksi tulemiselle. Vanhan 

käytännön mukaan asia on hyvin yksinkertainen: jos et menesty lavalla, rupea opettajaksi. 

Opettajaksi siis joudutaan, kun ei koskaan päästy suurten lavojen solistiksi. Laitinen 

korostaakin henkilökohtaista, elävää suhdetta taiteeseen ja musiikkiin musiikkikasvatuksen 

opiskelijaa ajatellen. Tällöin oma intohimo musiikkiin säilyy, eikä opettamisesta tule jotain 

mihin on vain ajautunut tai joutunut. (Laitinen 1997, 5–6.)  

2.4.2 Työn merkityksestä 

Ruismäki (1991) on tutkinut väitöskirjassaan musiikinopettajien työtyytyväisyyttä, 

ammatillista minäkäsitystä ja uravalintaa. Hän nostaa esiin erilaisia tutkimuksia, joissa on 

käsitelty opettajan uravalintaan liittyviä tekijöitä. Sellaisia voivat olla esimerkiksi opettajan 

oma ihmiskuva tai käsitys opettajan ammatista yleisellä tasolla. (Ruismäki 1991, 56–58.) 

Hän puhuu myös työhön asennoitumisesta ja nostaa esiin Wileniuksen (1981, 18–19) 

hieman muunteleman Kahnin ja Wienerin (1967, 209) mallin, jossa on kuusi erilaista 

perusasennetta työhön: 

1. Työ on välttämätön paha, häiritsevä tekijä (interruption), keikka. 
Työn tarkoitus on tulojen saaminen; millä tavalla, on jokseenkin 
yhdentekevää. Äärimuoto tällaista tulonhankintaa, joka liukuu jo 
työn käsitteen ulkopuolelle, on omaisuusrikos. 

2. Toisena kohtana mainitaan, että työ on ”homma” (job). Siinä voi 
olla jotakin itsessään kiinnostavaa, varsinkin jos se tapahtuu 
mukavassa seurassa. Tavoitteena on kuitenkin ennen muuta palkka 
ja toimeentulo. Siksi hommaa voidaan helposti myös vaihtaa. 
Nuorten ensimmäiset työkokemukset ovat nykyään yleensä tämän 
luontoisia. 

3. Työ on ammatti (occupation). Työn tekijälle tuottaa tyydytystä 
taitojen harjoittaminen, joihin hänelle on taipumusta ja koulutusta. 
Tällaisessa työssä yksilö arvostaa omaa työtään. 

4. Työ on ura (career). Henkilö haluaa jatkuvasti kehittää työtään ja 
edetä työssään, ottaa enemmän vastuuta. 
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5. Työ on kutsumus (vocation, calling). Siihen sisältyy sisimmän 
itsensä toteuttamista ja samalla toisten palvelemista. Tällaisina 
ammatteina on usein pidetty esim. sairaanhoitajan ja opettajan 
työtä. 

6. Työ on elämäntehtävä (mission). Henkilö omistautuu kokonaan 
työlleen, jonka hän uskoo ratkaisevalla tavalla hyödyttävän 
yhteiskuntaa. Tähän käsitykseen voi liittyä uskonnollinen tunto 
ihmistä korkeammasta tehtävän antajasta. 

Opettajan työn ja uravalinnan motiivina voi siis toimia hyvin erilaiset seikat. Toimeentulon 

saaminen, sosiaalisten tarpaiden tyydyttäminen tai toiminta sinällään on yksi ihmisen 

perustarpeista. Työn avulla ihminen voi kokea tulevansa osaksi jotain ryhmää ja 

yhteiskuntaa. (Ruismäki 1991, 33.) 

2.5 Musiikinopettajuus 

Musiikinopettajaidentiteetti ja rakkaus musiikkiin on alkanut kehittyä jo lapsena erilaisten 

musiikkiharrastusten myötä. Musiikinopettajan suhde aineeseensa on siis rakkaussuhde, 

joka vahvistunut nuoruusvuosien aikana. (Kauppinen 2010, 129–132).  Myös kotoa saatu 

myönteinen suhtautuminen musiikkiin ja vanhempien musiikkiharrastukset ovat olleet 

keskeisessä roolissa ammatinvalinnassa (Ruismäki 1991, 175; Kauppinen 2010, 99–116; 

kts. myös Juvonen 2000, 143; sekä Hirvonen 2003, 60.) 

Huhtinen-Hildénin (2012) tutkimustuloksista nousee esiin seitsemän musiikkipedagogin 

osa-identiteettialuetta (kuva 4), jotka kuvaavat musiikkipedagogin muotoutuvaa ammatti-

identiteettiä. Niitä ovat: musiikinopettaja, luovuuden ja ilon kannattelija, taidelähtöisten 

menetelmien soveltaja, turvallinen kasvattaja, reflektoiva opettaja, vuorovaikutuksen 

asiantuntija sekä pedagoginen taiteilija. Nämä muotoutuvan ammatti-identiteetin 

osaidentiteettialueet muodostavat yhdessä ne elementit, joista musiikinopettajaopiskelijan 

oppiminen ja kehittyminen koostuu. Ne näkyvät seuraavassa kuvassa: 
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Kuva 4.  Musiikkipedagogin ammatti-identiteetin muotoutumisen osa-alueita (Huhtinen-
Hildén 2012, 118.) 

Edellä kuvatuista osa-alueista tärkeimmiksi muodostuivat Huhtinen-Hildénin (2012) 

mukaan pedagogisen taiteilijan, vuorovaikutuksen asiantuntijan sekä taidelähtöisten 

menetelmien soveltajan osa-alueet, koska niitä ei ole perinteisesti liitetty musiikinopettajan 

ammattikuvaan. Ne eivät kuitenkaan ole toisistaan erillisiä, vaan osittain yhteen 

kietoutuvia ammatti-identiteetin osa-alueita. Nämä osa-alueet eivät myöskään ole ainoita 

musiikkipedagogin ammatti-identiteettiä määrittäviä asioita, koska identiteetti muotoutuu 

ja kehittyy koko ajan. Nämä osa-alueet ovat hänen mukaansa vain ilmauksia siitä, millaisia 

asioita musiikkipedagogin ammatti-identiteetti pitää sisällään. (Huhtinen-Hildén 2012, 

118–124.) 

Hämäläinen (1996) viisiportaisessa mallissa (kuva 5) havainnollistetaan 

musiikinopettajuuden kehittymistä (vrt. muusikkouden rakentuminen s. 20) eri tasojen 

avulla. Noita tasoja ovat kokematon noviisi, koulukeskeinen selviytyjä, pätevä osaaja, 

oppimiskeskeinen taitaja sekä mestarillinen ekspertti. Alimmalta tasolta lähtien kokematon 

noviisi ei vielä omaa tarvittavia taitoja musiikinopettajana toimimiseen, kun taas 

mestarillinen ekspertti on musiikillisilta taidoiltaan jo ehkä liiankin edistynyt. Tämä 

tarkoittaa sitä, että musiikinopettajan ammattikuvaan liittyy paljon muutakin kuin 

esimerkiksi täydellinen soittotaito. Parhaiten toimivaa musiikinopettajuutta kuvaavat 

pätevä osaaja tai oppimiskeskeinen taitaja, joka osaa reflektoida omaa opetustaan ja 

mukautua erilaisiin tilanteisiin. (Hämäläinen 1996, 35–36, 43–44.) Nämä tasot näkyvät 

seuraavassa kuvassa: 
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Kuva 5. Musiikinopettajuuden kehittyminen. (Hämäläinen 1996, 43–44.) 

2.6 Muusikko-opettaja 

Musiikinopettajaidentiteetti pitää useiden tutkijoiden mukaan sisällään jännitteen 

muusikko- ja opettajaidentiteettien välillä, ja niiden vaikutus toisiinsa on hyvin 

kiistanalainen. Kasvava opettajuus ja toisaalta muusikolle tärkeät solistiset esiintymistaidot 

ovat molemmat osa musiikinopettajuutta, jonka takia niiden välille voi syntyä kilpailua. 

Huhtinen-Hildén (2012) pohtii tätä muusikko–opettaja-jännitettä monesta näkökulmasta: 

Kenellä on oikeus kutsua itseään muusikoksi ja mikä tärkeintä: keneltä siihen pitää kysyä 

lupa? Pitääkö muusikon esiintyä säännöllisesti vai onko hän vain esimerkiksi musiikin 

tietotasoltaan korkealla? Mitä jos on sattunut jokin tapaturma, eikä muusikko voi enää 

soittaa? Onko hän silloin enää muusikko? Onko muusikkous arvostetumpaa kuin 

opettajuus? (Huhtinen–Hildén 2012, 57.) 

Muusikko nähdäänkin usein taiteilijana tai sankarina jota arvostetaan. Muusikkoa 

arvioidaan ja joskus jopa palvotaan hänen musiikillisten taitojensa perusteella, kun taas 

opettaja voi saada helposti “taiteellisesti epäilyttävän leiman”. Toisin sanoen 

musiikinopettajan muusikkoutta ja musiikillisia taitoja saatetaan helposti epäillä. Sen 

vuoksi taitoja ja taiteilijuutta korostavassa arvomaailmassa musiikinopettajaopiskelija ei 

välttämättä uskalla nähdä itseään muusikkona omaa opettajuutta pohtiessaan (Huhtinen-

Hildén 2012, 127). Jokaisella on kuitenkin takanaan oma polku – joka myös jatkuu koko 

ajan – moniulotteisena ja prosessinomaisena jatkumona siitä millainen opettaja tai 

muusikko hän on ja millaiseksi hän haluaa tulla. (Emt., 2012, 58.)   

Ruismäen, Väkevän ja Ojalan (1996) artikkelista käy ilmi, että musiikkikasvatuksen 

opiskelijoiden mielestä hyvä musiikinopettaja on monipuolinen muusikko, tuntee laajasti 
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eri musiikkityylejä ja on aidosti innostunut musiikista. Silti opiskelijoiden mielestä 

musiikinopettajan ei tarvitse olla soittotaidoiltaan ekspertti, vaan kaikkia soittimia tulisi 

osata soittaa vain välttävästi. Lisäksi artikkelissa korostui musiikinopettajaopiskelijoiden 

rakkaus musiikkiin omassa elämässä. Musiikki nähtiin kiinteänä osana elämää, ja sen 

avulla pystyi purkamaan vaikeita tunteita ja ajatuksia. Osa opiskelijoista koki musiikin 

roolin itselleen niin tärkeäksi, että sitä ilman ei osaisi edes elää: "Musiikki kuuluu 

jokaiseen päivään. Se on kuin ruokaa mitä ilman olisi vaikea elää. Se tuo sisältöä elämään. 

Musiikki on lahja elämässäni.” (Ruismäki, Väkevä & Ojala 1996, 58–62.) 

Myös Kososen (2001) tutkimustulokset puoltavat muusikkouden merkitystä 

opettajuudessa. Opettajan oma soittotaito ja musiikintuntemus koetaan yhtä tärkeiksi 

seikoiksi kuin esimerkiksi pedagoginen taito ja inhimillisyys. Opettajan taiteilijanura, 

musiikillinen monipuolisuus ja muusikkous korostuvat opiskelijoiden kertomuksissa siitä 

millainen on hyvä soitonopettaja. (Kosonen 2001, 103–104) 

Niin ikään Airosmaan (2012) tutkimuksesta käy ilmi, että muusikkous ja opettajuus ovat 

molemmat olemassa olevia musiikinopettajan ammatti-identiteetin osia. Muusikkous ja 

opettajuus elävät vuorovaikutuksessa eri tilanteiden mukaan, mutta tasapainon löytäminen 

niiden välille voi olla vaikeaa. Musiikinopettajan arjessa opettajuuden rooli korostuu, 

vaikka muusikkoudellakin on oma tärkeä osansa. Muusikkouden toteuttaminen työssä 

antaa erityistä tyydytystä, koska musiikista ja sen tekemisestä on muodostunut 

musiikinopettajalle elämäntapa. (Airosmaa 2012, 153.) 

Huhtinen-Hildénin (2012) mukaan musiikinopettajaopintojen aikana muusikkous 

integroituu osaksi kasvavaa musiikinopettajuutta ja se on paljon muutakin kuin pelkkää 

musiikin esittämistä. Muusikkous nähdään laajempana kokonaisuutena, johon sisältyy 

solistisen osaamisen lisäksi musiikin hahmottaminen ja tuottaminen, musiikillinen ajattelu 

ja luovuus sekä yhteisöllisyys. (Huhtinen-Hildén 2012, 127.) 

Bernard (2005) yhtyy ajatukseen siitä, että muusikkous ja opettajuus voivat limittyä 

vahvasti yhteen. Hän kuvailee tilannetta jossa hän esittelee itsensä ja sanoo: “Nimeni on 

Rhoda Bernard. Olen muusikko, musiikkikasvattaja, musiikinopettajakoulutuksen opettaja 

ja tutkija.” Mielessään hän kuitenkin ajattelee, että ihmisten kuuluisi tutustua häneen 

paremmin ymmärtääkseen mitä nämä kaikki nimikkeet tai ammatit hänelle merkitsevät, ja 

miten ne yhdessä muodostavat hänen identiteettinsä ja sen kuka hän oikeasti on. (Bernard 
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2005, 2–3.) 

 

Bernard (2005) käyttääkin omassa artikkelissaan termiä muusikko-opettaja tai muusikko-

opettajaidentiteetti, joissa muusikkous ja opettajuus ovat samanarvoisia. Muusikko-

opettaja-identiteetti kuvastaa sitä, miten tärkeä osa muusikkous on musiikinopettajuutta, ja 

miten useimmat musiikinopettajat tekevät omaa musiikkia ja elävät hyvin rikasta 

musiikillista elämää myös koululuokan ulkopuolella. Bernard haluaa korostaa yksilöllisten 

musiikillisten kokemusten roolia musiikinopettajuudessa, ja hänen mukaansa muusikkous 

ja opettajuus ovat yhteen kietoutuneita identiteetin kerrostumia, eikä niitä pitäisi erotella 

toisistaan.  (Bernard 2005, 9–10.) 

 

Toisaalta Bernard (2005) nostaa tekstissään esiin Erwinin, Edwardsin, Kerchnerin ja 

Knightin (2003, 1) mielipiteen siitä, että ihminen ei voi olla hyvä musiikinopettaja, jos hän 

ei ole hyvä muusikko. He perustelevat väitettä niin, että hyvä musiikinopettaminen on aina 

esiintyvää taidetta, ja hyvä muusikko taas aina opettaa muille jotain. Silti 

musiikinopettajan tulisi valita musiikin opettaminen musiikin tekemisen ja muusikkouden 

sijaan, ja löytää jonkinlainen balanssi näiden kahden välille. (Bernard 2005, 8.) 
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3  METODOLOGIA 

3.1 Narratiivinen tutkimusote 

Tähän tutkimukseen sopii parhaiten narratiivinen tutkimusote, koska tarkastelun kohteena 

ovat musiikinopettajien omat kertomukset. Aineistoni koostuu kuuden musiikinopettajan 

haastatteluista, joissa opettajat kertovat omasta muusikkoudestaan ja opettajuudestaan, ja 

siitä miten he ovat onnistuneet yhdistämään nämä kaksi musiikinopettajan työssään.  

Narratiivinen tutkimus on yleistynyt viime vuosikymmeninä eri tieteen aloilla. Siinä 

pääosassa ovat ihmisten kertomukset, jonka vuoksi voidaan puhua myös kerronnallisuuden 

tutkimuksesta. Usein ajatellaan, että kerronnallinen tutkimus on vain metodi, jonka avulla 

tehdään tutkimusta. Tärkeää on kuitenkin hieman perehtyä siihen mikä kertomus 

oikeastaan on ja miten se toimii osana sosiaalista elämää. (Hyvärinen 2006, 1.)  

Kertomusten avulla voidaan hallita ja ymmärtää menneisyyttä, kertomukset ovat osa 

ihmisen identiteettiä ja ne auttavat ihmistä jäsentämään tulevaisuutta. Kertomus on 

Hyvärisen (2006) mukaan yksi tietämisen muoto, joka auttaa ajallisuuden 

ymmärtämisessä. Kertomus on myös tärkeä kommunikaation väline, koska se vastaa 

kysymykseen: kuka minä olen? Kertominen on myös aina kulttuurisesti jäsentynyttä, ja 

tärkeä kokemuksen välittäjä. (Hyvärinen 2006, 1–2; Heikkinen 2001, 118; Barrett & 

Stauffer 2012, 1–2.) 

Hyvärisen (2006) mukaan kertomus (narrative)  ja tarina (story) ovat toisistaan poikkeavia 

käsitteitä. Suomalaisissa tutkimuksissa kerronnallinen tutkimus ja tarinallinen tutkimus on 

usein nähty synonyymeinä toisilleen. Täytyy silti muistaa, että samasta tarinasta voi olla 

olemassa erilaisia kertomuksia ja tulkintoja, jotka voivat poiketa toisistaan hyvin paljon. 

Kertomuksella on jokin media (suullinen, kirjallinen, elokuva), esittämisen tapa ja 

järjestys. Kertomukset ovat aina subjektiivisia, ja niillä on usein kausaalinen yhteys 

toisiinsa. Toisin sanoen kertomuksessa täytyy olla aina vähintään kaksi tapahtumaa, joiden 

aikana on tapahtunut jokin muutos. Muutos, transformaatio ja prosessi ovat asioita, jotka 

tekevät kertomuksen tutkimisesta mielenkiintoista. (Hyvärinen 2006, 2–3.) 
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Heikkinen (2001) korostaa narratiivisuus-käsitteen monimuotoisuutta. Narratiivisuus 

voidaan nähdä esimerkiksi tiedonprosessina, jolloin se liittyy usein konstruktivistiseen 

tiedonkäsitykseen. Konstruktivismi perustuu näkemykseen siitä, että ihminen rakentaa 

tietonsa aiemman tiedon ja aiempien kokemustensa varaan. Uudet kokemukset tuovat 

ihmiselle uutta tietoa, kun hän jakaa asioita ja keskustelee muiden ihmisten kanssa 

kokemuksistaan. Näin ollen tieto on siis joukko kertomuksia, jotka uusiutuvat sitä mukaa, 

kun ihminen kokee uusia asioita. (Heikkinen 2001, 118.) 

Narratiivisuus käsitteenä voi myös kuvata tutkimusaineiston luonnetta, sillä voidaan viitata 

aineiston analyysitapoihin tai se voidaan liittää tutkimuskirjallisuudessa narratiivien 

käytännölliseen merkitykseen. Narratiivisuudella on siis olemassa monia ulottuvuuksia, 

päämääriä ja merkityksiä laadullisessa tutkimuksessa. Narratiivisuutta voidaan käyttää 

myös kuvailemaan tutkimusaineistoa, joka on puettu kertovaan muotoon. Silloin 

tutkimusaineisto koostuu yleensä haastatteluista, elämäkerroista, päiväkirjoista tai muista 

dokumenteista. (Emt., 118.) 

Barrettin ja Staufferin (2012) mukaan narratiivinen tutkimus on yleistynyt vasta viime 

vuosikymmenten aikana. Musiikkikasvatuksen piirissä narratiivisuuden tutkimus on vasta 

alussa, mutta se lisääntyy koko ajan. Ja niin kuin tutkimuksessa yleensä, myös 

narratiivisuudessa tulee ontologisesti määritellä sen perusteita. Narratiivinen tutkimus 

käsittelee ihmisen kokemuksia ja sitä maailmaa ja todellisuutta jossa elämme. (Barrett & 

Stauffer 2012, 2–4.) 

3.2 Haastattelu  

Haastatteluksi nimitetään tutkimuksen tiedonkeruutapaa, jossa haastateltavilta henkilöiltä 

kysytään heidän mielipiteitään tutkimuskohteesta, ja vastaus saadaan puhutussa muodossa 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 41). Haastattelun perusidea on yksinkertainen: kun halutaan 

tietää miksi joku ihminen ajattelee tai toimii tietyllä tavalla, sitä kysytään häneltä 

haastattelemalla. Haastattelu on hyvin joustavaa, koska haastattelija voi esittää kysymykset 

haluamassaan järjestyksessä, esittää lisäkysymyksiä ja tarpeen tullen toistaa sama kysymys 

uudestaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73–74.)  

Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan tutkimushaastattelussa tutkijan tehtävänä on välittää 

kuvaa haastateltavan ajatuksista, tunteista ja kokemuksista. Haastattelu on myös aina 
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sosiaalinen vuorovaikutustilanne, jonka aikana haastattelija, ja osittain myös haastateltava 

saa tietoa toisen ajatuksista ja elämysmaailmasta. Haastattelutilanne muistuttaa paljon 

keskustelua, mutta erona siihen on tutkijan ennalta päättämä tarkoitus keskustelulle. 

Normaalissa keskustelussa teemat vaihtuvat molempien osapuolten kiinnostuksen 

mukaisesti, mutta haastattelussa liikutaan haastattelijan määräämissä teemoissa. 

Haastattelu tähtää siis informaation keräämiseen ja se on ennalta suunniteltua ja 

päämäärähakuista toimintaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 41–42.) 

3.3 Teemahaastattelu 

On olemassa erilaisia haastattelutapoja, joiden avulla pyritään saamaan tietoa erilaisista 

ilmiöistä ja hakemaan vastauksia erilaisiin ongelmiin. Yleisiä haastattelutapoja ovat 

lomakehaastattelu, syvähaastattelu ja teemahaastattelu, jotka eroavat toisistaan siinä, 

millaisia kysymyksiä haastateltavalle esitetään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74–75.) 

Hirsjärvi ja Hurme (2000) kuitenkin huomauttavat, että haastattelunimikkeiden valikoima 

on kirjava, ja täysin erilaisista menetelmistä saatetaan puhua usein samoilla nimillä. 

Esimerkiksi syvähaastattelusta voidaan puhua kahdessa merkityksessä: silloin kun aiheessa 

edetään mahdollisimman syvälle ja toisaalta silloin, kun saman henkilön kanssa tehdään 

useita pinnallisia haastatteluja. Suurin ero haastattelutapojen välillä on kuitenkin 

strukturointiasteessa eli siinä miten kiinteästi haastattelija on kysymyksensä laatinut ja 

miten hän jäsentää haastattelutilannetta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 43–44.) 

Teemahaastattelu on lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun välimuoto. 

Hirsjärvi ja Hurme (2000) pohjaavat oman teemahaastattelun määritelmänsä Mertonin, 

Fisken ja Kendallin (1956) teokseen The Focused Interview, josta on ilmestynyt uusia 

painos vuonna 1990. Siinä teemahaastattelulla on neljä vaihetta, joista ensimmäisessä 

haastateltavat ovat kokeneet jonkin saman tilanteen. Toiseksi tutkija on ottanut selvää 

tutkittavasta ilmiöstä ja sen rakenteista, ja tehnyt tämän perusteella oletuksia tutkimusta 

ajatellen. Kolmannessa vaiheessa tutkija on laatinut analyysinsä perusteella 

haastattelurungon, joka neljännessä ja viimeisessä vaiheessa kohdennetaan haastateltavien 

henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin tilanteista, joista tutkija haluaa saada tietoa. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 47.) 

Teemahaastattelussa edetään tiettyjen etukäteen valittujen teemojen mukaan, ja jokaisen 

teeman kohdalla esitetään usein myös tarkentavia kysymyksiä.  Siinä pyritään selvittämään 



  

 

38 

haastateltavan tulkintoja tutkittavasta ilmiöstä ja sen merkityksistä. Teemahaastattelussa 

tarkoituksena on myös saada tietoa tutkimuksen ongelmanasettelun mukaisesti, minkä 

vuoksi kysymykset on laadittu viitekehystä silmällä pitäen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) 

Teemahaastattelun valitseminen omaksi tutkimusmetodikseni oli helppo päätös, koska olin  

jo kandidaatintutkielmassani käsitellyt tiettyjä teemoja, joista halusin saada lisää tietoa. 

Näitä teemoja olivat muusikkous, opettajuus ja musiikinopettajuus. Olin myös kiinnostunut 

musiikkiharrastuksen aloittamiseen ja säilymiseen vaikuttavista tekijöistä, sekä 

muusikkouden ja opettajuuden kehittymisestä musiikinopettajan identiteetissä. 

Teemahaastattelun avulla minulla oli oivallinen tilaisuus saada tietoa juuri näistä tietyistä 

teemoista. 

Pidin myös ajatuksesta, että teemahaastattelussa haastattelutilanne olisi enemmän 

keskustelunomainen kuin esimerkiksi kyselylomakehaastattelussa. Koin tärkeäksi sen, että 

saisin itse johtaa keskustelua, antaen kuitenkin haastateltaville tilaisuuden omin sanoin 

kertoa kokemuksistaan. Välillä haastateltavat eksyivätkin puhumaan niin sanotusti ”aiheen 

vierestä”, jolloin palautin aina keskustelun koskemaan tutkimuksen kannalta olennaisia 

teemoja. Tein myös välillä täydentäviä kysymyksiä, jos halusin saada lisää tietoa sillä 

hetkellä keskusteltavasta aiheesta. 

Oma haastattelurunkoni muotoutui selkeästi elämänkaarelliseksi ja ajalliseksi sen vuoksi, 

koska minua kiinnosti haastateltavien koko matka musiikin harrastajasta muusikko-

opettajaksi. En halunnut keskittyä yhteen ja tiettyyn elämänvaiheeseen, vaan halusin 

katsoa muusikkoutta ja opettajuutta laajemmasta perspektiivistä. Tarkoitan tällä sitä, että 

lähdimme haastateltavien kanssa liikkeelle heidän lapsuudestaan ja kodin 

musiikkiympäristöstään, jonka jälkeen kronologisesti siirryimme kohti nuoruuden ja 

aikuisiän musiikkiharrastuksia ja muusikoksi sekä musiikinopettajaksi valmistumista. 

Musiikinopettajan ja muusikon ammatti-identiteettien rakentuminen ja ne tekijät, jotka 

ovat vieneet näitä muusikko-opettajia kohti nykyisiä ammattejaan kiinnosti minua myös 

suuresti. Halusin keskittyä etsimään syitä siihen, miksi ihminen ylipäätään hakeutuu 

muusikoksi tai musiikinopettajaksi. Mitä vaiheita se toisin sanoen pitää sisällään. Ja 

toisaalta sitten se, miten nämä kaksi työtä ja ammatti-identiteettiä eroavat toisistaan ja 

miten ne voi onnistuneesti yhdistää. 
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3.4 Sisällönanalyysi  

Hyvärisen (2006) mukaan ei ole olemassa tiettyä yhtä ja oikeaa narratiivista analyysitapaa. 

Hän jakaa narratiiviset analyysitavat neljään pääosaan, joiden alla on vielä erilaisia 

vaihtoehtoja. Näitä analyysitapoja on myös mahdollista yhdistää. Niitä ovat: 

1. Temaattinen luenta tai sisällönanalyysi 

2. Kertomusten luokittelu kokonaishahmon perusteella 

3. Kertomuksien kulun yksityiskohtien analyysi 

4. Kertomuksien vuorovaikutuksellisen tuottamisen analyysi 

Sosiaalitieteissä puhutaan usein kertomusten sisällönanalyysistä. Silloin erilaisia sisältöjä 

koodataan tietokoneohjelmiin, mikä helpottaakin suuren aineiston käsittelyä. Tämä saattaa 

kuitenkin vähentää  aineiston kertomuksellisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta, jotka luetaan 

narratiivisen aineiston erityispiirteiksi. (Hyvärinen 2006, 17.) 

Huolellisemmassa analyysissä teemojen erittely liitetään kertomukseen. Silloin aluksi 

todettuun tarinaan voidaan liittää eri teemoja. Kertomuksia voi myös lähestyä niiden 

kokonaishahmon perusteella. Yksinkertaisin malli tästä on pyrkiä erottamaan yksi ja eri 

muodoissaan toistuva tarinamalli, joka sopii kaikkiin tutkimuksessa esitettyihin 

kertomuksiin. Kertomuksien yksityiskohtien analyysissä joudutaan usein tukeutumaan 

kirjallisuustieteen tai sosiolingvistiikan keinoihin. Odotusanalyysin on tämän 

analyysitavan kehikko ja välinekokoelma. Siinä uskotaan, että kertomista ja toimintaa 

jäsentävät aina ihmisen omat odotukset. Tällä tarkoitetaan sitä, että kertomuksen lukijalla 

on aina olemassa odotuksia kertomuksesta: siihen mitä tulee tapahtumaan tai mitä hän on 

jo tähän mennessä päätellyt tarinaan liittyvistä henkilöistä. Kertomus siis edellyttää aina 

odotuksia, koska ilman odotuksia ei olisi myöskään mitään kerrottavaa. 

Vuorovaikutuksellisessa analyysissä haastattelija otetaan tietoisesti  huomioon aktiivisena 

vuorovaikutuksen osapuolena. (Hyvärinen 2006, 17–23.) 

Tässä tutkimuksessa analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä. Aineistoni oli 

mielestäni hyvin monipuolinen ja kattava, ja sitä olisi voinut lähestyä monesta eri 

näkökulmasta. Päädyin kuitenkin keskittymään muusikkouteen ja opettajuuteen 

musiikinopettajan identiteetissä sekä niiden yhdistymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Tuomen 

ja Sarajärven (2009) mukaan laadullisen tutkimuksen aineistosta nouseekin usein esiin 
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monia kiinnostavia asioita, jotka saattavat tulla tutkijalle täysin yllätyksenä. On silti erittäin 

tärkeää rajata aineistosta jokin tietty ilmiö, josta sitten kerrotaan kaikki mitä irti saadaan. 

Raportoitujen tutkimustulosten täytyy myös olla linjassa tutkimukselle asetetun 

tutkimustehtävän tai –kysymysten kanssa.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92.)  

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä. Sitä voidaan käyttää 

joko yksittäisenä metodina tai teoreettisena viitekehyksenä eli sen avulla voidaan tehdä 

hyvin monenlaista tutkimusta. Laadullisen tutkimuksen analyysi etenee usein vaiheittain, 

joita Tuomi ja Sarajärvi (2009, 92) kuvaavat seuraavasti: 

1. Päätä mikä aineistossa kiinnostaa ja tee VAHVA PÄÄTÖS! 

2.a. Käy läpi aineisto, erota  ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi. 

2.b. Kaikki muu jää pois tutkimuksesta! 

2.c. Kerää merkityt asiat yhteen ja erikseen muusta aineistosta. 

3.    Luokittele, teemoita tai tyypittele aineisto (tms.) 

4.    Kirjoita yhteenveto.  

Sisällönanalyysi on diskurssianalyysin tapaan tekstianalyysiä, joka tarkastelee inhimillisiä 

merkityksiä tuotetussa tekstissä. Nämä kaksi tekstianalyysitapaa eroavat kuitenkin 

toisistaan siten, että sisällönanalyysissä etsitään tekstin merkityksiä, kun taas 

diskurssianalyysissä tarkastellaan erilaisia tapoja tuottaa näitä merkityksiä. Molemmissa 

analyyseissä pyritään silti jollain tasolla samaan: ei etsitä perimmäistä totuutta maailmasta, 

vaan pyritään ymmärtämään maailmaa ihmisenä olemisen ja inhimillisen ajattelun ja 

kokemusten avulla. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 104.)       

Laadullinen analyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. 

Aineistolähtöiseen eli induktiiviseen analyysiin kuuluu kolme vaihetta jotka ovat: 1) 

aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) 

abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä analyysi etenee muuten samalla tavalla kuin 

aineistolähtöisessä analyysissä, paitsi abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään 

teoreettisiin käsitteisiin. Teoriaohjaavassa analyysissä teoreettisia käsitteitä ei siis tuoteta 

aineistosta käsin, vaan ne tuodaan valmiina jostakin tietystä ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 117.)   
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Deduktiivinen eli teorialähtöinen sisällönanalyysi taas puolestaan nojaa aina tiettyihin 

valmiisiin teorioihin tai käsitteisiin. Siinä muodostetaan analyysirunko jo ennen kuin 

lähdetään keräämään empiiristä aineistoa. (Emt., 117.) 

Oma analyysini mukailee teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, koska laadin haastattelurunkoni 

tiettyjen käsitteiden mukaisesti. Niitä olivat muun muassa musiikin harrastaminen, 

muusikkous, opettajuus, musiikinopettajuus, muusikko-opettajuus. Myös analyysissä nämä 

käsitteet ja teemat kulkivat mukana ohjaten analyysin kulkua. Viitekehyksessä 

käsittelemäni teoriat antoivat tukea tutkimustuloksilleni, ja parantavat näin ollen 

tutkimukseni luotettavuutta. Olen myös pyrkinyt tekemään tutkimustulokseni 

läpinäkyviksi viittaamalla aiempiin tutkimuksiin ja niissä määriteltyihin teoreettisiin 

käsitteisiin.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tämän tutkimuksen toteuttamisessa oli monta vaihetta, joista osa tapahtui melko lyhyen 

ajan sisällä. Aluksi tiesin vain sen, että haluaisin haastatella musiikinopettajia, jotka 

toimivat opettajan työnsä ohella myös muusikoina. Olin jo kandidaatin tutkielmassani 

käsitellyt muusikkoutta ja opettajuutta, ja tämän tutkimuksen viitekehyksen kirjoittamisen 

aloitinkin sen perusteella. 

Etsin haastateltavat ja laadin haastattelurungon kesällä 2013, jonka jälkeen tein haastattelut 

lopulta yhden viikon aikana syyskuun 2013 alussa. Seuraavaksi litteroin haastattelut syys-

lokakuussa ja aloitin analyysin tekemisen. Analyysin tekeminen oli mukavaa, mutta siihen 

kului enemmän aikaa kuin muihin tutkimuksen tekemisen vaiheisiin. Joulun ja 

uudenvuoden pidinkin taukoa tutkimuksen tekemisestä, koska ajattelin että loman jälkeen 

osaisin katsoa työtäni uusin ja levännein silmin. Tammikuussa 2014 sitten viimeistelin 

työtäni: muodostin lopulliset tutkimustulokset, järjestelin tutkimustuloksiani järkevään 

muotoon ja tein viimeiset silaukset viitekehyksen osalta. Lopuksi kirjoitin tiivistelmän ja 

pohdinnan. Seuraavaksi käyn läpi noita edellä kerrottuja työvaiheita niiden oikeassa 

tapahtumisjärjestyksessä. 

4.1 Haastateltavien valinta  

Haastateltavien valinta  tähän tutkimukseen oli omalta osaltaan melko opportunistinen, 

koska omat kokemukseni sekä aiemmat keskusteluni tuttujen muusikko-opettajien kanssa 

toimivat oikeastaan alkusysäyksenä tälle koko tutkimukselle. Haastateltavat löytyivätkin 

melko helposti, koska tunnen itse monia musiikinopettajia, jotka esiintyvät tai tekevät 

keikkaa muusikoina musiikinopettamisen lisäksi.  

Haastateltavien valintaperusteina olivat seuraavat seikat: 

1. Jokaisen haastateltavan tulisi olla valmistunut jostakin suomalaisesta yliopistosta 

musiikin aineenopettajaksi,  

2. jokaisen tulisi tehdä musiikinopettajan työtä päätoimisesti, 
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3. jokaisen tulisi tehdä muusikon työtä sivutoimisesti (mikä tässä tapauksessa 

tarkoittaa suhteellisen säännöllistä esiintymistä, aktiivista musisointia ja 

säveltämistä, sanoittamista tai sovittamista.)  

Otin yhteyttä haastateltaviin sosiaalisen median kautta tai soittamalla heille 

henkilökohtaisesti 2013 kesällä, ja jokainen heistä oli hyvin innokas osallistumaan 

tutkimukseen. Olin iloinen siitä, koska tämän tutkimuksen aihe on kuitenkin melko 

henkilökohtainen ja sen käsittelemisessä haastateltavilta vaaditaan rehellisyyttä. 

Myöhemmin minulle jäi kuitenkin tunne, että jokainen haastateltava koki 

haastattelutilanteen mukavaksi ja toisaalta myös tilaisuudeksi saada avautua jollekin 

luottamuksellisesti. Haastattelutilanteet muistuttivatkin enemmän terapiaistuntoja, joissa 

informantit saivat käydä läpi omaa elämäänsä ja omia ammatinvalintojaan.  

Haastattelin siis kuutta musiikinopettajaa, jotka opettamisen lisäksi esiintyvät ja tekevät 

keikkaa myös muusikoina. Iältään haastateltavat ovat 28–40-vuotiaita. Kaikkien nimet on 

muutettu, jotta heidän henkilöllisyytensä pysyisi salassa. Sen vuoksi en myöskään kerro, 

mistä yliopistosta he ovat aikanaan valmistuneet musiikinopettajiksi tai mistä he ovat 

kotoisin. Tutkimuksen liitteenä on myös suostumuslomake tutkimukseen, minkä jokainen 

haastateltava on allekirjoittanut. 

4.2 Haastateltavien esittely 

Antti 

Antti on 39-vuotias musiikinopettaja. Hän haki musiikkikasvatuksen koulutukseen vuonna 

1996, ja valmistui vuonna 2003. Antilla on kaksi sisarusta: 34-vuotias sisko ja 42-vuotias 

veli. Sisarukset ovat harrastaneet myös jonkin verran musiikkia, ja sisko on ammatiltaan 

musiikkiin erikoistunut luokanopettaja. Antin äiti on laulanut kuorossa, mutta isä ei ole 

harrastanut musiikkia millään tavalla. Antin pääinstrumentit ovat saksofoni ja piano, mutta 

soittoharrastuksen hän aloitti viululla jo alle kouluikäisenä. Antti on harrastanut musiikkia 

melkein koko ikänsä, ja sanoo musiikin olevan musiikinopettamisen ohella edelleen hyvin 

rakas harrastus.  
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Ville  

Ville on 38-vuotias musiikinopettaja, joka opettaa kitaransoittoa. Hän haki opiskelemaan 

musiikinopettajaksi vuonna 1999, ja valmistui vuonna 2005. Hän on käynyt musiikkiluokat 

ala-asteelta lukioon saakka, ja soittanut kitaraa alle kouluikäisestä lähtien. Villen 

vanhemmat ovat musikaalisia ja myös sukulaisissa löytyy musiikin harrastajia. Silti 

lapsuudenkodissa ei oikeastaan musisoitu, joskin Villen sisko soitti pianoa vain hetken 

aikaa. Ville keikkailee paljon kitaristina erilaisissa kokoonpanoissa, ja opettaa päivisin 

kitaransoittoa.  

Teemu 

Teemu on 37-vuotias musiikinopettaja, jonka pääsoitin on myös kitara. Hän haki 

musiikkikasvatuksen koulutukseen vuonna 1999 ja valmistui vuonna 2004. Teemulla on 

yksi 40-vuotias isoveli, joka ei ole harrastanut koskaan musiikkia. Teemu itse aloitti 

kitaransoiton jo ala-asteikäisenä isoveljen kavereiden kannustamana. Hänen vanhempansa 

eivät kuitenkaan ole harrastaneet musiikkia, eikä lapsuudenkodissa myöskään koskaan 

musisoitu. Suvussakaan ei ole musiikkia harrastavia ihmisiä. Teemu on soittanut erilaisissa 

bändeissä kitaraa jo vuosia ja tekee myös omaa musiikkia. 

Eero 

Eero on 40-vuotias multi-instrumentalisti-musiikinopettaja. Hän haki opiskelemaan 

musiikinopettajaksi vuonna 1995 ja valmistui vuonna 2004. Pääsoittimekseen Eero nimeää 

lyömäsoittimet, mutta hän hallitsee myös muut bändisoittimet kiitettävästi. Eeron isä oli 

pappi, joka lauloi paljon ja äitikin on musikaalinen. Eeron veli oli sellonsoitonopettaja, 

joka soitti myös muita bändisoittimia. Kotona heillä ei kuitenkaan musisoitu muulloin kuin 

juhlapyhinä. Eero ei ole käynyt musiikkiluokkia, mutta musiikkiopiston soittotunneilla hän 

kävi lukion loppumiseen saakka.  

Kaisa 

Kaisa on 36-vuotias nainen, joka haki opiskelemaan musiikkikasvatusta vuonna 1997 ja 

valmistui vuonna 2002. Kaisa opettaa tällä hetkellä yliopiston musiikkikasvatuksen 

koulutuksessa, ja pääinstrumentti hänellä on klassinen piano. Kaisan suku on melko 

musikaalinen: äidin puolelta tulee vahva lauluperinne ja isän puolelta löytyy pelimanneja. 

Hänellä on myös kolme veljeä, joista yksi on ammattimuusikko ja muutkin harrastavat 
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musiikkia aktiivisesti. Kaisa itse on harrastanut musiikkia pienestä pitäen, ja soittanut 

klassista pianoa vuosien ajan musiikkiopistossa. Musiikinopettajan työn lisäksi Kaisa tekee 

myös omia kappaleita, ja keikkailee oman bändinsä kanssa silloin tällöin.  

Leena 

Leena on 28-vuotias nainen, jonka pääsoitin on myös klassinen piano. Hän haki 

musiikkikasvatuksen koulutukseen vuonna 2005 ja valmistui vuonna 2012. Leena on 

harrastanut musiikkia koko elämänsä ja käynyt musiikkiluokat ala-asteelta lukioon saakka. 

Hänellä on yksi 25-vuotias veli, joka on harrastanut musiikkia lapsena jonkin aikaa. 

Leenan äiti on aina laulanut paljon, mutta isä ei ole harrastanut musiikkia. Suvusta löytyy 

yksi musiikinopettaja, mutta yleisesti ottaen musiikin harrastajia ei ole kovin paljon. Leena 

alkoi tehdä omaa musiikkia noin vuosi sitten, ja keikkailee nykyään jonkin verran. Uusia 

lauluja tulee koko ajan, mutta musiikinopettajan sijaisuus eräällä yläkoululla vie melkein 

kaiken ajan tällä hetkellä. 

4.3 Haastattelujen toteuttaminen  

Haastattelut tapahtuivat syyskuussa 2013. Osan haastatteluista tein jopa peräkkäisinä 

päivinä mikä tuntui mukavalta, koska edellinen haastattelu oli vielä kirkkaana mielessä. 

Oli jännittävää huomata miten jo toisen haastattelun aikana haastateltavan vastauksissa 

vilahteli samoja ilmauksia kuin edellisen puheessa, ja aloin saada käsityksen siitä miten 

omat oletukseni muusikkoudesta ja opettajuudesta tulisivat varmasti muuttumaan 

tutkimuksen edetessä. 

Haastattelin neljää musiikinopettajaa Oulussa, ja nauhoitin haastattelut GarageBand-

musiikkiohjelmalla. Kaksi viimeistä haastattelua tein Connect-ohjelmalla internetissä, 

koska haastateltavat eivät päässeet Ouluun haastattelua tekemään. Connect-ohjelman 

lataamisessa ja sen käytön opettelussa minua auttoi Esa Kunelius Oulun yliopistosta, ja 

haluankin välittää hänelle tässä kohtaa suuret kiitokset avusta! Hän oli ratkaisevassa 

vaiheessa apuna tämän tutkimuksen eteenpäinviemisessä.  

Jokainen haastattelu kesti noin 45–60 minuuttia, ja kaikissa käytiin läpi samat teemat. 

Annoin kuitenkin haastateltaville tilaa puhua jokaisesta teemasta niin kauan kuin asiaa 

riitti, ja välillä tein täydentäviä kysymyksiä.  
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4.4 Aineiston analyysi 

Aineiston läpikäymisestä käytetään termiä litterointi. Litterointitapoja on monia, ja 

jokainen tutkija voikin itse määritellä miten aineistoaan litteroi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

95.) Aloitin aineiston analysoimisen litteroimalla kaikki haastattelut. Kirjoitin 12 pisteen 

Times New Roman -tekstityypillä ja 1,5:n rivivälillä, ja litteroitua tekstiä tuli yhteensä 58 

sivua. Litteroin haastattelut tarkasti sanasta sanaan. Ainoastaan ylimääräiset täytesanat 

(niinku, tuota) poistin tekstistä, jotta mahdollisia aineistoesimerkkejä olisi helpompi lukea 

myöhemmin. Pienet hengitystauot haastateltavien puheessa merkitsin pilkuilla, ja 

pidemmät tauot kolmella pisteellä. Omat kysymykseni ja haastateltavan vastaukset erotin 

etukirjaimilla ja uudella rivillä selvästi seuraavalla tavalla: 

E: Mitä muusikkous sulle merkitsee? 

T: Muusikkous merkitsee mulle… 

Oulussa tehdyt haastattelut oli helpompi litteroida, koska olin äänittänyt ne paikan päällä 

omalla tietokoneellani. Esa Kunelius Oulun yliopistosta teki kahdesta viimeisestä Connect-

ohjelmalla tehdystä haastattelusta minulle audiotiedostot, jotta niiden litterointi olisi 

helpompaa. Silti haastateltavan ääni ei välillä kuulunut oikein hyvin, minkä vuoksi 

litteroinkin haastattelut lopulta alkuperäisten videopuheluiden avulla. Silti niiden 

läpikäymiseen meni paljon enemmän aikaa kuin Oulussa tehtyihin haastatteluihin. 

Kun aineistosta erotellaan kiinnostavia asioita, puhutaan usein koodaamisesta. Myös 

koodaamistavan tutkija voi itse päättää (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95.) Luin litteroidun 

aineiston monta kertaa ajatuksella läpi, jonka jälkeen lähdin erottelemaan tekstejä 

värikoodauksella. Koodasin siis tutkimuskysymykseni kannalta tärkeitä teemoja aineistosta 

eri väreillä (taulukko 3). Keskeisimpiä teemoja olivat tässä vaiheessa: 

1. muusikkous (punainen) 

2. opettajuus (sininen) 

3. muusikkouden ja opettajuuden yhdistäminen (vihreä). 
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Taulukko 3. Esimerkkitaulukko värikoodauksesta.  
 

 
 

 
Edellisessä taulukossa näkyy siis osa litteroitua tekstiä, jossa muusikkoutta siis kuvattiin 

punaisella värillä, opettajuutta sinisellä värillä ja niiden yhdistymistä kuvaavia ilmauksia 

vihreällä värillä. Värikoodaus helpotti analyysin etenemistä paljon, koska jokainen teema 

erottui nyt selkeästi aineistosta. Seuraavaksi tein taulukon, jossa nämä teemat olivat 

allekkain ja jokaisella haastateltavalla oma sarakkeensa. Sen jälkeen tein taas uuden 

taulukon, johon aloin kerätä värikoodatusta tekstistä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. 

Samankaltaisia asioita ja vaiheita muusikko-opettajaksi kehittymisessä alkoi selvästi 

muodostumaan tässä vaiheessa analyysiä. Myös muusikkouden ja opettajuuden 

kehittyminen ja niiden merkitykset muusikko-opettajan elämässä ja identiteetissä alkoivat 

erottumaan aineistosta. Jokaisella haastatellulla oli takanaan samanlaisia vaiheita musiikin 

harrastajasta muusikoksi ja musiikinopettajaksi. Seuraava taulukko (taulukko 4) oli yksi 

monista analyysiprosessini aikana muodostuneista taulukoista. Tähän taulukkoon keräsin 

haastateltujen musiikkiharrastuksiin liittyviä piirteitä: 
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Taulukko 4. Esimerkki analyysitaulukosta. 
 
TEEMAT Antti Ville Teemu Eero Kaisa Leena 

 
Omat 
musiikkiharr
astukset 
 
Oranssi: 
mus. 
harrastuksen 
aloitusajank
ohta 
 
Pinkki: 
Yksityistunni
t ym. 
musiikkiopin
not 
 
Vihreä:  
Musiikkiluoka
t vai ei 
 
Sininen: 
Konservatori
o vai ei 
 
Punainen: 
Omat bändit 
vai ei 
 
 
 
 
 
 

- alkoi jo 
muskarissa 4-
vuotiaana 
viululla, soitti 
10 v.asti 
 
- musiikkikoulun 
yksityistunnit 
 
- musiikinteoria 
 
- 
orkesteritoimin
ta 
 
- konsan 
ammattipuoli 
1.vuosi, ei 
valmistunut 
 
- lukiossa 
jenkkirokkibändi 
jolla keikkaillut 
 
- ei 
musiikkiluokkia 

- 4-vuotiaana 
aloitti 
kitaransoiton 
 
- 
musiikkiluokat 
ala-asteelta 
lukioon asti 
 
-  vaihto-
opiskelijana 
ulkomaisessa 
ammattiopist
ossa/ 
konservatorio
ssa 
 
-  itse 
perustetut 
bändit ala-
asteelta 
lukioikään asti 

 
- itseoppinut 
aluksi 
 
- kitaratunnit 
 
- musiikkilukio EI 
yläasteen 
musiikkiluokkia! 
 
- ei 
konservatoriotau
staa 
 
- yläasteen 
bänditoiminta 

- aloitti 
pianolla 5-
6-
vuotiaana 
 
- viulua 8 
vuotta 
 
- sitten 
lyömäsoitti
met 
 
- 
musiikkiopi
ston 
soittotunni
t 
 
- ei 
musiikkiluo
kkia 
- 
kellaribändi
tausta 
 
- ei 
konservato
riotaustaa 

- aloitti 
pianonsoit
on 3-4-
vuotiaana 
mummolan 
pianolla 
 
- 7-
vuotiaana 
pianotunne
ille 
 
- 
viulutunnit, 
lapsikuoro, 
kansalaiso
piston 
tunnit 
 
- ei 
konservato
riotaustaa 
 
musiikkiopi
sto josta 
päättötodi
stus 
 
- ei 
musiiikkiuo
kkia 
 
- 
itseoppinu
t 
vapaasäest
äjä 
 

- lähti siitä 
kun 
laulettiin 
kotona 
 
- 
viulutunnit 
ala-asteella 
 
-
musiikkiluo
kat ala-
asteelta 
lukioon 
saakka 
 
- 
konservato
rion 
klassiset 
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Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan tiivistäen, eritellen ja samankaltaisuuksia sekä 

eroja etsien. Tutkittava aineisto voi olla esimerkiksi kirja, haastattelu, päiväkirja, raportti, 

artikkeli tai melkeinpä mikä tahansa kirjalliseen muotoon saatettu dokumentti. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 105.)  

Taulukoiden avulla sain muodostettua kolme pääkategoriaa, jotka toivat esiin 

muusikkouden ja opettajuuden erilaisia rooleja ja merkityksiä, sekä niiden yhdistymiseen 

vaikuttavia tekijöitä elämänkaarellisesta näkökulmasta. Kaikkien pääkategorioiden alle 

muodostui lisäksi alakategorioita, jotka avasivat muusikkouden ja opettajuuden rooleja 
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yhteen kietoutumista. Analyysini eteni teoriaohjaavasti aiempiin muusikkouden ja 

opettajuuden sekä musiikinopettajuuden tutkimuksiin nojaten. Identiteetin, musiikin 

harrastamisen ja musiikillisen kehityksen teoriat ja tutkimukset olivat myös 

suunnannäyttäjiä oman aineistoni analyysin rakentumisessa.  

Aineistostani nousseista kategorioista muodostui myös muusikko-opettajaksi kehittymisen 

malli sekä muusikko-opettajan tyyppikertomus. Muusikko-opettajaksi kehittymisen 

mallissa näkyy muusikkouden ja opettajuuden kehittyminen eri ikävaiheissa sekä niiden 

yhteen kietoutuminen muusikko-opettajan identiteetissä. Muusikko-opettajan 

tyyppikertomuksen muodostin sitten lopuksi muusikko-opettajaksi kehittymisen mallin ja 

esiin tulleiden kategorioiden perusteella. Pyrin tyyppikertomuksen avulla tuomaan 

muusikko-opettajan tarinan lähelle lukijaa, ja kirjoitinkin sen minä-muodossa. Myös 

Kauppisen (2010) väitöskirjan opettajatarinat on kirjoitettu minä-muodossa. Tähänkin 

tutkimukseen sopi tyyppikertomuksen luominen minä-muotoon jo sen kertomuksellisen 

tutkimusotteenkin perusteella. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulokseni jakautuivat kolmeen pääkategoriaan, jotka ovat: 

1. Muusikkouden ja musiikinopettajuuden erilaiset roolit ja motivaatiotekijät 

2. Muusikkouden ja musiikinopettajuuden yhteen kietoutuminen 

3. Muusikko-opettajan elämänkaari  

Näiden kolmen pääkategorian alle muodostui pienempiä alakategorioita, jotka omalta 

osaltaan avaavat muusikkouden ja opettajuuden merkitystä ja niiden yhteen kietoutumista 

muusikko-opettajan identiteetissä. 

5.1 Muusikkouden ja musiikinopettajuuden erilaiset roolit ja motivaatiotekijät 

Ensimmäiseksi pääkategoriaksi muodostui muusikkouden ja musiikinopettajuuden erilaiset 

roolit ja motivaatiotekijät. Sekä muusikkous että opettajuus ovat haastatelluille tärkeä osa 

identiteettiä, mutta motivaatio näiden töiden tekemisessä on usein erilainen. Esittelen 

seuraavaksi aineistosta nousseita muusikkouden ja opettajuuden erilaisia rooleja ja niiden 

työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. 

5.1.1 Muusikkous syvällä sisimmässä ja osa identiteettiä 

Muusikkous nähdään usein osana identiteettiä (Nikkonen 2005, 135–136). Kaikille tämän 

tutkimuksen haastateltaville muusikkous on hyvin tärkeä osa itseä ja omaa identiteettiä. 

Muusikkoutta ei myöskään nähdä välttämättä edes työnä vaan enemmänkin itsensä 

toteuttamisen keinona. Lapsena aloitettu musiikkiharrastus on jatkunut ja muodostunut 

hiljalleen osaksi omaa identiteettiä: 

Kaisa: No mää aattelen että se muusikkous itellä on ehkä semmosta, että 
minä elän sitä musiikkia. Ja minulle ainaki se muusikkous on semmosta 
kokonaisvaltasta olemista ja ajattelutapaa mitenkä sää kuuntelet tai 
tarkkailet ihmisiä tai puheen rytmiä tai…et sehän se on ihan kaikkialla. 

Teemu: Muusikkous on sillain elämäntapa, en mää sitä osaa sulkea mistään 

tekemisestä pois. 
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Antti: No tietysti se soittaminen on niin syvällä tuolla ku sitä on harrastanu 
musiikkia kolkytviis vuotta, niin eihän sitä ilman tavallaan pystys jotenki ees 
elämään ja tietysti se, niin soittaminen on niin syvällä, niin se tunne minkä 
sieltä sitte saa, se on niin suuri osa omaa identiteettiä. 

Leena: Mutta tuo lauluntekijyys on joku sellanen mikä on ollu täysin 
sisäsyntyistä, ja se on pysyny täysin sellaisena, koko ajan. 

Musiikin harrastamisessa tärkeintä ovat itsensä ilmaiseminen ja tietynlainen terapialuonne 

(Juvonen 2000, 165). Muusikko onkin harrastanut musiikkia usein koko elämänsä ajan, ja 

kokee sen terapeuttisena asiana: 

Eero: Muusikkous, onhan se, sehän pitää meikäläiset järjissään. Musiikki. 
Musiikin tekeminen ja tuottaminen ja sen kaa oleminen. Et se on se 
elementti elämässä, joka auttaa sitten parhaiten. Myös hyvinä ja huonoina 
hetkinä. 

Ville: …ja sitte ku ne tekkee ne muusikon hommat niin se taas sitte 
tasapainottaa mukavasti taas sitä arkeen palaamista. Että on se semmonen 
selkeä terapeuttinen tekijä ainaki minun mielestä. 

Muusikkous on siis haastatelluille rakas asia ja tärkeä osa heidän identiteettiään. 

Muusikkous koetaan tässä tutkimuksessa tärkeämpänä asiana itselle kuin 

musiikinopettajuus: 

Eero: Että jos ajattelee että sulta lähtis pois muusikkous, ja sulle jäis 
musiikinopettajuus, niin emmä sitä jaksas. Mut jos multa lähtis pois 
musiikinopettajuus ja mulle jäis muusikkous, niin ei mulla ois mitään hätää. 
Et muusikkous on se tärkein. 
 
Ville: Mää en pystys olemaan pelkkä musiikinopettaja tai opettaja…että 
opettajan hommia teen, mutta sitten käsitän itseni kyllä kokonaisvaltaiseksi 
muusikoksi. 

 
Teemu: …jos toinen pitäs sulkea pois niin kyllä mää sulkisin sen 
opettajuuden pois kuitenki, että sitä ilman tulis toimeenki, mutta ilman 
muusikkoutta ei. 
 
Kaisa: Kyllä mää varmaan se muusikko oon enemmän, mutta vahva se on 
tietysti se opettajuuskin. 
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5.1.2 Muusikkouden ja opettajuuden erilaiset roolit 

Aineisossa korostuu muusikkouden ja opettajuuden erilaiset roolit haastateltujen elämässä. 

Muusikkous nousee haastateltavien puheessa esiin vapaana, itsensä toteuttamisen keinona, 

jopa terapiana. Muusikkouteen ei liity oikeastaan minkäänlaisia rajoituksia ja odotuksia, 

kun taas opettajuus sisältää tiukempaa rooliin asettumista ja vastuun ottamista: 

Eero: No siinä saa toteuttaa itteensä (muusikkous). Kyl koulussaki saa 
toteuttaa mut se on osa semmosta omaa persoonaa ja omaa itseä se 
muusikkous siellä. Enemmän ku se musiikinopettajan virka, rooli, niin. 

Leena: No ehkä sitä muusikkoutta voi tehä vaan jotenki itelle, ja sille 
jollekin yleisölle joka ei vaadi sulta loppujen lopuks välttämättä mitään, 
mutta kun ne oppilaat kuitenki lähtökohtasesti odottavat jotain tietenkin, ja 
niille täytyy antaa erilaisia asioita. Ja sitten tietenki ku on joku 
opetussuunnitelma esimerkiks, niin kyllä mun täytyy noudattaa jotakin 
minkä joku muu on määrännyt jossakin. Mut muusikkona mää voin tehä 
mitä huvittaa, periaatteessa. 

Eero: Muusikkous on yleensä…sä oot yksinäs persoona muusikkona, mutta 
musiikinopettajana sulla on vastuu oppilaista ketä sä opetat, ja millä lailla 
sä opetat, ja mitä sä opetat. Muusikkoudessa sää saat…sulla on ihan vapaa 
tanner tallata ja tömistellä menemään. 

Muusikkoutta pystyy tekemään itseään varten, kun taas opettajuus on tiettyihin 

yhteiskunnan asettamiin raameihin rakennettu rooli tai ammatti (ks. Luukkainen 2005, 19): 

Eero: Opettajanahan sä meet töihin joka päivä. Sul on tietty velvollisuus 
tehdä asioita. Mutta jos sä muusikko oot niin kyllähän sä joudut tekemään 
töitä, koska harva meistä muusikkona elää pelkällä soittamisella. Mut jos 
kysymys on kumpaa tekisit mielummin, niin vastaus on muusikkous. 

Musiikinopettajan ammattiin hakeudutaan usein sen laaja-alaisuuden vuoksi. 

Musiikinopettajan uranvalintaan vaikuttaneita tekijöitä on useita, eikä opettaminen ole 

niistä suinkaan tärkein. Uusien instrumenttien hallinta, itsensä toteuttaminen tai ammatin 

tarjoama taloudellinen turvallisuus ovat paljon suuremmassa roolissa ammatinvalintaa 

ajatellen. (Ruismäki 1991, 142–156.) Myös tässä tutkimuksessa musiikinopettajan ammatti 

nähdään hyvin monipuolisena. Inspiroivat opiskelijat ja oppilaat sekä työn monipuolisuus 

tekevät työstä mielekkään: 

Leena: Ja sitten se, että se musiikkikasvatus sen takia, että mää en kokenu 
kuitenkaan olevani, esimerkiks vaikka pääsin opiskelemaan myös klassisen 
pianonsoitonopettajaksi. Mutta se ei ois ikinä sopinu mulle, tai mää en 
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halunnu jäädä sillä hetkellä vielä pelkästään yhteen instrumenttiin. Ehkä se 
monipuolisuus oli se mikä sai mut sitten valitsemaan musiikkikasvatuksen. 

Teemu: No, ehkä se tavallaan se laaja-alaisuus kiinnosti kuitenki. 

Kaisa: Ja toisaalta sitte taas täällä yliopistossa ku opettaa niin sitähän saa 
inspiraatiota niistä opiskelijoista, että tulee semmonen…että jos joku vaikka 
heittää jonkun jutun niin sitä rupeaa itekkin miettimään, että miten mää 
voisin tuon tehä…ja toisaalta sitte se työelämä heittää semmosia haasteita 
mihin sää sitte voit tarttua, ja sieltä löytää ehkä jonku uuen jutun. 

5.1.3 Muusikkous ja opettajuus sekä kutsumus että leipätyö 

Muusikkoudessa ja opettajuudessa ilmenee haastateltujen puheessa ristiriitaisuuksia. Sekä 

muusikkous että opettajuus nähdään kutsumuksena, mutta opettajuutta heistä kukaan ei 

tekisi ilman siitä saatavaa palkkaa. Raha toimii siis suurimpana motivaattorina 

musiikinopettajan työssä: 

Kaisa: No kyllähän se yhenlainen kutsumus on, siis tämä opettajan työ. 
Mutta en minä sitä tekis jos siitä ei rahaa tulis. Että kyllä siinä se raha on 
semmonen motivaattori. 

Leena: Teen sitä musiikinopettajuutta rahasyistä ja taloudellisista syistä, 
ihan täysin. Ja kyllä mää opetustyötä haluaisin tehä kuitenkin palkkatyönä 
ja näin, mutta tällä hetkellä taloudellisista syistä. 

Samaan hengenvetoon Leena kuitenkin puhuu opettajuudesta kutsumuksena: 

Leena: No jos mietitään ekana vaikka tuota opettajan työtä, niin siinä 
opettamisessa pelkästään,  jos ei puhuta musiikinopettamisesta, niin siinä 
on varmaan mukana semmosta kutsumusta ehkä. Mut tuo 
musiikinopettaminen, tällä hetkellä se valitettavasti tuntuu vähän 
palkkatyötä. 

Musiikinopettajuus voi olla kutsumus joka on löydetty jo lapsena, opiskelun myötä tai 

sitten sitä kohti ollaan opiskelun myötä hiljalleen menossa (Estola & Syrjälä 2007, 85).  

Myös muusikon työhön liittyy haastateltujen mukaan monenlaisia hyviä ja huonoja puolia. 

Esimerkiksi muusikon työ pelkästään ei houkuttele haastateltavia. Muusikon ammatti 

koetaan usein epävarmaksi, jonka rinnalle etsitään niin sanottu ”oikea” ammatti (Hirvonen 

2003, 74). Kukaan haastattelemistani muusikko-opettajista ei haluaisi tehdä pelkästään 

muusikon työtä. Keikkojen etsiminen ja elannon hankkiminen sitä kautta tuntuu olevan 

liian työlästä ja vaikeaa: 
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Antti: En missään vaiheessa varmaan tekis niin, että jättäsin tuon 
musiikinopettajan virkani ja lähtisin pelkästään muusikoks, sitä ei varmasti 
tuu tapahtumaan…ajattelin että se pelkkä saksofonin soitto ei riitä 
tämmöseen elättämiseen, että sillä pystys hankkimaan itelleen sellasen 
ammatin millä pärjää ja sitte se ihan pelkästään muusikoksi opiskeleminen 
rupes vähän tuntumaan että se ei sitte kumminkaan oo sitte se juttu mitä 
pelkästään tekee…että joku turvallisempi ammatti siihen kylkeen. 

 
Ville: Että esimerkiks oon tehny pelkästään muusikon hommia, mikä onki 
hyvin paljon tärkeämpää tässä itse asiassa, että sitä mää en haluais ennää 
ees tehä, että mun pitäs metsästää jotain liksoja tuolla pelkästään sillä 
soittamisella. 

Kaisa: Muusikkona Suomessa, niin se on aika pitkässä kuusessa se leipä. 
Sillä tavalla en ole niin palava muusikko, että voisin heittäytyä siihen 
hommaan. 

Teemu: …mää koen kyllä vapauttavaksi sen että mää en oo kokopäiväinen 
muusikko. Että saa ikään kuin tehä semmosia asioita ku haluaa ja sillon ku 
haluaa. 

Vaikka pelkkä muusikon työ ei houkuttele epävarmuutensa vuoksi, sitä tehdään silti ilman 

rahallista korvausta. Muusikkoudesta ja musiikin tekemisestä muodostuvatkin usein 

musiikinopettajalle elämäntapa (Airosmaa 2012, 153). Kaisalle muusikon työ on puhdasta 

intohimoa: 

Kaisa: Mutta muusikon hommaahan sää teet ilman rahaaki…siinä mää en 
laske tunteja, että kuinka monta tuntia mulla on menny johonki asiaan. Ja 
teen projekteja pyytämättä siitä palkkaa itelleni. Ja sehän, se on ihan 
puhtaasti semmosta niinku intohimoa. Että siitä saa sitte itelleen kuitenki 
niin paljon, että sillä ei tavallaan semmosta rahallista merkitystä niinku oo. 

Teemu taas määrittelee muusikkoutta niin, ettei siitä välttämättä tarvitse ansaita rahaa: 

Teemu: …mutta kyllä varmaan siinä vaiheessa ku siitä esiintymisestä saa 
rahaa ja on semmosia bändejä jotka tekee keikkaa julkisilla paikoilla, niin 
on se ainaki semmosta osa-aikaista muusikkoutta jo noin niinku 
veroilmoitukseen kirjattavissa, periaatteessa. Mutta miksei sitä voi aatella 
olevansa muusikko, vaikka ei koskaan lanttiakaan sais. 
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5.1.4 Muusikkouden ja opettajuuden erilaisia motivaatiotekijöitä 

Tuloksista käy selvästi ilmi, että muusikkoudella ja opettajuudella on erilaisia 

motivaatiotekijöitä (kuva 6). Samalla kun muusikkous on vapaata, irti aikatauluista olevaa, 

itsensä toteuttamiseen pohjaavaa toimintaa, opettajuus on karkeasti jaoteltuna aikaan 

sidottua, tietyssä roolissa tapahtuvaa ammatillista toimintaa. Silti muusikkoudessakin on 

huonoja puolia: se on perheelliselle haastava ammatti, koska se on niin epävarma 

tulonlähde. Pelkkä keikkailu ei myöskään houkuttele jo senkin takia, että kotoa pitäisi olla 

niin paljon pois. 

Sekä opettajuus että muusikkous nähdään silti molemmat kutsumuksina, koska niissä saa 

olla tekemisissä musiikin kanssa (ks. Syrjälä 2007, 85). Opettajuudessa positiivisina 

motivaatiotekijöinä korostuvat itsensä kehittäminen, motivoituneet oppilaat ja työn 

monipuolisuus. Opettajuutta ei kuitenkaan tehtäisi ilman siitä saatavaa palkkaa. Aiemmin 

viitekehyksessä esittelinkin Ruismäen (1991, 33) tutkimuksessaan käyttäneen mallin, 

missä on kuvattu erilaisia työhön liittyviä asenteita. Muusikkous nähdään tässä 

tutkimuksessa jopa terapiana. 

Seuraavan kuvan avulla olen pyrkinyt kuvaamaan niitä muusikkouden ja opettajuuden 

motivaatiotekijöitä, jotka omasta aineistostani nousivat esiin: 

 

 
 
Kuva 6. Muusikkouden ja opettajuuden motivaatiotekijöitä.                              

                                     



  

 

56 

 

5.2 Muusikkouden ja musiikinopettajuuden yhteen kietoutuminen 

Toiseksi pääkategoriaksi muodostui se, että muusikkous ja opettajuus kietoutuvat tiukasti 

yhteen musiikinopettajan identiteetissä. Niistä on vuosien varrella muotoutunut tiivis pari 

haastateltujen elämässä, ja ne tukevat toisiaan monin eri tavoin. Aineistoni perusteella 

näiden kahden yhdistäminen on helppoa ja jopa välttämätöntä musiikinopettajan oman 

jaksamisen kannalta. Seuraavaksi esittelen aineistoni valossa määrittelemiäni tekijöitä 

siihen, millä tavoin ne toisiaan tukevat. 

5.2.1 Tärkeintä balanssin löytäminen muusikkouden ja opettajuuden välillä 

Tutkimustulokseni osoittavat, että muusikkous ja musiikinopettajuus tukevat toisiaan hyvin 

vahvasti. Tärkeintä on balanssin löytäminen niiden välille. Osa haastateltavista kokee, että 

musiikinopettajuus vie välillä liikaa aikaa muusikkoudelta, mutta pääasiassa ne kulkevat 

hyvin käsi kädessä. Muusikkoutta ei tarvitse erotella musiikinopettajuudesta, koska se 

integroituu työn kautta osaksi musiikinopettajan ammatti-identiteettiä (Huhtinen-Hildén 

2012, 127). Haastatellut kokevat niiden tulevan niin sanotusti ”samassa paketissa”: 

Ville: No se on just siinä se homma, että molemmat palvelee toisiaan. Jos 
oot viikon töissä ja on joku mielenkiintonen projekti, vaikkapa ns. vapaa-
aikana, niin sehän on just se juju mikä toimii. 

Teemu: Hyvin tasapainoilen, se on helppoa. 

Ville: Ei ne oo todellakaan esteenä toisilleen ainakaan meikäläisen 
tapauksessa, vaan nimenomaan tukee toisiaan hyvinkin vahvasti. 

Eero: No helppoahan se on, ei siinä oo mitään ongelmaa. Ne on niinku, 

samassa paketissa. 

Kaikki haastatellut kokevat, että tärkeintä näiden kahden ammatin välillä on balanssin eli 

tasapainon löytäminen (ks. Bernard 2005, 10): 

Antti: …että tavallaan mä saan harrastaa sitä muusikkoutta eli mä en oo 
riippuvainen esimerkiks keikkailusta, vaan se ku on musiikinopettaja niin se 
perustyö on siellä ja  perustulot ja nämä tällaset mutta sitte tällanen 
keikkailu ja se muusikon työ on sellasta niin sanottua harrastusta. Ja se on 
hyvässä balanssissa niin, itellä. 
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Teemu: Nyt on semmonen mukava balanssi löytyny. 

Ville: …mutta ylipäätään semmosen jonkinlaisen tasapainon löytäminen 
siihen hommaan, jos näitä molempia hommia esimerkiksi tekee, niin se on 
avainjuttu siinä. Että sää oot ite tyytyväinen ja ostat ite sen mitä oot 
tekemässä ees jollain lailla, niin siellä se saattaa piillä se juju. 

 
 

Leena: Kyllä ne tukee toisiaan, mutta jos sitä on liikaa sitä työtä, niin 
sittenhän ei jaksa sitten kehittää itteänsä, että sillon pitää kuitenki löytää se 
balanssi sen työnteon ja vapaa-ajan välillä. 

5.2.2 Työpaikan merkitys balanssin löytymisessä 

Työpaikalla on haastateltujen mukaan suuri merkitys muusikkouden ja opettajuuden 

välisen balanssin löytymisessä. Peruskoulun musiikinopettajan on paljon vaikeampaa 

harjoittaa omaa muusikkouttaan kuin vaikkapa yliopistossa tai kansalaisopistossa 

työskentelevän musiikinopettajan. Myös työnkuvalla ja ymmärtäväisellä työnanatajalla on 

tärkeä merkityksensä siinä, kuinka paljon musiikinopettajan työn ohessa on mahdollista 

keikkailla ja toimia muusikkona: 

Eero: …ei ole mitään estettä opettajuudelle muusikkoudesta ja työnkuva on 
semmonen että ne hyvinki tukevat toisiaan….Ja joissakin kouluissa totta kai 
musiikinopettaja joutuu menemään tiettyjen opetussuunnitelmien mukaan. 
Mulla nyt ei sellasta oo, mä oon aika vapaa siinä, mitä mää siellä 
oppilaitten kans teen. 

Ville: Ite oon semmosessa hommassa missä pystyn vaikuttaan siihen omaan 
viikkorytmiin niin paljon, että mulla on mahollisuus tehä niitä keikkoja vain 
puolet viikosta jos mää niin haluaisin, että jollain peruskoulun opettajalla 
se ei oo mahollista. 

Teemu: …nykyisessä työssähän työajat on joustavat, että jos tulee keikkoja 
tai jotain pidempiä reissuja niin pystyy järjestämään työt sillain, että 
työantaja on ymmärtäväinen. 

5.2.3 Musiikinopettajuudessa tarvitaan muusikkoutta 

Haastatellut kertovat muusikkouden olevan pohja musiikinopettajuudelle. Tulkintani 

mukaan heistä ei olisi koskaan tullut musiikinopettajia ilman omaa musiikkiharrastusta ja 

sitä kautta kehittynyttä muusikkoutta. Muusikon kokemus musiikinopettajan työssä 

koetaan erittäin tärkeäksi. Haastateltujen mukaan muusikkous on erottamaton osa heidän 

musiikinopettajuuttaan: 
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Kaisa: Mutta mää koen että sitä opettajuutta ei ois ilman tätä 
muusikkoutta…että tuota…pitää olla sillä tavalla jotain annettavaa että voi 
opettaa. 

Leena: Ja se merkitsee jotenki niinku vaikka…musiikinopettajuudenkin 
kannalta, niin se on jotenki sellanen pohja tai jotenkin, että mitenkä sitä voi 
ylipäätään jotenki tehä, tai jotenki. Että, tai siitä tullee jotenki se ammatti, 
tai se aineenhallinta tulee siitä muusikkoudesta. 
 

Antti: No muusikon kokemus on aika, tai erittäin tärkeä nykypäivän 
musiikinopettajalle mä näen se niin, koska nykyään bändisoittimien rooli  
musiikinopettajalle ja niiden osaaminen ja opettaminen on todella suuri. Ja 
sitte ku ite on soittanu näitä kaikkia soittimia ja sitte on keikkaillu niin osaa 
opettaa niitä, osaa kertoa esimerkiks tämmösestä bändisoitosta hyvin 
paljon. 
 
Eero: No määhän periaatteessa teen joka päivä kumpaaki, samaan aikaan. 
Oon muusikko sekä opettaja, koska duunissa on niin paljon soittamista. Niin 
paljon bändejä, rumpuoppilaita, basso-oppilaita, et niinku siellä paljonki 
joutuu niinku, luomaan asioita tyhjästä et se homma toimii. 

Ville: Muusikkoutta tarvitaan myös opettamisessa varmaan, että sää 
hoksaat tiettyjä asioita ja tilanteita ja …osaat reagoida asioihin hyvinkin 
nopeasti ja tarvittaessa. 

Muusikkouden merkitystä musiikinopettajuudessa ei ole turhaa korostaa, koska musiikki ja 

muusikkouden kokemus pitävät haastateltavien mukaan niin sanotusti ”elossa” myös 

opettajuuden. Muusikkouden avulla jaksaa opettajuutta ja se auttaa myös muussa, 

henkilökohtaisessa elämässä (Bernard 2005, 10).  

5.2.4 Muusikkous ja opettajuus kausiluontoista  

Mielenkiintoinen muusikkouden ja opettajuuden yhteenkietoutumista kuvaava 

tutkimustulos on se, että musiikinopettajan ammatissa muusikkous ja opettajuus toisaalta 

limittyvät yhteen, mutta myös vuorottelevat keskenään (ks. Airosmaa 2012, 153). Ne 

pilkahtelevat esiin kausiluontoisesti ja aaltoliikkeellä muusikko-opettajan identiteetissä ja 

elämässä. Karkeasti jaoteltuna kesällä ollaan muusikoita ja syksyllä ja talvella opettajia: 

 

Antti. … ja  nyt ku tossa kesällä on paljon tehny keikkoja niin se muusikkous 
on tossa vahvasti pinnalla ja nyt sitte ku on taas opettajana ja ei oo niitä 
keikkoja niin enemmän se opettajuus on sitte pinnalla, että se on vähän 
kausiluontosta. 
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Ville: Se on vähän semmosta kausikohtasta…se on pitkä tauko tuosta 
vapusta sinne syyskuuhun, ja se aika taas on mahollisuuksia täynnä näillä 
muusikkouden kentillä. 
 
Teemu: Se on semmonen elämäntapa-asia, että kyllä nyt tässä ku kesäloma 
juuri loppu niin pystyin ilman opettamista elämään ihan useamman 
kuukauden. Mutta sitte taas jos ei pääse soittamaan kotiseinien 
ulkopuolelle, niin sitte rupiaa kyllä vähän polttelemaan jo lyhyemmässäki 
ajassa. 

 

5.2.5 Musiikinopettajan työ mahdollistaa muusikkona toimimisen 

Musiikinopettajan työssä tarvitaan muusikkoutta, mutta pelkästään muusikkona itsensä 

elättäminen ei olisi haastateltujen mukaan helppoa. Musiikinopettajan työn varmuus ja siitä 

saatava kuukausipalkka kuitenkin auttavat musiikinopettajaa toteuttamaan omaa 

muusikkouttaan. Ilman musiikinopettajan ammattia moni joutuisi keikkailemaan 

suurimman osan vuodesta – ja vielä sellaisissa bändeissä tai kokoonpanoissa joista ei itse 

ole innostunut: 

Teemu: Mää näen sen ihan realiteetitse, että muusikkoudessa on semmosia 
puolia…matkustaminen ja kotoa poissaolo…että sitteku sitä tekis sen 150 
keikkaa vuodessa joilla sais saman elintason ku nyt, niin se vaatis sen 200 
päivää pois kotoa. Se (musiikinopettajuus) mahollistaa sen tekemisen, että 
saa tehä niitä keikkoja mitä haluaa. 

Ville: Tää ammatti mitä nyt tekkee leipätyökseen, niin se mahollistaa sen 
toimimisen muusikkona. Tavallaan silleen, että siinä ei oo semmosta 
pakkohommaa, että kaikkeen ei tarvi suostua, vaan nimenomaan tekee 
semmosia mielenkiintosia asioita, joissa se olo on hyvä, ja missä se homma 
tuntuu hyvältä. 

Antti: Mä ajattelin sen jotenkin naiivisti joskus näin, että mä oon muusikko 
mutta sitte ku mulla ei oo keikkoja niin mä teen musiikinopettajan töitä. Se 
oli sellanen parikymppisen, naiivin nuoren miehen ajatus, mutta tietenkään 
se nyt ei niin tässä elämässä mee vaan just päinvastoin. 

5.3 Muusikko-opettajan elämänkaari 

Kolmanneksi pääkategoriaksi muodostui muusikko-opettajan elämänkaari ja siihen 

liittyvät positiiviset tekijät. Jokainen muusikko-opettaja käy elämässään läpi monia 

vaiheita, jotka muokkaavat heidän identiteettiään ja valmistavat tulevaan 

ammatinvalintaan. Kotoa saatu tuki ja samanhenkiset ystävät auttavat 
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musiikkiharrastuksen säilymisessä ja lopullisessa uravalinnassa (ks. Juvonen 2000, 28–29; 

Ruismäki 1991, 175). Seuraavaksi esittelen aineistostani muodostuneita muusikko-

opettajan elämänkaareen vaikuttavia positiivisia tekijöitä. 

5.3.1 Samanhenkiset ystävät 

Useat tutkijat (Hirvonen 2003; Juvonen 2000; Sloboda 1985; Hargreaves ym. 2002) 

näkevät kodin musiikkiympäristöllä ja ystävien vaikutuksella olevan suuri merkitys 

musiikillisessa kehityksessä. Samanhenkisillä ystävillä on myös haastateltujen mukaan 

ollut tärkeä osansa heidän musiikkiharrastuksensa säilymisessä ja lopullisessa 

ammatinvalinnassaan: 

Ville: Varmaan myös suurimmaksi osaksi johtuu tästä piiristä mikä tässä 
on, koska ystäväpiiri on päällimmäisenä kaikki samanhenkistä porukkaa, ja 
se on varmaan se suurin juttu mikä on täysin luonnollisesti ohjannu sitä 
omaa hommaa siihen, että minkälaisen tutkinnon on itelle hommannu. 

Kaisa: Sitä niinku elää ja hengittää ja toimii ja tutustuu ihmisiin…minun 
ystäväpiiri muodostuu tyyliin sen takia että mää oon harrastanu musiikkia 
tai opiskellu jossain tai ollu jossain bändissä. 

Antti: No hyvin pitkälle kaveripiiri koostuu musiikkia harrastavista tai 
musiikin ammattilaisista. 

5.3.2 Rakkaus musiikkiin 

Rakkaus musiikkiin on edellytys musiikinopettajan työssä jaksamiselle, ja se nousee 

vahvasti esiin aineistosta. Haastatellut kertovat musiikin valitsemisen ammatikseen olleen 

heille hyvin luonnollinen valinta: 

Ville: Mutta semmonen kutsumus-sanakin, kun sitä voi pyöritellä miten 
tahansa, mutta kai sekin tavallaan pätee, koska mitään muuta ei oo koskaan 
keksiny mitä haluais periaatteessa tehdä ainakaan vielä. Ja ehkä tuskin 
koskaan tuleekaan. 

Kaisa: …ja enhän minä osaa mitään muuta, että mulla ei oo mitään muita 
taitoja miten mää voisin itseni esimerkiks elättää ja en osaa muuta ku 
musiikkia. 

Antti: Se oli ehkä ainut ammatti mitä mä ikinä olin ajatellut. Et sen mä 
tiesin lukion jälkeen että musiikki on se mitä mä tuun tekemään mut missä 
muodossa niin… 
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Eero: No se on ammatti, se on harrastus, omalla tavalla se on kutsumus. En 
mää mitään muuta tekis. Oikeestaan. Saan tehdä sitä mistä tykkään, se on 
silleen hyvä. 

 
Muusikon ja musiikinopettajan elämässä rakkaus musiikkiin ohjaa kaikkea tekemistä, ja on 

ollut aina tärkeimpien asioiden joukossa. Musiikista saatava kokonaisvaltainen tunne ja 

oma muusikkous ovat musiikinopettajalle hyvin tärkeitä (ks. Ruismäki, Väkevä & Ojala 

1996, 60–62; Kosonen 2001, 110). 

5.3.3 Ammatillinen kasvu ja elinikäinen oppiminen 

Opettajaksi kehitytään aina ammatillisen kasvuprosessin kautta (Laine 2004, 64). Tässä 

tutkimuksessa oman opetustyylin löytäminen koetaan erittäin tärkeäksi voimavaraksi 

työssä jaksamisen kannalta. Ammatillinen kasvu ja elinikäinen oppiminen nousevat 

tärkeiksi tekijöiksi musiikinopettajuudessa. Ensimmäisten opettajavuosien jälkeen stressi 

alkaa hiljalleen laantua, ja itselle osataan olla armollisempia: 

Eero: No ehkä sitä on löytäny ja kypsyny siihen omaan mistä tykkää, koska 
tämän työn kautta joutuu soittamaan vaikka minkä tyylistä musiikkia. Että 
ehkä sitä on löytäny semmosta omaa, mikä eniten rauhottaa sielua ja omaa 
pälliään, että ei enää hörhöile kaiken maailman tyylisuunnissa. 

Kaisa: Ehkä sitä on oppinu tuntemaan ne omat vahvuudet, ja pyrkiny niitä 
kehittämään eteenpäin. Sitä on ehkä varmempi, itsevarmempi, tietää omat 
heikkoudet ja vahvuudet, ja ehkä sitä on armeliaampi kun sillon joskus 
kakskymppisenä… mutta toisaalta sitte välillä ruoskiikin itteensä, että se on 
semmonen tietynlainen varmaan elinikäinen oppiminen. Minusta kukaan ei 
oo valmis koskaan ja jokaisella on ne omat rajat kuitenki missä mennään, ja 
aina voi tulla jossaki paremmaks. Mutta siihen liittyy semmonen 
kehittyminen siihen asti ku multaa päälle laitetaan. 

Teemu: Kai sitä tietää koko ajan enemmän että mitä ei osaa ja mitä osaa. 
Jossaki vaiheessa oli semmonen ajatus, että musta tulee muusikko, 
kokopäivänen soittaja, mutta sitte kun vähän armahti itteensä siitä asiasta, 
että jos pikkusen laajentaa sitä tekemistä, niin että ei pelkästään sen 
soittimen kans nyhrää… nykyään noita soittohommia tekee silleen aika 
tyylilajista toiseen. Että ajattelee sillain, et jokaisesta voi oppia jotaki. Että 
kyllä se tarve on mennä eteenpäin koko ajan. Tai johonki suuntaan. No ei 
mielellään taaksepäin vaan jollaki lailla eteenpäin joka asiassa…se on 
tärkeämpää se eteenpäin meneminen, että ei niinkään se maaliin pääsy. 

Antti: Nyt oon toiminu kymmenen vuotta musiikinopettajana tällä hetkellä 
ja koko ajan tietysti oppii lisää, mutta on se oma tyyli ja oma opettajuus 
sieltä löytynyt. 
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Opettajuus kasvaa ja kehittyy hiljalleen vaikeidenkin kasvuprosessien kautta (Ruismäki, 

1991, 49–50.) Kaikilla muilla haastateltavilla oma opetustyyli ja balanssi muusikkouden ja 

musiikinopettajuuden välillä on jo löytynyt, mutta vuonna 2012 valmistuneella Leenalla 

menee vielä kaikki ylimääräinen aika opetustuntien valmistelemisessa. Hän on silti 

toiveikas sen suhteen, että balanssi joskus löytyy: 

 
Leena: …että nyt ku tätä (sijaisuus) on kuukausi takana, niin kyllä 90-
prosenttisesti oon tehny tätä musiikinopettajan hommaa ja 10-prosenttisesti 
kehittäny omaa muusikkouttani siinä rinnalla ja tehny sitä. Mutta mää 
uskon ja toivon että se balansoituu ku on vähän aikaa tehny tätä hommaa. 
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6 MUUSIKKO-OPETTAJAKSI KEHITTYMISEN MALLI 

Aineistostani muodostui elämänkaarellinen muusikko-opettajaksi kehittymisen malli (kuva 

7), josta näkyy selvästi muusikkouden ja opettajuuden merkitykset ja roolit muusikko-

opettajaksi kehittymisessä. Ensimmäiset musiikkikokemukset saadaan kotona, kun 

kokeillaan ensimmäisiä instrumentteja. Musiikkiharrastuksen aloittaminen ja sen 

jatkuminen taas on edellytyksenä muusikko-opettajaksi kehittymiselle. Muusikkous alkaa 

kehittyä hiljalleen musiikkiharrastuksen myötä ja vahvistuu vielä lisää 

musiikinopettajaopintojen aikana. Musiikinopettajuus puolestaan alkaa kehittyä 

muusikkouden rinnalle vasta musiikkikasvatuksen koulutuksen ja opetusharjoitteluiden 

aikana. Sekä muusikkous että opettajuus kehittyvät edelleen vielä valmistumisen jälkeen ja 

tulevassa työssä. Mallista käy siis ilmi se, että muusikkous alkaa kehittyä ennen 

opettajuutta, ja lopulta ne kietoutuvat yhteen muusikko-opettajan identiteetissä ja työssä. 

Aiemmin viitekehyksessä (alaluku 2.2.2.) esittelemäni musiikin kehityspsykologiset teoriat 

ja mallit – Hargreavesin ja Galtonin (1992) mallia lukuun ottamatta – eivät tuo esiin tätä 

ammatillista ja aikuisiän musiikillisen kehityksen näkökulmaa, koska ne käsittävät usein 

vain lapsuuden vaiheet.  

 

Muusikko-opettajaksi kehittymisen mallissani on kuusi vaihetta. Nämä kuusi vaihetta 

kuvaavat muusikkouden ja opettajuuden merkityksiä ja niiden yhteenkietoutumista 

muusikko-opettajaksi kehittymisessä varhaislapsuudesta aikuisuuteen saakka. Vaiheet 

ovat:  

 

1) ensimmäiset musiikkikokemukset (varhaislapsuus n. 3–5 v.),  

2) musiikin harrastaja (lapsuus n. 5–15 v.),  

3) heräilevä muusikkous (teini-ikä 15–18 v.),  

4) kehittyvä muusikkous  (aikuistuminen n. 18 v. ja siitä eteenpäin), 

5) kehittyvä opettajuus (varhaisaikuisuus n. 20–30 v.),  

6) muusikko-opettajuus (aikuisuus 30 v. ja siitä eteenpäin). 

 

Eriksonin (1985, 128) kahdeksan kehitysvaiheen teoria muistuttaa tätä muusikko-

opettajaksi kehittymisen malliani tietyiltä osin. Molemmissa vaiheet etenevät 

elämänkaaren mukaan lapsuudesta aikuisuuteen, ja kehitysvaiheet rakentuvat aina 
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edellisen vaiheen pohjalta. Eriksonin teorian vaiheissa on myös joitakin samanlaisia 

sisältöjä kuin omassa mallissani. Esimerkiksi Eriksonin neljäs (kouluikä) ja viides 

(nuoruus) kehitysvaihe vastaavat oman mallini toista, kolmatta ja neljättä vaihetta, joissa 

ystävien tuki ja identiteetin etsintä korostuvat. Suurin ero omassa mallissani ja Eriksonin 

teoriassa on siinä, että Eriksonin teoriassa ihmisenä kehittymistä tarkastellaan yleisellä 

tasolla, kun taas muusikko-opettajaksi kehittymisen mallissani musiikki kulkee kautta 

linjan mukana, tullen osaksi yksilön identiteettiä.  

Muusikko-opettajaidentiteetin kehittyminen vaatii vuosien musiikkiharrastuksen lisäksi 

paljon muita tekijöitä, jotka ovat tukeneet lopullisessa ammatinvalinnassa. Jokaisessa 

vaiheessa musiikin rooli elämässä on kasvanut, ja musiikkia harrastavat ystävät ovat 

kulkeneet mukana koko ajan musiikkiharrastusta tukien. Musiikki muodostunut yhdeksi 

tärkeimmäksi asiaksi muusikko-opettajan elämässä, ja siitä on tullut lopulta ammatti. Myös 

identiteetti on rakentunut musiikkiharrastuksen myötä, ja musiikki on alkanut 

määrittämään sitä kuka minä olen.  

 

Näitä vaiheita olen pyrkinyt kuvaamaan seuraavan kuvan avulla:  



  

 

65 

 
 
Kuva 7. Muusikko-opettajaksi kehittymisen malli. 
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Ensimmäisessä vaiheessa lapsi kokee ensimmäiset musiikkikokemukset hyvin varhaisessa 

iässä (n. 3–5 v.). Kodin musiikkiympäristö ja lapsen oma luontainen kiinnostus musiikkiin 

käynnistävät musiikkiharrastuksen. Tässä vaiheessa kokeillaan ensimmäisiä 

instrumentteja, ja saadaan niiden avulla ensikosketus musiikilliseen maailmaan. Tätä 

vaihetta voisi verrata esimerkiksi Swanwickin ja Tillmanin (1986) musiikillisen kehityksen 

mallin toiseen, manipulatiiviseen vaiheeseen. Sen aikana lapsi on 4–5-vuotias, ja tuottaa 

erilaisia ääniä eri soittimilla. (Paananen 2003, 53–54.) 

Toisessa vaiheessa lapsesta kehittyy musiikin harrastaja. Tämä vaihe käsittää lapsuuden 

vuodet yläasteikään saakka, kun lapsi käy soittotunneilla musiikkiopistossa, 

konservatoriossa tai kansalaisopistossa. Paikkakunnasta riippuen hän myös käy 

musiikkiluokat, ja musiikin harrastaminen syvenee entisestään (ks. Juvonen, 2000, 28–29). 

Kaikilla paikkakunnilla musiikkiluokalle pääsemisen mahdollisuutta ei tietenkään ole, ja 

suurin merkitys tässä vaiheessa onkin samanhenkisillä musiikkia harrastavilla kavereilla ja 

ystävillä. 

Kolmannessa muusikko-opettajaksi kehittymisen vaiheessa lapsi kasvaa teini-ikään ja 

hänen muusikkoutensa alkaa heräillä. Tästä vaiheesta käytänkin nimitystä heräilevä 

muusikkous (teini-ikä 15–18 v.). Soittotunnit jatkuvat ja musiikkilukioon pyrkiminen tulee 

ajankohtaiseksi. Tässäkin vaiheessa paikkakunnalla on oma merkityksensä; jos ei ole 

mahdollisuutta hakea musiikkilukioon, voi perustaa vaikka bändin. Kellaribändit 

lukiokavereiden tai muiden musiikkia harrastavien ystävien kanssa tukevat kehittyvää 

muusikkoutta ja musiikin harrastamista. Aineistoni perusteella tässä vaiheessa aletaan 

myös pohtia miten musiikista voisi saada ammatin. Musiikista on siis jo tullut hyvin iso 

osa elämää ja omaa identiteettiä. 

Neljäs vaihe on kehittyvä muusikkous, jonka aikana alkaa aikuistuminen (n. 18 v. ja siitä 

eteenpäin).  Muusikkous kehittyy edelleen bänditoiminnan kautta, ja nuori aikaa myös 

tehdä keikkoja ja esiintyä. Toisin sanoen nuorelle nousee tarve itsensä ilmaisemiseen. 

Aineistoni perusteella oman musiikin tekeminen (säveltäminen, sanoittaminen ja 

tuottaminen) saattaa myös olla kanava näiden tunteiden purkamiseen. Muusikkoystävät 

kulkevat mukana musiikkiharrastuksen muotoutuessa hiljalleen ammatiksi. Hargreavesin 

ja Galtonin (1992) taiteellisen kehityksen mallin viides eli ammatillinen vaihe muistuttaa 

tätä vaihetta, koska siinä musiikin yleisiä käytäntöjä aletaan itse reflektoimaan ja 

tuottamaan (Hargreaves 1996, 156–170). 
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Viidennessä vaiheessa hakeudutaan musiikkikasvatuksen koulutukseen. Tätä vaihetta 

kutsun nimellä kehittyvä opettajuus. Tämä vaihe sijoittuu varhaisaikuisuuteen (n. 20-30 

v.), mutta ikää on vaikea määritellä tarkasti. Aineistoni perusteella jokainen muusikko-

opettajaksi kehittyvä kuitenkin haki musiikkikasvatuksen koulutukseen heti lukion jälkeen 

tai joitakin vuosia myöhemmin. Opettajuus kehittyy erityisesti opetusharjoitteluiden 

aikana, ja muusikkous taas saa vahvistusta opintojen ja jatkuvan bänditoiminnan myötä. 

Uusia, samanhenkisiä musiikkia rakastavia ystäviä löydetään myös musiikinopettajaksi 

opiskelun aikana. 

Kuudennessa ja viimeisessä vaiheessa saavutetaan muusikko-opettajuus (30 v. ja siitä 

eteenpäin). Tämä tarkoittaa sitä, että valmistutaan musiikinopettajaksi ja etsitään 

työpaikka. Työpaikat haastateltujen kesken jakautuvat niin, että kaksi työskentelee 

yläkoulussa, yksi musiikkilukiossa, yksi musiikkiopistossa ja kaksi musiikkikasvatuksen 

koulutuksessa. Merkittävä tutkimustulos onkin se, että kaikista tärkeintä työpaikan 

hakemisessa on aineistoni perusteella joustavat työajat, jotta haastatellut ehtivät toteuttaa 

omaa muusikkouttaan myös opetustyön ulkopuolella. 

Muusikkous siis pysyy opettajuuden rinnalla koko ajan. Musiikinopettajan työssä tarvitaan 

sekä muusikkoutta että opettajuutta, mistä tulee nimitys muusikko-opettaja. Aineistostani 

nousi selvästi esiin se, että jokainen haastatelluista haluaa sekä opettaa että tehdä keikkoja. 

Karkean jaottelun mukaan he ovat arkena opettajia ja vapaa-ajalla muusikoita. Tämä ei 

kuitenkaan ole koko totuus, koska musiikinopettajan identiteetissä ne kietoutuvat yhteen. 

Muusikko-opettaja haluaa myös itse kehittyä molemmissa. Balanssi muusikkouden ja 

opettajuuden välillä on tässä vaiheessa tärkeintä, ja sitä tukevat – edelleen – 

samanhenkiset, musiikkia harrastavat ystävät ja kollegat. 

Aiemmin viitekehyksessä esittelemistäni musiikillisen kehityksen malleista lähimpänä 

omaani on Hargreavesin ja Galtonin (1992) taiteellisen kehityksen malli. Sen viides eli 

ammatillinen vaihe muistuttaa oman mallini neljättä, kehittyvän muusikkouden vaihetta. 

Molemmissa musiikista on tullut jo niin suuri osa elämää, että siitä on muotoutumassa 

ammatti. Omat vaiheeni jatkuvat kuitenkin pidemmälle aikuisuuteen saakka.  

Paanasen (2003) lapsen musiikillista kehitystä selittävässä mallissa on myös joitakin 

yhtäläisyyksiä oman mallini kanssa kuten se, että varhaislapsuuden ja kodin 

musiikkiympäristöllä on suuri merkitys musiikillisessa kehityksessä. Paanasen malli ei 



  

 

68 

kuitenkaan vie musiikillisen kehityksen ajatusta pidemmälle, vaan keskittyy lapsuuden 

ajan vaiheisiin. Oman aineistoni ja siihen perehtymisen perusteella uskallan kuitenkin 

väittää, että musiikillinen kehittyminen jatkuu myös nuoruudessa ja aikuisuudessa ainakin 

silloin, kun tarkastelun kohteena ovat musiikkia koko elämänsä harrastaneet muusikko-

opettajat. 

Ongelmallista muusikko-opettajaksi kehittymisen mallissani on se, että osa vaiheista 

menevät päällekkäin ja tapahtuvat samanaikaisesti. Esimerkiksi muusikkous kehittyy usein 

samanaikaisesti opettajuuden kanssa, jonka vuoksi niitä on vaikea erotella toisistaan. Mutta 

kuten jo viitekehyksessäkin tuli ilmi, ne ovat molemmat erottamaton osa musiikinopettajan 

identiteettiä (ks. Bernard, 2005, 10.) ja kehittyvät sen vuoksi osittain rinnakkain.  

Ikävuodet ovat myös viitteellisiä joidenkin vaiheiden kohdalla, koska esimerkiksi 

muusikkouden kehittymistä on vaikea arvioida ikävuosien perusteella. Myös opettajuuden 

kehittyminen voi alkaa henkilöstä riippuen jo yläasteiässä tai sitten vasta 

musiikkikasvatuksen koulutuksen myötä (ks. Hirvonen 2003, 72). Omassa aineistossani 

musiikkiharrastuksen aloittamis-ikä oli kaikilla haastatelluilla melko varhainen, nuorin oli 

3-vuotias. Juvosen (2000, 149) tutkimuksessa musiikkiharrastus aloitettiin noin 7–13-

vuotiaana, ja useimmiten jonkin musiikkikoulun tai -opiston piirissä. Niin oli myös tässä 

tutkimuksessa. Kuvan avulla voi kuitenkin selkeästi nähdä miten musiikki on säilynyt 

näiden muusikko-opettajien elämässä koko ajan, ja miten he ovat edenneet siitä 

epävarmasta, pienestä viulutunneilla käyneestä lapsesta määrätietoiseksi, monipuoliseksi ja 

ammattitaitoiseksi muusikko-opettajaksi.  
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7 MUUSIKKO-OPETTAJAN TYYPPIKERTOMUS 

Mun nimi on Jaakko ja mää oon 36-vuotias musiikinopettaja. Mun lapsuudenkodissa ei 

hirveesti musisoitu, vaikka meillä oli kyllä kotona piano, pari kitaraa ja viulu. Äiti oli aina 

tykänny musiikista ja se lauloki sillon kuorossa. Isä ei ollu yhtään kiinnostunu musiikista, 

mutta kyllä me joskus juhlapyhinä laulettiin porukalla yhessä kotona. Mun isoveli soitti 

kitaraa ja siks kai määki innostuin musiikista jo tosi pienenä. 

Mulla se kiinnostus vaan kohdistu kitaran sijasta siihen viuluun. En kyllä tiiä tai muista 

yhtään miks. Mää vaan halusin oppia soittamaan sitä. Se tuli jotenki luonnostaan se 

kiinnostus siihen hommaan, ei mua tarvinnu kenenkään pakottaa harjottelemaan.  

Oisinkohan mää sitte ollu ehkä 6-vuotias, kun äiti laitto mut viulutunneille 

musiikkiopistoon. Olihan se ihan mukavaa aluksi, mutta mää tajusin aika nopiasti etten 

oikeen tykänny siitä. Se oli niin vaikeeta ja ois pitäny harjotella tosi paljon. Kyllä mää silti 

jatkoin sitä soittamista tosi pitkään. En ehkä vaan kehannu lopettaa vaikka oisin halunnu.  

Onneks mulla oli ala-asteella hyviä kavereita, jotka kans tykkäs musiikista. Jossain 

vaiheessa se viulu vaihtuki sitte kitaraan, ja me perustettiin oma bändi jonka nimi oli 

Kellarirotat. Treenattiin aina ku jaksettiin ja se homma pysy silleen aktiivisena. Ei me 

oikeestaan ees osattu soittaa, mutta ku se innostus siihen asiaan oli niin kova. Ja kyllähän 

siitä tytötki tykkäs kovasti. Ja sehän ei muuten haitannu meitä poikia ollenkaan! 

Siellä mistä mää oon kotosin ei ollu musiikkiluokkia. Pienellä kylällä ei ollu semmosia 

hienouksia, vaan viulutunneillaki mun piti käyä 50 kilsan päässä. Siks kai seki homma 

lopahti aikanaan. Ja saatto siihen vaikuttaa tietenki sekin että se oli klassista musiikkia. 

Mää toisaalta kyllä tykkäsin hirveesti klassisesta mutta se veri veti sinne poppipuolelle.  

Mää oisin varmaan kyllä hakenu musiikkiluokalle jos oisin voinu. Onneks me sitte 

kuitenki muutettiin isompaan kaupunkiin just ku mulla loppu ysiluokka. Olihan se iso 

muutos, mutta hain silti  siellä musiikkilukioon ja pääsin sisälle. Kai mää olin sen verran 

musikaalinen ja oppinu vuosien saatossa soittamaan sitä kitaraa tarpeeks hyvin ku ne 

hyväksy mut sinne. Aluksi mua pelottin ku en tuntenu oikeen ketään. Tutustuin kuitenkin 

nopiasti yhteen Janneen ja sen kaveriin Aleksiin ja me ruvettiin soittamaan yhessä. Mää 

myös opetin kitaraa muutamille yksityisoppilaille viikonloppusin ja tykkäsin siitä. 
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Siellä lukiossa mää kyllä opin oikeesti soittamaan. Siellä oli niin hyvää musiikinopetusta ja 

innostavaa porukkaa muutenki. Ilmapiiri oli tosi hyvä. Lukioajalta mulla varmaan onki 

parhaat muistot noin niinku musiikillisesti. Sillon rupesin eka kertaa miettimään että 

haluaisin ehkä musiikista ammatin. Mää kyselin mun omalta musiikinopettajalta miten 

voisin hakia opiskelemaan musaopeksi, ja se anto vinkin, että yliopistossa on alotettu just 

pari vuotta sitte musiikkikasvatuksen koulutus. Mää sitten hain lukion jälkeen sinne 

mukolle ja pääsin eka yrittämällä sisälle.  

Siellä sitte avautuki taas ihan uus maailma. Niitä kursseja oli joka lähtöön ja 

opiskelukaverit oli tosi taitavia. Mua vähän ahisti ku en osannu oikeestaan muuta ku 

soittaa kitaraa. Tai kyllä mää pianoa ja bassoaki soitin silleen välttävästi, mutta kitara on 

aina ollu mun pääinstrumentti. Kyllä se homma siitä sitte lähti kuitenki rullaamaan, ja 

innostuin laulamisestaki salakavalasti ku piti käyä tunneilla. Tajusin että hitto määhän 

ossaan myös laulaa! 

Siitä se omien biisienki tekeminen jotenki sai alkunsa. Kyllä mää koin että olin ollu jonku 

tasonen muusikko jo ku hain mukolle, mutta siellä se muusikkous kyllä puhkes kukkaansa. 

Rupesin tekemään omia biisejä ja meillä oli mukolaisten kans erilaisia bändiprokkiksia 

joilla me tehtiin vähän keikkojaki. Se oli mukavaa aikaa. Viimisessä opetusharjottelussa 

mun opettajuus sitte myös jotenki roihahti. Mää tajusin että tämä on mun juttu, tätä mää 

haluan oikeesti tehä. Että oli se silleen jonkinlainen kutsumus se musiikinopettajan homma 

mulle. Oli oikeestaan aina ollu. 

Nyt oon 36-vuotias ja opetan ite musiikkikasvatuksen koulutuksessa. Oon opettanu jo 

muutaman vuoden ja oon kyllä tykänny hirveesti. Tätä ennen ehin olla monta vuotta yhen 

yläasteen musiikinopettajana, mutta sitte tuli tilaisuus opettaa mukolla. Tartuin heti siihen 

ku mietin, että mulla ois sitte ehkä enemmän aikaa omille bändihommillekki. Se yläasteen 

musaopen homma on kuitenkin niin aikatauluihin sidottua ja melko raskasta hommaa. 

Täällä mukolla on kyllä mahtavaa opettaa siks ku opiskelijat on niin taitavia, ja ne antaa 

mullekki semmosta inspiraatiota. Koko ajan oppii uutta ja jokainen päivä on erilainen. 

En mää silti tätä työtä tekis jos tästä ei sais palkkaa. Mulla on nykyään oma bändi jolla 

keikkailen sillon tällön. On se soittaminen siis ollu koko ajan muutenki tässä opettamisen 

rinnalla, mutta nyt meillä on oikeesti hyvä bändi. Siinä soittaa muutama muukin musaope, 

jotka on mun hyviä ystäviä. Kaveripiiri koostuuki aika lailla muusikoista ja opettajista. 
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Tuota bändihommaa kyllä tekisin ilman rahaa ja eihän siitä paljon sitä tuukkaan. Mutta se 

onki enemmän semmonen intohimo. Vois oikeestaan sanoa, että elämäntapahan se on. 

Musiikki ja mun oma muusikkous pittää mut hengissä. En mää muuten jaksais. Enkä osais 

elää ilman sitä. Se on jotenki niin syvällä tuolla jossain sisimmässä. Toisaalta tämä 

musiikinopettajan homma antaa mulle mahollisuuden olla myös muusikko. Enkä mää 

jaksaskaan elää silleen, että joutusin koko ajan olemaan poissa kotoa ja miettimään tuleeko 

rahaa vai ei. Tämä on hyvässä balanssissa näin. Musiikinopettajana mää saan olla sekä 

muusikko että opettaja, ja se riittää mulle. 
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8 POHDINTA 

Muusikkous ja opettajuus tukevat tutkimustulosteni mukaan toisiaan monin eri tavoin, ja 

ne ovat molemmat erottamaton osa musiikinopettajan identiteettiä. Niillä molemmilla on 

myös oma, tärkeä merkityksensä musiikinopettajan elämässä. Vuosien varrella niistä on 

muodostunut tiivis, musiikinopettajan identiteettiä määrittävä kaksikko, ja niiden kehitys 

jatkuu pitkälle aikuisuuteen – ehkä jopa läpi koko elämän. 

Tutkimustulokseni osoittavat myös sen, että sekä muusikkoudella että opettajuudella on 

hyviä ja huonoja puolia, mutta yhdessä ne tukevat toisiaan erinomaisen hyvin. Muusikon 

työ ei kaikessa vapaudessaan, huomion keskipisteenä olemisessaan ja itsensä toteuttamisen 

muotona aina ole niin helppoa ja hohdokasta kuin moni luulee. Pelkästään muusikon työllä 

itsensä elättämiseen Suomessa tarvitaan raakaa työtä, hannuhanhimaista tuuria ja 

sellaistenkin keikkojen soittamista, jotka ovat kaukana omasta mukavuusalueesta. 

Musiikinopettajan työ ja siitä saatava palkka takaavat sen, että voi tehdä itselleen 

mielekkäitä keikkoja muusikkona. Musiikinopettajan työssä taas saa toisaalta myös 

toteuttaa omaa muusikkouttaan opettamisen ohella ja olla päivittäin tekemisissä musiikin 

kanssa.  

Koivusen (2013) kirjoittamassa Oulun ylioppilaslehden (9/2013) artikkelissa oululaiset 

nuoret muusikot keskustelivat siitä, miten opiskelun ja musiikin tekemisen voi yhdistää. 

Mukana keskustelussa oli myös kaksi musiikkikasvatuksen opiskelijaa, jotka tekevät 

muusikon työtä samalla kun opiskelevat musiikinopettajiksi. Opiskelun ja muusikkouden 

yhdistäminen ei kuitenkaan tuntunut olevan heidän mukaansa mitenkään helppoa. 

Artikkelissa keskustelu eteni myös tämän tutkimuksen kannalta tärkeään kysymykseen eli 

siihen, voiko muusikon ja musiikinopettajan työt yhdistää (Ylkkäri 9/2013): 

“Olisitko valmis jättämään koulun musahommien eteen?” Torvikoski kysyy 
uteliaana. 

“Vaikea kysymys. Minulla on tavoitteena saada ammatti täältä, koska 
minusta se olisi hyvä jatkumo. Musiikkihommista ei ikinä tiedä, mitä tulee 
tapahtumaan. Musiikinopettajan työ taas olisi semmoinen, että 
bändihomma varmasti ruokkisi sitä. On kuitenkin jonkun verran nähnyt ja 
kokenut, niin olisi siistiä, jos sitä jollain tavalla pystyisi käyttämään 
hyödyksi”, Mankinen analysoi.  



  

 

73 

Nämä muusikko-musiikinopettajaopiskelijat ovat asian ytimessä tämänkin tutkimuksen 

kannalta: muusikkouden kokemuksesta on paljon hyötyä musiikinopettajuudessa.  

Eskolan ja Suorannan (1998, 236) mukaan tutkimustekstin kirjoittaminen on aina hyvin 

henkilökohtainen asia, ja tutkimusraportin osia kertyy tutkimusprosessin aikana monelta 

eri suunnalta. Analyysi- ja kirjoitusprosessini on ollut tällaisen tutkimuksen tekemiselle 

tyypillisesti monivaiheinen. Olen tulkinnut aineistoani  

1. lukemalla sen useita kertoja läpi,  

2. värikoodannut tietyt teemat ja erotellut niistä nousevat uudet teemat, 

3. laatinut erilaisia taulukoita ja kuvia usein toistuvista teemoista 

4. ja löytänyt lopulliset käsittelyn kokoavat johtopäätökset näiden ilmausten avulla. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta on olemassa paljon erilaisia käsityksiä, ja näin 

ollen siihen liittyy myös paljon kysymyksiä. Objektiivinen tieto ja kysymykset totuudesta 

sekä tutkijan havaintojen luotettavuus ja puolueettomuus ovat keskeisessä asemassa 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa. Toisaalta jokaisen tutkijan sukupuoli, 

asenteet, arvot tai kansalaisuus vaikuttavat aina siihen, miten hän havainnoi ja tulkitsee 

omaa tutkimusaineistoaan. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 131–133.)  

Aluksi mietin, olisiko tutkimukseni luotettavuuden kannalta huono asia, että tunsin tai 

ainakin tiesin entuudestaan kaikki haastateltavat. Huomasin kuitenkin haastattelujen 

edetessä, että monet ennakkokäsitykseni ihmisistä ja asioista muuttuivat täysin, ja esiin 

nousi hyvin mielenkiintoisia seikkoja muusikkouteen ja musiikinopettajuuteen liittyen. En 

koe, että suhteeni heihin olisi ainakaan negatiivisesti vaikuttanut tutkimustuloksiini tai 

siihen miten laadin haastattelukysymykset. 

Halusin haastatella sekä miehiä että naisia. Tärkeää oli myös se, että he kaikki toimivat 

muusikoina populaarimusiikin kentällä. Tähän oli kaksi perustelua, joista ensimmäinen oli 

oma, itsekäs pyrkimykseni löytää vastauksia muusikkouden ja opettajuuden yhdistämiseen 

liittyviin kysymyksiini. Toinen perustelu oli se, että näiden kuuden, pop- ja jazzmusiikkia 

edustavan muusikko-opettajan tarinat voisivat tuottaa tiiviin mutta rikkaan aineiston. 

Ajattelin myös, että haastateltavilla olisi hyvä olla erilaisia pääinstrumentteja, koska se 

saattaisi tuoda lisää syvyyttä tutkimukseen. Pääinstrumentit jakautuvatkin haastateltavien 

kesken niin, että kahdella pääinstrumentti on kitara, yhdellä saksofoni ja piano, kahdella 
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klassinen piano, ja yhdellä lyömäsoittimet. Jälkeenpäin tarkasteltuna haastatellut olivat 

hyvin valittuja, koska kaikki haastattelut olivat lämminhenkisiä ja keskustelunomaisia 

tilanteita, joista jäi hyvä ja inspiroitunut mieli. Tulkitsin myös jokaisen haastateltavan 

puheesta sen, miten tärkeäksi he kokivat tutkimuksen aiheen itselleen.  

Tuomen ja Sarajärven (2003) mukaan laadullista tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, 

johon vaikuttavat monet eri tekijät (Tuomi & Sarajärvi 2003, 135). Avasin käyttämiäni 

aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä kolmannessa ja neljännessä luvussa. Kerroin 

teemahaastattelun etenemisestä ja pyrin myös kuvaamaan analyysin vaiheita eri 

taulukoiden avulla. Tutkimukseni luotettavuutta lisää vielä kommunikatiivinen validointi. 

Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen haastateltu sai nähtäväkseen heistä tekemäni lyhyet 

kuvaukset sekä muusikko-opettajaksi kehittymisen mallin ja muusikko-opettajan 

tyyppikertomuksen. Pyysin heiltä kommentteja ja mahdollisia korjausehdotuksia, joiden 

mukaan sitten vielä viimeistelin  muodostamani tutkimustulokset. 

Tutkimusaiheen valinta on aina eettinen kysymys. Sen vuoksi tutkijan täytyy aina 

perustella hyvin miksi tutkimukseen on ryhdytty ja millä perusteella tutkimusaihe on 

valittu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 129.) Tämän tutkimuksen aiheen valinta oli hyvin 

luonnollinen, koska olin jo pitkään pohtinut muusikkouden ja opettajuuden välistä suhdetta 

musiikinopettajan identiteetissä. Minua kiinnosti selvittää, miten näitä kahta identiteetin 

osa-aluetta tai identiteettiä voisi pitää yllä niin, ettei toinen vie toiselta liikaa huomiota. 

Jossakin vaiheessa ajattelin ettei niitä edes voisi onnistuneesti yhdistää. Sen vuoksi halusin 

haastatella musiikinopettaja-muusikoita, ja yrittää selvittää miten he ovat asian ratkaisseet 

omalla kohdallaan. 

Tämän tutkimuksen tekeminen onkin ollut hyvin terapeuttista ja avartavaa. Se on ennen 

kaikkea ollut matka itseeni ja siihen, miten määrittelen sitä kuka minä olen. Tämän 

tutkimuksen myötä olen ymmärtänyt miten paljon erilaisia vaiheita ja kipeitäkin asioita se 

vaatii, että ihminen voi sanoa olevansa yhtä aikaa muusikko ja musiikinopettaja.  

Viitekehyksessä esittelemäni musiikin kehityspsykologiset teoriat ja mallit (Paananen 

2003; Gardner 1983; Swanwick ja Tillman 1986; Hargreaves ja Galton 1992) käsittelevät 

kukin lapsen musiikillista tai taiteellista kehitystä. Näistä kaikista teorioista ainoastaan 

Hargreaves ja Galton (1992) vievät musiikillisen kehityksen pidemmälle, ammatti-

identiteetin tasolle saakka. Omasta aineistostani muodostuneen muusikko-opettajaksi 
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kehittymisen mallin perusteella  muusikkous – ja näin ollen myös musiikillinen kehitys – 

jatkuvat aikuisuuteen saakka, mikä on mielestäni merkittävä tutkimustulos. 

Muusikkoudella siis tarkoitetaan tässä tapauksessa myös musiikillista kehittymistä 

(bändisoitinten hallinta, esiintyminen, oman musiikin tekeminen jne.). Mallissa 

huomionarvoista on myös se, että muusikkous alkaa kehittyä opettajuutta ennen. 

Opettajuus kehittyy sitten muusikkouden rinnalle myöhemmin, ja ne lopulta yhdessä 

muodostavat muusikko-opettajan identiteetin. 

Edellä mainittujen huomioiden perusteella näkisin tälle tutkimukselle jatkokysymyksiä. 

Musiikillista kehittymistä aikuisiällä ja eksperttitasolle mentäessä voisi tutkia lisää ja 

syvällisemmin ja eri näkökulmista. Muusikko-opettajaksi kehittymisen mallini kuusi 

vaihetta antavat nyt jonkinlaisen yleiskuvan siitä, miten musiikin harrastaminen 

lapsuudesta aikuisuuteen tukee muusikkoutta ja musiikillista kehittymistä. Sitä voisi 

kuitenkin viedä pidemmälle haastattelemalla sellaisia muusikko-opettajia, jotka ovat 

toimineet työssään paljon pidempään. Näin muusikko-opettajaksi kehittymisen vaiheet 

jatkuisivat ehkä vielä pidemmälle ja saataisiin lisää tietoa siitä, miten muusikkous ja 

opettajuus kehittyvät – vai kehittyvätkö – vielä kymmenien vuosien työssäolon jälkeenkin. 
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Liite 1 

 
Oulun yliopisto 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Musiikkikasvatus 
 
Suostumuslomake tutkimukseen 
Pro gradu -työn haastattelu 
 
Tutkija: Emilia Aarnio 
 
Tutkimuksen sisältö ja tavoite: 
Tämä tutkimus on kasvatustieteen pro gradu -työ, jossa haastatellaan musiikinopettaja-
muusikoita. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälainen prosessi on kasvu 
musiikin harrastajasta musiikin ammattilaiseksi, ja miten haastateltavat tasapainoilevat 
muusikkouden ja musiikinopettajuuden välillä. 
 
Osallistumisen vapaaehtoisuus ja tutkittavien henkilöllisyyden anonymisointi: 
Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista, ja tutkittavien henkilöllisyys 
anonymisoidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan 
tutkimusjulkaisussa tavalla, jossa tutkittavia tai muita mainittuja henkilöitä ei voi 
välittömästi tunnistaa. Näin ollen tutkittavan antamien tietojen ja mahdollisten 
arkaluontoisten ja henkilökohtaisten asioiden luottamuksellisuus turvataan.  
 
Tutkimusaineiston käyttötarkoitus: 
Tutkimusaineistoa tullaan käyttämään vain tieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa.   
 
Tutkittavan suostumus 

Olen perehtynyt tämän tutkimuksen tarkoitukseen ja sisältöön. Allekirjoituksellani 
vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen, ja annan tutkijalle oikeudet käyttää 
haastattelumateriaalia tutkimuksessa. 
 

 

 

Päiväys                                             Tutkittavan allekirjoitus 

 

Päiväys                                             Tutkijan allekirjoitus 
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Liite 2 

Haastattelurunko 
Taustatiedot: 
     -     ikä 
      -     sukupuoli 
      -     haku- ja valmistumisvuosi  
      -     missä opetat nyt ja kuinka kauan 
olet opettanut 
 
Perhetausta/musiikin harrastaminen: 

- montako sisarusta (iät ja 
sukupuolet) 

- ovatko harrastaneet musiikkia 
- oliko vanhemmilla 

musiikkiharrastuksia 
- musisoitiinko kotona 
- muut sukulaiset 
- kaverit ja ystävät 

Oma harrastuneisuus: 
- mistä sai kipinän musiikin 

harrastamiseen 
- instrumentit 
- musiikkiluokat vai ei 
- muodolliset yksityistunnit 
- onko valmistunut konservatorion 

2. asteen koulutuksesta 

Oma musiikkiharrastus ja motivaatio 
- mistä motivaatio harrastamiseen 
- mikä musiikissa viehätti tai 

ärsytti, mikä oli vaikeaa tai 
helppoa 

- mitkä tekijät/ihmiset vaikuttaneet 
eniten oman musiikkiharrastuksen 
säilymiseen 

Huippukokemukset musiikkiin 
liittyen: 

- teokset, esittäjät, konsertit ym. 
jotka vaikuttaneet harrastuksen 
säilymiseen 

Muusikkous ja muusikkoidentiteetti: 
- määritelmä: mitä on muusikkous  
- mitä muusikkous sinulle 

merkitsee 
- missä määrin kokee olevansa 

muusikko nykyään 
- laulaja vai soittaja tai lauluntekijä 

- miten oma muusikkous ja 
muusikkoidentiteetti on kehittynyt 

- miten harjoitat omaa 
muusikkouttasi tällä hetkellä 

- muusikkous ja esiintyminen 

Hakeminen musiikkikasvatuksen 
koulutukseen: 

- miksi haki ! kutsumus vai ei 

Opettajuus ja 
musiikinopettajaidentiteetti: 

- milloin alkoi kehittyä  
- missä määrin löytynyt 
- kokiko olevansa jo muusikko 

musiikinopettajaopintojen aikana 
- kokeeko olevansa enemmän 

muusikko kuin musiikinopettaja 
tai toisinpäin 

- Kumpi on vahvempi vai 
tasavertaisia? 

Työelämä: 
- muusikon työn ja 

musiikinopettajan työn 
yhdistäminen: miten tasapainoilee 
kahden ammatin välillä 

- tukevatko vai ovatko esteenä 
toisilleen 

- mitä eroja ja mahdollisia 
yhtäläisyyksiä näillä kahdella 
ammatilla voisi olla 

- kumpaa työtä tekee enemmän 
tällä hetkellä ja miksi 

- jos pitäisi valita kumpaa työtä 
tekisit mielummin ja miksi 

Työn merkitys: 
- mitä muusikon ja opettajan työ 

merkitsee (harrastus, ammatti, 
kutsumus, työ josta saa 
palkkaa…?) 

- haaveita tai toiveita tulevaisuutta 
ajatellen 


