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Tiivistelmä 
Tutkielma tarkastelee, minkälaisessa vaiheessa 7–8-vuotiaat lapset ovat musiikillisen maailman avartumisen prosessissa. 

Musiikillinen maailma käsittää elämässä kaiken sen, mitä musiikki tavalla tai toisella koskettaa. Musiikillisen maailman 

avartumisella tarkoitetaan sitä, kun lapsi siirtyy lähinnä kodin sosiaalisten verkostojen säätelemästä musiikillisesta 

maailmasta lapsen oman itseohjautuvuuden mukaan säädeltyyn musiikilliseen maailmaan. Toisin sanoen musiikillisen 

maailman avartumisen myötä lapsi alkaa itse yhä vakituisemmin muokata ja säädellä musiikillisia ympäristöjään. Jotta 

tutkimuksen pääkysymykseen voidaan vastata, tutkimus tarkastelee, millä tavoin 7–8-vuotiaat lapset säätelevät 

itseohjautuvasti musiikillisia ympäristöjään. Tämä tapahtuu keskittymällä tutkimaan kahta lasten musiikillisiin 

ympäristöihin vaikuttavaa tekijää: sitä, millä tavalla ja missä määrin lasten musiikilliset preferenssit ja sosiaaliset 

verkostot (vanhemmat, sisarukset ja kaverit) vaikuttavat lasten musiikillisiin ympäristöihin. Tutkimus toimii 

pilottitutkimuksena vielä suunnitteluvaiheessa olevalle pitkäaikaiselle tutkimusprojektille, jonka tarkoituksena on 

seurata lasten ja nuorten musiikillisten ympäristöjen kehittymistä ja musiikillisen maailman avartumista peruskoulun ja 

lukion aikana kolmen vuoden välein. Tutkielmassa keskitytään aihealuetta käsittelevän uuden tutkimustiedon 

tarjoamisen lisäksi analysoimaan, minkälaisilla menetelmillä lasten musiikillisen maailman avartumista ja musiikillisiin 

ympäristöihin vaikuttavia tekijöitä olisi luotettavaa tutkia.  

          Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä lasten musiikillisia ympäristöjä ja niihin vaikuttavia tekijöitä 

tarkastellaan lasten globaalin mediaympäristön, musiikillisten preferenssien, musiikillisen kehityksen ja sosiaalisen 

verkoston näkökulmasta. Tutkimussuuntaukseltaan tutkielma on fenomenografinen laadullinen tutkimus, jossa 

tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan lasten käsitysten kautta. Aineistonkeruu on tapahtunut haastattelemalla 35 

1.luokkalaista lasta puolistrukturoidun haastattelun keinoin. Koulutuntien aikana tapahtuneet noin 20 minuuttia 

kestäneet haastattelut ovat rakentuneet niin, että haastattelija on kirjannut vastaajien vastaukset ennalta suunniteltuun 

haastattelulomakkeeseen. Aineistonanalyysissa on käytetty fenomenografisen analyysin lisäksi sisällön erittelyä, jonka 

avulla on kysymyksistä ja aihekokonaisuuksista riippuen ollut tehokasta hallita suurta aineistoa. 

          Tulokset osoittivat 7–8-vuotiaiden lasten olevan vähintään musiikillisen maailman avartumisen prosessin 

alkuvaiheissa. Vaikka musiikin miellyttävyydellä oli suuri rooli lasten musiikillisten ympäristöjen muotoutumisessa ja 7–

8-vuotiaat lapset olivat jo hyvin pitkälle enkulturoituneita populaarimusiikkikulttuuriin, ei täysin itsenäisestä 

musiikillisten ympäristöjen säätelystä voida puhua. Sillä vaikka lapsilla oli mahdollisuus toimia itseohjautuvasti 

musiikillisissa ympäristöissään ja he oman käsityksensä mukaan toimivat niin, vaikuttivat heidän musiikillisiin 

ympäristöihinsä vahvasti myös heidän sosiaalinen verkostonsa. Esimerkiksi lasten musiikilliset preferenssit näyttivät 

olevan yhteneväisiä heidän vanhempiensa musiikillisten preferenssien kanssa, ja merkittävimpinä esiintyjien esittelijöinä 

toimivat perheenjäsenet ja media. Vanhempien vaikutus lastensa musiikillisiin ympäristöihin ei kuitenkaan 

automaattisesti sulje pois mahdollisuutta lapsen musiikillisen maailman avartumisesta.  

          Vaikka tutkielman laaja aineisto ja suuri vastaajajoukko pyrkivät mahdollisimman kattavan yleiskuvan 

saavuttamisen, tulokset eivät ole yleistettävissä. Lapset voivat saman ikäisinä käydä läpi hyvin erilaisia vaiheita 

musiikillisen maailman avartumisen prosessissa. Aikaisemman musiikillisen maailman avartumista käsittelevän 

tutkimustiedon ollessa vähäistä tutkielma antaa kuitenkin merkittävää ja valaisevaa tietoa ilmiöstä niin teoreettisen kuin 

tutkimusmetodologisen näkökulman kannalta. Jatkotutkimuksen kannalta merkittävintä olisi pitkäaikaisesti seurata eri-

ikäisten lasten ja nuorten musiikillisia maailmoja ja musiikillisia ympäristöjä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tärkeää olisi 

pureutua tarkastelemaan myös lasten arkipäivän toimintaa heidän musiikillisissa ympäristöissään, tieto- ja 

viestintäteknologisten laitteiden ja median roolia lapsen musiikinkuuntelutottumuksissa, musiikillisten preferenssien 

pitkäaikaista kehityskulkua, lasten ja vanhempien yhteneväistä musiikillista preferenssiä sekä sukupuolen ja 

musiikkiharrastusten vaikutusta musiikillisiin ympäristöihin ja musiikillisen maailman avartumiseen. 

Tutkimusmenetelmällisten valintojen kohdalla esimerkiksi teemahaastattelut, etnografinen havainnointi, vanhempien 

haastattelu ja monien aineistonkeruumenetelmien käyttö lisäisi aineiston ja tutkimustiedon kattavuutta sekä 

tutkimusten luotettavuutta. 

 
Asiasanat lapset, musiikillinen maailma, musiikillisen maailman avartuminen, musiikilliset ympäristöt, musiikilliset 

preferenssit, sosiaalinen verkosto      
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1 JOHDANTO 

Nykyajan elämä ja sen eri ympäristöt ovat olleet jo pitkään tieto- ja viestintäteknologisen 

murroksen pyörteissä. Muutokset elinympäristöissämme eivät kuitenkaan rajoitu pelkäs-

tään ajankäyttömme määrään ja muotoihin tieto- ja viestintäteknisten laitteiden parissa, 

sillä 1900-luvun jälkipuoliskon mullistus etenkin kuljetus- ja informaatioaloilla ovat ai-

kaansaaneet myös sosiaalisia muutoksia käyttäytymisessämme niin kaupungeissa kuin 

maaseudulla, ja ihmisten jokapäiväinen elämä on yhä enenevässä määrin tulossa riippuvai-

seksi globaalisti laajoista sosiaalisista prosesseista (Lum 2008, 101).  

Tieto- ja viestintäteknologisen mullistuksen ohella ja sen myötä myös musiikillinen maa-

ilmamme on kokenut suuria muutoksia. Nykypäivänä musiikki on elämässämme jatkuvasti 

läsnä ja olemme tekemisissä musiikin kanssa niin kotona, liikenteessä, työpaikoilla, ravin-

toloissa, kaupoissa, konserteissa, mediavälineissä kuin kouluissa, halusimme tai emme, 

joko passiivisen kuuntelun tai aktiivisemman musiikillisen osallistumisen ja toiminnan 

kautta. Huomattava osa kuunnellusta musiikista nykypäivän länsimaisissa kulttuureissa on 

kuitenkin tietoisesti ja harkitusti valittua (Greasley, Lamont & Sloboda 2009, 431). Nyky-

ään musiikinkuluttajien yhä laajemmalle levittäytyvä määrä on jatkuvassa kasvussa ja ny-

kyaikainen musiikin tuotanto, markkinointi ja jakelu, etenkin internetissä, ovat kasvatta-

neet äänitetyn erilaisia musiikkityylejä ja aikakausia edustavan musiikin saatavuutta. Tä-

män lisäksi alati kehittyvät musiikkilaitteet ja niiden pienikokoisuus, kannettavuus ja jous-

tavat käyttöominaisuudet lisäävät yksilöllisten musiikinkuunteluvalintojen mahdollisuuksia 

erilaisissa tilanteissa yhä enemmän. (Greasley ym. 2009, 431.) Musiikkitarjonnan laajene-

minen ja monikulttuurinen monipuolistuminen sekä musiikkiteknologian tarjoamat mah-

dollisuudet olla tekemisissä musiikin kanssa missä ja milloin tahansa ovat aikaansaaneet 

aiempaa kattavammat mahdollisuudet säädellä musiikillisia ympäristöjä itseohjautuvasti. 

Melkein rajattomat mahdollisuudet säädellä musiikillisia ympäristöjämme itseohjautuvasti 

ovat muokanneet musiikinkuuntelutottumuksiamme, mutta ilmenevätkö nämä muutokset 

musiikin käyttömahdollisuuksissa erityisesti lasten kohdalla ja mitkä tekijät todella vaikut-

tavat nykypäivänä heidän musiikillisiin ympäristöihinsä? Median ja musiikin täyttämä ar-

kielämä on aikuisten ohella todellisuutta myös pienten lasten kohdalla, ja musiikin on to-

dennettu olevan yksi lasten suosituimmista median käyttömuodoista (Kupiainen, Luostari-

nen, Noppari & Uusitalo 2008, 50). Sekä suomalainen (Kotilainen 2011, 6) että ulkomai-
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nen (Lum 2008, 112) tutkimus on osoittanut, kuinka kaikki nykypäivän mediat (kirjat, ra-

dio, äänitteet, digitaaliset pelit, internet, kännykkä, televisio, kuvatallenteet, lehdet, tieto-

kone- ja konsolipelit) ovat läpitunkevasti läsnä 1.-luokkalaisten lasten arjessa ja musiikilli-

sissa ympäristöissä. Nopea tieto- ja viestintäteknologinen ja sosiaalinen muutosprosessi on 

mahdollistanut sen, että yhä nuoremmat lapset voivat itsenäisesti ja itseohjautuvasti säädel-

lä musiikillisia ympäristöjään yhä aikaisemmassa vaiheessa yhä enemmän. Toisin sanoen 

lapsilla on yhä suuremmat mahdollisuudet ja useammin tilaisuuksia päättää itse milloin ja 

mitä musiikkia kuuntelevat, minkä mediavälineen kautta ja kenen kanssa.  

Tämän tutkimuksen kohdalla ollaan kiinnostuneita siitä, minkälaisia vaikutuksia näillä 

globaaleilla, tieto- ja viestintäteknologisilla ja sosiaalisilla muutoksilla voi olla 7–8-

vuotiaiden lasten musiikilliseen maailmaan ja sen avartumiseen. Tutkimuksen pääkysy-

myksenä ja -tehtävänä on tarkastella, minkälaisessa vaiheessa 7–8-vuotiaat lapset ovat 

musiikillisen maailman avartumisessa. Tässä tutkimuksessa musiikillisella maailmalla 

(luku 2.1) tarkoitetaan elämässämme kaikkea sitä, mitä musiikki tavalla tai toisella kosket-

taa, tietoisesti tai epätietoisesti, aktiivisesti tai passiivisesti, kuuntelemisen tai itse toteute-

tun musiikin kautta jne. Musiikillisen maailman avartumisella tarkoitetaan sitä, että lapsi 

siirtyy lähinnä kodin sosiaalisten verkostojen säätelemästä musiikillisesta maailmasta lap-

sen oman itseohjautuvuuden mukaan säädeltyyn musiikilliseen maailmaan. Toisin sanoen 

musiikillisen maailman avartumisen myötä lapsi alkaa itse yhä vakituisemmin ja itsenäi-

semmin muokata ja säädellä musiikillisia ympäristöjään. Avartumisen tarkkaa tapahtuma-

hetkeä on mahdotonta yrittää tarkasti määritellä, koska kyseessä on monisäikeinen ja pit-

käaikainen prosessi. Ilmiön erottelu kahteen eri vaiheeseen (ei-avartunut ja avartunut) ei 

tutkimuksen kannalta ole toisaalta tarpeellistakaan. Tutkimuksen tarkoituksena on enem-

mänkin tarkastella ja kuvailla vaihetta, jota 7–8-vuotiaat lapset käyvät läpi musiikillisen 

maailman avartumisessa. Tutkimusjoukon ikäryhmän määrittyminen 7–8-vuotiaisiin selit-

tyy ennakkokäsitykselläni, jonka mukaan musiikillisen maailman avartuminen voisi ilmiö-

nä tapahtua nykyään ensimmäisen kouluvuoden aikaan. Elinympäristöjen nopea muutos 

koulumaailmaan ja -kulttuuriin siirryttäessä, luku- ja kirjoitustaidon oppiminen sekä tieto- 

ja viestintäteknisten laitteiden ja mediaympäristöjen hallitseminen voisivat olla laukaise-

massa musiikillisen maailman avartumisen prosessia 1.-luokkalaisten lasten kohdalla.  

Jotta tutkimuksen pääkysymykseen voidaan vastata, tutkimuksessa täytyy tarkastella, millä 

tavoin 7–8-vuotiaat lapset säätelevät itseohjautuvasti musiikillisia ympäristöjään. Tutki-

muksen alakysymyksinä tarkastellaan, millä tavalla ja missä määrin lasten musiikilliset 
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preferenssit ja sosiaaliset verkostot (vanhemmat, sisarukset ja kaverit) vaikuttavat lasten 

musiikillisiin ympäristöihin. Kuva 1 kuvaa ja hahmottaa tutkittavaa ilmiötä ja tutkimuksen 

näkökulman rakentumista kokonaisvaltaisesti. 

 

KUVA 1. Lapsen musiikillinen maailma, sen musiikillisia ympäristöjä ja niihin vaikuttavat 

tutkimuksessa tarkasteltavat tekijät. 

Musiikillinen maailma käsittää elämässä kaiken sen, mitä musiikki tavalla tai toisella kos-

kettaa. Se on laaja kokonaisuus erilaisia tilanteita, kokemuksia ja paikkoja, joissa musiikki 

on tavalla tai toisella läsnä. Musiikilliset ympäristöt ovat musiikillisesta maailmasta tämän 

tutkimuksen kohdalla paikan mukaan tehtyjä kategorioita. Tämän tutkimuksen viitekehyk-

sen osalta musiikillisista ympäristöistä (luku 2.2) on nostettu esiin lapselle merkittävimmät 

ja yleisimmät: koti, koulu, harrastukset ja ääniympäristö. Mediaa olisi mahdollista tarkas-

tella yhtenä lapsen musiikillisista ympäristöistä, mutta tässä tutkimuksessa median roolia 

musiikillisissa ympäristöissä tarkastellaan ympäristöihin vaikuttavan tekijän näkökulmasta 

(luku 3.1). Kaiken kaikkiaan on tärkeää huomata, että kuvassa toisistaan erotellut musiikil-

liset ympäristöt voivat toimia samanaikaisesti myös musiikillisiin ympäristöihin vaikutta-

vina tekijöinä ja ilmentyä ja olla olemassa keskenään limittäin. 

Musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavat tekijät (luku kolme) ovat musiikillisiin valintoihin, 

ajatteluun, preferensseihin ja toimintoihin vaikuttavia erilaisia taustatekijöitä. Ne voivat ns. 

nousta itsestämme (musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavat sisäiset tekijät) tai vaikuttaa 

päätöksiimme ja ajattelutapoihimme ulkopuoleltamme (musiikillisiin ympäristöihin vaikut-

tavat ulkoiset tekijät). Tutkimuksessa tarkasteltavat musiikilliset preferenssit ja sosiaaliset 

Lapsen musiikillisia ympäristöjä

Koulu
Ääniympäristö

Harrastukset

Koti

Lapsen musiikillinen maailma

Musiikilliset
preferenssit

Sosiaalinen
verkosto
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verkostot ovat vain pieni osa lapsen musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavista tekijöistä. 

On syytä kiinnittää huomiota myös siihen, että lasten musiikillisten preferenssien ja sosiaa-

listen verkostojen tarkastelu ja tutkiminen tapahtuu tässä tutkimuksessa osaksi vain pinnal-

lisesti ja vaillinaisesti. Tutkimuksen resurssien näkökulmasta rajautuminen vain kahteen 

tekijään on kuitenkin perusteltua ja välttämätöntä. Tutkimuksen viitekehyksessä tarkastel-

laan kuitenkin myös muita lasten musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavia tekijöitä (globaali 

mediaelinympäristö ja lapsen musiikillinen kehitys), jotta tutkittavan ilmiön kokonaisval-

tainen hahmottaminen olisi aikaisemman tutkimustiedon ja teoreettisten mallien puuttuessa 

mahdollista. 

Toisaalta musiikillinen maailma voidaan hahmottaa myös vuorovaikutuksellisen biososiaa-

lis-ekologisen kehitysmallin kautta. Tämä kaksi mallia (Bronfenbrennerin kehityksen eko-

loginen malli 1979 ja Hetteman ja Kenrickin biososiaalinen vuorovaikutusmalli 1992) yh-

distävä kokonaisuus kuvaa yksilön ja ympäristön dynaamista suhdetta (Gaunt & Hallam 

2009, 281). Kun Gauntin ja Hallamin mallia sovelletaan ajatukseen musiikillisesta maail-

masta (kuva 2), mallin keskimmäisessä maailmassa, musiikillisessa mikromaailmassa (yk-

silön välitön ja lähin ympäristö), yksilö ja hänen musiikilliset ympäristönsä ovat vuorovai-

kutuksessa lähimmän sosiaalisen verkoston ja kodin, mutta myös median kanssa.  

 

KUVA 2. Musiikillinen maailma Gauntin ja Hallamin vuorovaikutuksellisen biososiaalis-

ekologisen kehitysmallin pohjalta esitettynä (Henriksson, 2014). 

Musiikillinen
mikromaailma Musiikillinen

mesomaailma
Musiikillinen
eksomaailma

Musiikillinen makromaailma

Sosiaalinen verkosto

Media
Koulu

Harrastukset

Ääniympäristö

Internet

Sosiaalinen media

Enkulturaatio

Koti
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Musiikillisessa mesomaailmassa yksilö on vuorovaikutuksessa erilaisten laajempien yhtei-

söjen ja niissä toimivien henkilöiden kanssa, esimerkiksi koulujen, harrastusten ja ääniym-

päristöjen kanssa. Musiikillisessa eksomaailmassa yksilö ei ole suoraan tai fyysisesti vuo-

rovaikutuksessa hänen mikro- ja mesomaailman ulkopuolella olevien vaikuttajien ja henki-

löiden kanssa, mutta näiden ja yksilön välinen vuorovaikutussuhde voi tapahtua esimerkik-

si perheenjäsenten, internetin tai sosiaalisen median välityksellä. Musiikilliset mikro-, me-

so- ja eksomaailmat ovat kaikki musiikillisen makromaailman sisällä. Musiikillisessa mak-

romaailmassa yksilö on vuorovaikutuksessa kulttuurinsa edustaman musiikkikulttuurin 

kanssa (vertaa enkulturaatioprosessiin luvussa 3.4.1).  

Tutkimussuuntaukseltaan tutkimus on fenomenografinen laadullinen tutkimus, jossa ai-

neistonkeruu on tapahtunut haastattelemalla 35 1.-luokkalaista lasta (22 tyttöä ja 13 poi-

kaa). Haastattelut ovat tapahtuneet Oulussa kolmella eri 1. luokalla kahdessa eri alakoulus-

sa puolistrukturoidun haastattelun keinoin keväällä 2013. Koska tutkimus on fenomenogra-

finen, tutkimustulokset tarjoavat eräänlaisen lapsen käsityksistä rakentuvan heijastuksen 

tutkittavasta ilmiöstä ja ”todellisuudesta”. Tutkimus ei siis pyri todentamaan, miten asiat 

ovat, vaan enemmänkin selvittämään sitä, minkälainen kuva ilmiöstä saadaan lasten käsi-

tysten ja heidän subjektiivisen todellisuutensa kautta. Tutkimusjoukko vastaa kattavasti eri 

elin- ja sosiaalisissa ympäristöissä kaupunkialueella asuvia suomalaisia lapsia. Kouluilla 

koulutuntien aikana tapahtuneet noin 20 minuuttia kestäneet puolistrukturoidut haastattelut 

ovat rakentuneet niin, että haastattelija on kirjannut vastaajien vastaukset ennalta laadittuun 

haastattelulomakkeeseen, joiden pohjalta aineisto on analysoitu syksyllä 2013. Haastattelut 

on myös videoitu tutkimuksen ja aineistonanalyysin luotettavuutta ajatellen, jotta haastatte-

lulomakkeeseen täytettyjä tietoja ja merkintöjä on ollut tarvittaessa mahdollista tarkentaa 

ja tarkistaa analyysivaiheessa. Aineistonanalyysissa on käytetty fenomenografisen analyy-

sin rinnalla sisällön erittelyä, jonka avulla on kysymyksistä ja aihekokonaisuuksista riippu-

en ollut tehokasta hallita suurta aineistoa. Tutkimuksen metodologiaa käsitellään tarkem-

min luvussa neljä ja tutkimuksen aineistoa, sen keruuta ja analyysia luvussa viisi. 

Tutkimuksen aihevalintaan ja -rajaukseen on vaikuttanut musiikillisia preferenssejä käsit-

televän kandidaatintutkielmani lisäksi opinnäytteen ohjaajalta tullut ehdotus tutkia lasten 

musiikillisia ympäristöjä ja musiikillisen maailman avartumista ns. esitutkimuksena. Tässä 

pro gradu -tutkielmassa keskitytään aihealuetta käsittelevän tutkimustiedon selvittämisen 

lisäksi analysoimaan sitä, minkälaisilla menetelmillä lasten musiikillisen maailman avar-

tumista ja musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavia tekijöitä olisi luotettavaa tutkia (luku 



 6 

7.2). Tutkimus toimii pilottitutkimuksena vielä suunnitteluvaiheessa olevalle pitkäaikaisel-

le tutkimusprojektille, jonka tarkoituksena on seurata lasten ja nuorten musiikillisten ym-

päristöjen kehittymistä ja musiikillisen maailman avartumista peruskoulun ja lukion aika-

na. Pitkäaikaistutkimus seuraisi lasten musiikillisten ympäristöjen muuttumiseen vaikutta-

via tekijöitä sekä niissä ja musiikillisissa ympäristöissä tapahtuvia muutoksia kolmen vuo-

den välein alakoulusta lähelle täysi-ikäisyyttä asti. Tällä tutkielmalla ja pitkäaikaisella tut-

kimuksella on tarkoitus vastata siihen metodologiseen ja tiedolliseen puutteeseen, joka 

koskee musiikillisen maailman avartumista sekä musiikillisten ympäristöjen ja preferenssi-

en pitkäjänteistä muuttumista, etenkin nykyajan tieto- ja teknologiayhteiskunnan näkökul-

masta. 
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2 LAPSEN MUSIIKILLINEN MAAILMA 

2.1 Musiikillisen maailman avartuminen 

Elämme maailmassa erilaisia aistihavaintoja tehden. Hahmotamme todellisuuttamme ais-

tiemme kautta ja niiden varassa tulkitsemalla erilaisia aistimuksia ja viestejä ympäristöissä, 

joissa elämme ja jotka vaihtelevat yksilöstä, ajasta, paikasta, olosuhteista, kokemuksista ja 

käsityksistä riippuen. Havainnot voidaan jakaa eri kokonaisuuksiin esimerkiksi niiden 

luonteen, ajankohdan tai paikan mukaan. Näitä eri aistihavaintojen kokonaisuuksia kutsu-

taan tässä tutkimuksessa maailmoiksi. Esimerkiksi työmaailma on kaikkea sitä, mitä työ tai 

siihen liittyvät asiat koskettavat elämässämme: työmatka, työajat, työtoverit, työtehtävät, 

työn suunnittelu, työn ajattelu, työpaikka, työolosuhteet, työvälineet jne. Maailmat käsittä-

vät sekä yksilön sisäisen (ajatukset ja käsitykset) että ulkoisen (fyysinen ja sosiaalinen ul-

komaailma eli reaalitodellisuus) maailman ja on mahdollista, että nämä kaksi voivat olla 

keskenään jopa ristiriitaisia. Eri maailmat ilmenevät ja ovat olemassa myös limittäin tois-

tensa kanssa. Koska jokaisen elämä koostuu erilaisista kokemuksista, käsityksistä, toimin-

noista, aikakausista, paikoista, valinnoista, sattumista jne., muodostuu näistä erilaisista 

maailmoistamme ainutlaatuisia ja -kertaisia. 

Paikan tai ajankohdan ohella maailmoja voidaan kategorisoida niiden äänellisen sisällön 

mukaisesti. Äänellistä maailmaa eli ääniympäristöämme, siis kaikkea mitä kuulemme, ha-

vainnoidaan kuuloaistin kautta. Äänellinen maailmamme alkaa saada muotoaan jo kohtu-

vaiheessa, sillä täysiaikaisena syntyvällä vauvalla on jo kuukausien kokemus äänimaail-

masta sekä sen ja muun maailman välisistä assosiaatioista (Huotilainen 2009, 121). Äänel-

lisestä maailmasta voidaan erotella musiikillinen maailma, joka käsittää kaiken sen, mitä 

nimenomaan musiikki jokapäiväisessä elämässämme tavalla tai toisella koskettaa (musii-

kin kuuleminen, kuunteleminen, soittaminen, laulaminen, viheltely, hyräily, ajattelu, sävel-

täminen, sanoittaminen, sovittaminen, tanssiminen jne.). Musiikin ja äänen välisen eron 

määrittelemiseen on monia eri keinoja ja lähtökohtia. Tämän tutkimuksen kohdalla musii-

kin ja äänen yleisluontoinen erottelu ei kuitenkaan subjektiivisiin käsityksiin ja kokemuk-

siin pohjautuvassa viitekehyksessä ole tämän pidemmälle tarpeellista.  

Musiikillista maailmaa sen laajuudessaan ja koko elämän lävistävänä voimana voidaan 

tarkastella musiikkiin ja jokapäiväiseen elämään keskittyvän tutkimuksen valossa. Musii-

kin erityinen vetovoima ja merkitykset jokapäiväisessä elämässä koskettavat kaikkia ikä-
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polvia. Nyky-yhteiskunnassa musiikki muodostaa olennaisen ja erottamattoman osan joka-

päiväisestä ääniympäristöstämme aina sosiaalisista konteksteista lentokentille ja ostoskes-

kuksiin. (Bennett 2005, 117–118.) Henkilökohtaisen stereolaitteiston kehittyminen 1980-

luvulla teki uudenlaisen, henkilökohtaisiin valintoihin perustuvan musiikinkulutuksen ja 

-kuuntelun mahdolliseksi, ja ajasta ja paikasta riippumaton kaikkialla läsnä oleva musii-

kinkäyttö näkyy nykyään musiikin ja elämäntyylin välisen vuorovaikutussuhteen laajen-

tumisena ja vahvistumisena, sillä musiikkia käytetään nykyään tehokkaasti erilaisten elä-

mäntyylien ilmaisijana. (Bennett 2005, 118.) Tutkimukset osoittavat, kuinka musiikkityy-

lejä käytetään aktiivisesti keinona ymmärtää jokapäiväistä elämää ja sijoittaa itsensä joka-

päiväisen elämän eri konteksteihin (Bennett 2005, 118–119).  

Ymmärtääkseen, miksi musiikilla on nykyään niin voimakas asema ja merkitys jokapäiväi-

sessä elämässämme, tulee ottaa huomioon urbaanille ääniympäristölle tyypilliset elementit 

ja käyttötavat (musiikinkuuntelu ja kokeminen päivän eri hetkinä ja eri paikoissa) (Bennett 

2005, 131). Bennettin (2005, 131) mukaan tieto- ja viestintäteknologia on ollut avainase-

massa siinä, miten musiikki koetaan nykypäivän konteksteissa. Yksilöllisen ja yksityisen 

kuuntelutilanteen musiikillinen maailma sulautuu julkisiin tiloihin ja paikkoihin kannetta-

vien musiikkisoittimien käytön myötä. Nykyään yksilöllä onkin enemmän mahdollisuuksia 

säädellä ääniympäristöään ja musiikillista maailmaansa kuin aikaisemmin. (Bennett 2005, 

131–132.) Nykypäivän musiikkilaitteiden käyttäjät organisoivat ja jäsentävät päivän hetkiä 

musiikin kautta. Toisaalta musiikkilaitteiden tarjoamat kuunteluvapauden mahdollisuudet 

ajasta ja paikasta riippumatta voivat myös korvata ulkomaailman ääniä vaihtoehtoisilla ja 

yksilöllisesti kontrolloitavissa olevilla musiikillisilla maailmoilla. (Bennett 2005, 132.) 

Viimeaikoina on kiinnostuttu tutkimaan myös lasten jokapäiväistä elämää, mutta vain 

muutama tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan lasten ja heidän perheidensä kytkeyty-

mistä musiikkiin ja musiikinkäyttöä jokapäiväisessä elämässänsä (Barrett 2009, 115). 

Vaikka lasten musiikillisen maailman avartumisesta ei tässä tutkimuksessa ymmärretyn ja 

käytetyn määritelmän mielessä esiinny aikaisempaa tutkimusta, voimme tarkastella alle 

kouluikäisten lasten musiikillisen maailman kehityskaarta ja avartumisen vaiheeseen pää-

tymistä muiden tutkimusalojen tulosten näkökulmista. Äänellisen maailman ohella myös 

musiikillinen maailmamme alkaa saada ensimmäisiä muotojaan jo sikiöaikana. Pitkäkes-

toisessa musiikinkuuntelussa sikiöiden reaktioiden on todettu vastaavan äidin reaktioita ja 

olevan niistä osin myös riippuvaisia. Sikiöillä on havaittu myös assosiatiivista muistia, 

jossa eri aistipiirien tuoma informaatio yhdistyy sikiön aivoissa toisiinsa yhteydessä ole-
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viksi kokemusmaailmoiksi. (Huotilainen 2009, 122.) Assosiatiivisen muistin kehittyminen 

on vain yksi merkki siitä, kuinka lapset välittömästi aistien kehittyessä alkavat ympäristöä 

havainnoimalla ja vuorovaikutuksen kautta enkulturoitua perheensä ja kulttuurinsa musiik-

kikulttuuriin. Voidaan sanoa, että sikiöaikana äidiltä omaksutut keinot ja tavat olla tekemi-

sissä musiikin kanssa ovat lapsen ensimmäinen väline kohdata musiikillisia virikkeitä.  

Pienen lapsen kasvaessa musiikkiin liittyvistä havainnoista muodostuvien tietorakenteiden 

eli skeemojen avulla lapsi oppii vähitellen toimimaan musiikkikulttuurinsa mukaisesti ja 

sen sisällä. Tutustuessaan ympäröivään musiikilliseen maailmaan havainnoinnin ja sisäis-

tämisen prosessien kautta lapsi enkulturoituu omaan musiikkikulttuuriinsa. Vähitellen lap-

selle välittyy kasvuympäristössä kulttuurisesti hyväksytty musiikin merkitysjärjestelmä. 

(Fredrikson 2009, 132–133.) Kodin musiikillisten ympäristöjen ohella lapsi altistuu tässä 

vaiheessa usein myös kodin ulkopuolisille musiikillisille virikkeille (Fredrikson 2009, 

135). Alle kouluikäisten lasten musiikillinen maailma muodostuu suurimmalta osin musii-

kista, jonka valinnasta, hankkimisesta tai soittamisesta ovat päättäneet loppujen lopuksi 

muut henkilöt kuin lapsi itse. Lapsi voi osoittaa omatoimista preferenssiä haluamaansa 

musiikkia kohtaan, mutta musiikin hankintaan ja sen ensiesittämiseen lapselle ovat lähtö-

kohtaisesti vaikuttaneet muut henkilöt kuin lapsi itse. Ehkä tätäkin useammin pienet lapset 

altistuvat musiikille, jonka kuuntelupäätöksen ovat jo lähtökohtaisesti tehneet muut henki-

löt (esimerkiksi kotona tai autossa päällä olevat radio ja televisio, sisarusten tai vanhempi-

en soittama musiikki tai musiikki päiväkodissa ja kaupoissa). Näin ollen alle kouluikäisen 

lapsen musiikillinen maailma rakentuu ainoastaan osaksi ja jopa ilman lapsen omaa itseoh-

jautuvuutta. 

Mitä sitten tarkoitetaan musiikillisen maailman avartumisella ja milloin tällainen avartu-

minen tapahtuu? Musiikillisen maailman avartuminen ja avartumisen vaiheen jälkeinen 

musiikillinen maailma eivät ole hierarkkisesti parempia tai tavoitellumpia tiloja kuin edellä 

kuvailtu varhaislapsuuden musiikillinen maailma. Tämän lisäksi täytyy muistaa, että mu-

siikillisen maailman avartumisella ei tarkoiteta lapsen kuunteleman musiikin sisällön avar-

tumista; musiikillinen sisältö voi prosessin myötä jopa kaventua. Musiikillisen maailman 

avartumisella tarkoitetaan musiikillisen itseohjautuvuuden vahvistumista. Musiikillisen 

maailman avartumisen prosessin myötä itsenäiseksi musiikilliseksi toimijaksi kasvavalla 

lapsella on yhä enemmän mahdollisuuksia, tilaisuuksia ja keinoja säädellä omia musiikilli-

sia ympäristöjään (eli musiikillista maailmaansa) omatoimisesti ja itseohjautuvasti ja aina-

kin osaksi omien musiikillisten taipumustensa ja preferenssiensä toimesta.  
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Kulttuuristen, sosiaalisten ja muiden ulkoisten tekijöiden vaikutus lapsen musiikilliseen 

maailmaan ei avartumisen myötä vähene tai lakkaa. Aiempien kokemusten kertyminen ja 

niiden katoamattomuus mahdollistavat – oikeastaan aikaansaavat – paluuta aiempiin ko-

kemuksiin ja musiikillisen maailman rakenteisiin myös avartumisen jälkeen. Sosiaalisten 

tekijöiden rinnalla ja jossain mielessä jopa niiden ohitse lapsen musiikillisiin ympäristöihin 

alkaa kuitenkin vaikuttaa myös lapsen omat musiikilliset toiveet ja mieltymykset. Kuten 

musiikillinen maailma, niin sen avartuminenkin ja prosessin ajankohta, muoto ja kesto 

vaihtelevat ja ovat yksilöstä, hänen yksilöllisistä musiikillisista ympäristöistä ja niihin vai-

kuttavista tekijöistä riippuvaisia. Musiikillisen maailman avartumisen prosessin mahdolli-

sesta ajankohdasta viitteitä antaa vuonna 2008 tehty suomalainen mediatutkimus, jossa 

vanhempien mukaan heidän 5-vuotiaat lapsensa kuuntelivat satunnaisesti muiden perheen-

jäsenten valitsemaa musiikkia autoradiosta tai CD-levyiltä, mutta 8-vuotiailla omaehtoinen 

musiikinkuuntelu oli jo lisääntynyt. Noin puolet 1.-luokkalaisista kuunteli itse valitse-

maansa musiikkia joko päivittäin tai vähintään viikoittain. (Kupiainen ym. 2008, 50–51.) 

2.2 Musiikillisia ympäristöjä 

Musiikillisen maailman voidaan katsoa jakaantuvan erilaisiin musiikillisiin ympäristöihin. 

Esimerkiksi kodin musiikillinen ympäristö käsittää kaiken musiikkiin liittyvän toiminnan 

(aktiivinen tai passiivinen) ja sille altistumisen, joka tapahtuu kodin ympäristössä. Tässä 

tutkimuksessa jaottelu musiikillisiin ympäristöihin tapahtuu paikan mukaan. Jaottelu voi-

daan tehdä myös esimerkiksi ajan, kuuntelijassa heräävien emootioiden, musiikkityylien 

tai sosiaalisen kanssakäymisen luonteen perusteella.  

Koska vapaus ja mahdollisuudet musiikinkuuntelussa niin sisällön, ajan, paikan kuin soit-

tolaitteen valinnan kohdalla ovat kasvaneet nopeasti, huomattava osa musiikinkuuntelusta 

nykyaikaisissa länsimaissa on tarkoituksenmukaisesti ohjattua. Musiikinkuuntelulla katso-

taankin olevan funktionaalisia eli tarkoituksenmukaisia tehtäviä. Usein musiikki toimii 

tehostavasti jotain ei-musiikillista toimintaa täydentävänä elementtinä vaikuttamalla esi-

merkiksi kuuntelijan psykologiseen tilaan. Musiikin merkitys ensisijaisena huomion keski-

pisteenä olemisesta on näin ollen vaihtunut enemmänkin musiikin aikaansaamiin vaikutuk-

siin. (Greasley ym. 2009, 431.) Koska musiikki ei taustamusiikin muodossaan ja luontees-

saan vaadi täydellisen huomion kiinnittämistä itse musiikkiin, ei ympäröivä konteksti toimi 

kuuntelua häiritsevänä tekijänä, vaan useassa tapauksessa kuuntelun tarkoitusta, luonnetta 
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ja vaikutusta muokkaavana säätelijänä (Greasley ym. 2009, 437). Tässä mielessä musiikil-

lisia ympäristöjä on mielekästä kategorisoida juuri paikan mukaan. Seuraavissa kappaleis-

sa käsitellään lyhyesti lapsille tyypillisimpien ja yleisimpien musiikillisten ympäristöjen 

(koti, koulu, harrastukset ja muut ääniympäristöt) sisältöä ja rakennetta. Median mukaan 

lukeminen musiikillisiin ympäristöihin on sinällään perusteltua, mutta mediaa ja sen eri 

osatekijöitä musiikkiympäristöjen muodostumisessa on tarkasteltu tässä tutkimuksessa 

enemmänkin musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavana tekijänä luvussa 3.1. 

2.2.1 Koti 

Tarkasteltaessa nykyajan kodin musiikillisia ympäristöjä, voidaan huomata kuinka televi-

sio, radio, video- ja tietokonepelit, internet, CD- ja DVD-levyt ovat läpitunkevassa roolissa 

lähes jokaisessa kodissa (Lum 2008, 112). Eurooppalaiset lapset viettävät aikaa erilaisten 

medioiden parissa noin neljä ja puoli tuntia päivässä, musiikinkuuntelu mukaan luettuna 

(Kupiainen ym. 2008, 40). Tieto- ja viestintäteknologia onkin erottamaton osa kodin mu-

siikillisia ympäristöjä eikä sitä koeta perheissä itsenäisenä ja erillisenä kokonaisuutena, 

vaan tavanomaisen ja alituisen käytön näkökulmasta. Kodin uniikin musiikillisen ympäris-

tön muokkaantuminen on kuitenkin päälähtöisesti kiinni siitä, mikä perheenjäsenten mu-

siikillisten intressien neuvottelun ja yhteensovittamisen lopputulos on. (Lum 2008, 113.) 

Musiikki toimii kodissa välittäjänä ja aikaansaavana elementtinä perheenjäsenien välillä ja 

kokoaa perheen säännöllisesti yhteen kommunikoinnin ja perhesiteiden vahvistamisen 

merkeissä (Lum 2008, 113). Lumin tutkimuksessa (2008, 108) singaporelaisten 

1.-luokkalaisten lasten vanhempien ja sisarusten musiikillinen identiteetti ja musiikillisen 

mielenkiinnon kohteet ilmenivät selkeästi heidän omistamissaan ja kotonaan soittamissaan 

CD-levyissä. Lapset olivat kotonaan läsnä ja osallisia näissä musiikillisissa kokemuksissa 

ja usein musiikista oli tullut lapselle tuttua jatkuvan altistumisen myötä, mikä johti soitet-

tavan musiikin assimiloitumiseen heidän omaan musiikilliseen repertuaariin (Lum 2008, 

108). Selvittäessään lasten kodin musiikillisia ympäristöjä Lum (2008, 112–113) huomasi, 

kuinka lastenlorut ja -laulut olivat enää vain pieni osa musiikillisesta repertuaarista, jolle 

lapset altistuivat kotonaan ja että lasten kotona kuuntelema musiikki koostui enemmänkin 

teini-ikäisten ja aikuisten suosimasta populaarimusiikista. Suomalaisessa mediatutkimuk-

sessa 8-vuotiaita lapsia kiinnosti edelleen lapsille suunnattu musiikki, mutta kuunneltavan 
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musiikin painopiste oli samalla tavoin siirtymässä kohti nuorisomusiikkia edustavia artiste-

ja (Kupiainen ym. 2008, 109).  

Lumin tutkimuksessa (2008, 105) ilmeni, että televisio oli singaporelaisten perheiden koti-

en viihdeympäristön keskiössä. Televisiota käytettiin välineenä koota perheenjäsenet yh-

teen ja viihdyttää lapsia lastenohjelmilla. Lapset eivät käyttäneet televisiota ainoastaan 

passiivisen katselun ja kuuntelun välineenä, vaan yhtyivät ohjelmissa esiintyviin musiik-

keihin laulamalla, hymisemällä tai tanssimalla. (Lum 2008, 105.) Altistuminen televisio-

ohjelmille ja niissä esiintyvälle musiikille saattoi lisätä lasten kiinnostusta musiikkiin ja 

instrumentteihin. (Lum 2008, 106.) Televisiosta tulleiden ohjelmien käydessä tylsiksi lap-

set saattoivat päättää katsoa myös jo sisällöltään tutuksi tulleita DVD-levyjä (Lum 2008, 

107). Lum havaitsi, kuinka televisiota ympäröivä tila oli merkityssisältöjen sekamuotoinen 

piiri, jossa tavat olla vuorovaikutuksessa median kanssa hämärtyivät jokapäiväisten sosiaa-

listen tapojen kanssa (Lum 2008, 106). Vuonna 2010 suomalaisista kodeista 93 % oli va-

rusteltu televisiolla, 63 % tallentavalla digiboksilla, 89 % DVD- tai Blu-ray-soittimella ja 

54 % VHS-nauhurilla (Suoninen 2011, 16). Lasten televisio-ohjelmissa esiintyvää musiik-

kia tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä huomioida myös ohjelmissa ilmenevät kulttuuriset 

koodit, sovinnaiset tavat, arvot, säännöt ja se, miten näillä kaikilla on merkittävä rooli las-

ten käsitysten ja sosiaalisten tapojen muokkaajina (Barrett 2003, 201). 

Television rinnalla radio on perinteisesti muodostanut toisen pää-äänilähteen kodin musii-

killisissa ympäristöissä. Lumin tutkimuksessa radio tarjosi perheenjäsenille ajanvietettä 

taustamusiikin muodossa niin, että jokapäiväisten rutiinien ohessa radiosoitosta oli tullut 

kodissa kaikkialla läsnä oleva. Vaikka lapset tiesivät, mitä radiokanavia perhe kuunteli, 

eivät he osallistuneet aktiivisesti radion käyttöön. (Lum 2008, 107.) Myös muista tieto- ja 

viestintäteknisistä laitteista kuuluva musiikki on tuonut mukanansa uuden ulottuvuuden 

kodin musiikillisiin ympäristöihin. Singaporelaisissa kodeissa tietokonepelit, nettisurffailu 

ja videopelit olivat yleisiä 6–7-vuotiaiden 1.-luokkalaisten aktiviteetteja. (Lum 2008, 109.) 

Suomalaisista kodeista 99 % on varusteltu jollakin pelilaitteella (peli- tai käsikonsoli tai 

tietokone) (Suoninen 2011, 16). Suurin osa suomalaisista 8-vuotiaista lapsista toimii tieto-

koneen ääressä kuitenkin vielä paljolti vanhempiensa valvovan silmän alla. (Kupiainen 

ym. 2008, 42). Huomioimatta jollain tasolla lapsille käyttörajoitettuja perheen kannettavia 

musiikinkuuntelulaitteita, tallentavaa digiboksia tai kannettavia tietokoneita, kodin muut 

mediavälineet ovat käytössä noin 90 %:lla 7–8-vuotiaista suomalaisista lapsista (Suoninen 
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2011, 17). Suomalaislapset saavat yleensä oman kännykkänsä aloittaessaan koulun ja 88 % 

7–8-vuotiaista lapsista omistaa kännykän (Suoninen 2011, 36). 

Auto ja siellä kuunneltu musiikki voidaan laskea osaksi kodin musiikillisia ympäristöjä. 

Matkustaminen ja siihen liittyvä ajankulu on yksi yleisimmistä musiikinkuuntelun funktio-

naalisista tehtävistä. Autoa ajavilla syyt kuunnella musiikkia autossa määrittyvät motivoi-

viin sekä nautinnollisiin tekijöihin, lähinnä tylsyyden vähentämiseen. Kuljettajat, tässä 

tapauksessa lasten vanhemmat, eivät yleensä tietoisesti suunnittele kuuntelevansa autossa 

musiikkia, joka vähentäisi tien päällä ilmeneviä riskejä kuten onnettomuuksia, vaan mu-

siikkia, josta he pitävät. Autossa istuvan lapsen näkökulmasta omakohtaiset syyt kuunnella 

musiikkia määrittyvät samoin ajankulun tunteeseen ja tylsyyden vähentämiseen. (Greasley 

ym. 2009, 432.) Suomalaiset 8-vuotiaat kuuntelivat radiota perheensä autossa, mutta mu-

siikkisisältöjen valinta ei ollut heidän omissa käsissään (Kupiainen ym. 2008, 109).  

Yhä useammalla suomalaisella lapsella on oma huone ja noin viidennes heistä viettää puo-

let tai enemmän valveillaoloajastaan omassa huoneessaan. Vaikka suomalaisissa lasten-

huoneissa vietetään ahkerasti aikaa median äärellä, eivät lastenhuonekulttuurit ole homo-

geenisiä, sillä joissakin lastenhuoneissa medioita ja mediatuotteita on paljon, toisissa ei 

ollenkaan. (Kupiainen ym. 2008, 30–31.) Lasten intressit medialaitteisiin syntyvät kuiten-

kin jo hyvin pienenä, ja lasten tavat eritellä mediateknologian ominaisuuksia ja ottaa ne 

haltuunsa tapahtuu usein vanhempiansa kokonaisvaltaisemmin (Kupiainen ym. 2008, 35–

36).  

Vuonna 2011 tehdyssä suomalaisten lasten mediabarometrissa ilmeni, kuinka ikä vaikuttaa 

mediavälineiden määrään lastenhuoneissa: 1.-luokkalaisilla oli huoneessaan keskimäärin 

yksi mediaväline. (Hirvonen 2012, 20.) Kupiaisen ym. (2008, 31) tutkimuksessa kävi ilmi, 

kuinka lastenhuoneiden medioituminen alkaa yleensä radiolla ja että vajaa puolet tutki-

mukseen osallistuneista 5-vuotiaista lapsista omisti oman radion tai CD-soittimen. Varsi-

nainen hyppäys musiikkilaitteiden (myös kannettavat kuuntelulaitteet ja kännykkä) omis-

tamisessa ja niiden käyttämisessä musiikinkuuntelun välineinä ilmeni 8–11-vuotiaana. In-

ternet ja ladattu musiikki olivat suosiossa vasta 11–14-vuotiailla. (Kupiainen ym. 2008, 

31.) 5-vuotiaiden joukossa satukasetit ja -CD-levyt olivat vielä käytössä, mutta kouluikään 

siirryttäessä äänikirjojen kuuntelu laski lievästi. 8-vuotiaista 30 % ei kuunnellut enää ääni-

tettyjä tarinoita ja 33 % kuunteli niitä vain pari kertaa vuodessa. (Kupiainen ym. 2008, 49.) 

Vuoden 2011 mediabarometrissa kuitenkin ilmeni, että musiikinkuuntelun aktiivisuuden 
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osalta 1.-luokkalaisten keskuudessa esiintyy vielä hyvin paljon hajontaa (Hirvonen 2012, 

48). 

Televisioiden määrä suomalaisissa lastenhuoneissa näyttäisi muihin länsimaihin (esimer-

kiksi Yhdysvallat ja Englanti) verrattuna jäävän vähäiseksi (Kupiainen ym. 2008, 33): 

suomalaisista 1.-luokkalaisista joka viidennellä on televisio omassa huoneessaan (Hirvo-

nen 2012, 48). Televisioiden määrä lastenhuoneissa lisääntyy lasten ikääntyessä, mutta 

etenkin pienten lasten kohdalla lastenhuoneessa olevat televisiot toimivat usein televisio-

ohjelmien katselun sijaan ainoastaan muiden medioiden näyttöpäätteenä. Televisiomedian 

käyttäjinä 8-vuotiaat ovat vielä vahvasti kiinnostuneita lastenohjelmista, vaikka ovat jo 

osittain siirtyneet aikuisille suunnattujen ohjelmien pariin. (Kupiainen ym. 2008, 108.) 

Tietokoneiden yleisyys lastenhuoneissa on hieman kasvanut, mutta vain 14 prosentilla 

8-vuotiaista suomalaisista lapsista oli tietokone omassa huoneessaan vuonna 2008 (Kupi-

ainen ym. 2008, 33–34). Ajankohtaisempi tutkimustulos nykypäivän tilanteesta saattaisi 

osoittaa prosentuaalisen määrän kuitenkin kasvaneen. Mielenkiintoista Kupiaisen ym. 

(2008, 37) tutkimustuloksissa on kuitenkin se, että 5–14-vuotiaiden lasten parissa tietokone 

oli ohittanut television suosion lastenhuoneiden mediamaisemassa. Vuonna 2011 

1.-luokkalaisten suosituimpien sivustojen joukossa olivat muun muassa erilaiset pelisivus-

tot, Youtube.com ja Pikku Kakkonen -sivusto. (Hirvonen 2012, 24.) 

2.2.2 Koulu 

Koulun eri ympäristöissä lapset kohtaavat jatkuvasti erilaisia musiikillisia virikkeitä niin 

opettajien kuin muiden oppilaiden välityksellä. Peruskoulun musiikinopetus onkin perhe-

piirin rinnalla toinen merkittävä kouluikäisen lapsen musiikilliseen kehitykseen ja asennoi-

tumiseen vaikuttava ja niitä tukeva tekijä (Kosonen 2009, 159). Vaikka eri maiden väliset 

erot käsityksissä opetuksen ja oppimisen sisällöistä, tavoitteista ja prosesseista vaihtelevat 

suuresti (Hargreaves & North 2008, 341), kansainväliset tulokset osoittavat, että 67 % lap-

sista nauttii koulun musiikinopetuksesta ja että soittaminen ja laulaminen koetaan musii-

kintuntien mielekkäimmäksi toiminnaksi (Hargreaves & North 2008, 344). Vaikka soitta-

minen ja laulaminen voivat tuottaa oppilaille mielihyvää, erityisesti kun työskentelyyn 

keskitytään ja se haastaa oppilasta hänen taitojensa puitteissa, eivät koulujen musiikintun-

nit välttämättä ole otollisin tilanne mieleenpainuville musiikkikokemuksille (Kosonen 

2009, 166–167).   
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Kulttuuriset käsitykset lapsuudesta ja lapsen kehityksestä muokkaavat musiikinopetuksen 

käytäntöjä ja tuottavat huomattavan erilaisia kasvatuksellisia ideoita ja tapoja (Cox 2006, 

411). Itäaasialaisten ja länsimaisten kulttuurien väliset käsityserot taiteen ja musiikinope-

tuksen tehtävistä vaihtelevat huomattavasti. Kun itäaasialaisissa kulttuureissa painotetaan 

taiteen moraalista ja hengellistä roolia ja musiikinopetuksen merkitystä oppilaan luonteen 

kehittäjänä, länsimaisissa kulttuureissa ollaan kiinnostuneita musiikinopetuksen ei-

musiikillisista hyödyistä esimerkiksi lukemiseen, spatiaalisiin kykyihin, kieltenoppimiseen 

sekä sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen. Toinen merkille pantava ero kulttuurien 

välillä on käsitys siitä, tulisiko musiikinopetuksen olla opettaja- vai oppilaskeskeistä ja -

lähtöistä. Vaikka erot idän ja lännen välillä ovat Hargreavesin ja Northin (2008, 345–346) 

mukaan pehmenneet, länsimaisissa kulttuureissa korostetaan enemmän oppilaslähtöistä 

musiikinopetuksen suunnittelua ja toteutusta. Yleisiksi koulun musiikinopetuksen potenti-

aalisiksi kehittymisen tavoitteiksi voidaan kuitenkin nimittää musiikillis-taiteellisuus (mu-

siikilliset taidot), kognitiivis-tiedollisuus (ei-musiikilliset hyödyt ja emotionaaliset taidot) 

ja sosiokulttuurisuus (moraalin ja kulttuuristen ideoiden omaksuminen) (Hargreaves & 

North 2008, 347–348).   

Suomalaisen peruskoulun musiikinopetuksen rooli koostuu nykyisin enemmänkin virik-

keiden antamisesta vapaa-ajan musiikilliseen kehittämiseen ja harrastamiseen kuin varsi-

naisten musiikillisten tietojen ja taitojen opettamisesta (Kosonen 2010, 295). Musiikkikult-

tuurinen murros on muuttanut opetuksen sisältöjä aikaisemmin hallinneesta klassisesta 

musiikkiperinteestä jopa huolestuttavan yksipuolisesti populaarimusiikkiin keskittyvään 

sisältöön (Kosonen 2010, 301). Kansainvälisesti tarkasteltuna koulujen musiikinopetus on 

säilynyt monikulttuurisen perspektiivin lisäämisen yrityksistä huolimatta vahvasti jakautu-

neena klassiseen ja populaariseen, etniseen ja länsimaiseen, vanhaan ja uuteen, sekä hy-

vään ja huonoon musiikkiin (Hargreaves & North 2009, 355). 

Musiikinopettaja ja oppilaat toimivat koulussaan omien kulttuuriensa lähettiläinä samanai-

kaisesti, mikä aiheuttaa väistämättä näiden erilaisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovai-

kutusta sekä verbaalisella että nonverbaalisella tasolla. Toimiva dialogi ja perusluottamus 

musiikinopettajan ja oppilaan välillä ovat musiikintuntien toimivan vuorovaikutuksen edel-

lytys. Musiikintunneilla käsitellään opettajan ja oppilaan kannalta hienovaraisia subjektii-

visen kokemisen ja musiikkimaun alueita, mutta myös opiskellaan ja opitaan asioita, jotka 

kaikki eivät kuitenkaan välttämättä kiinnosta jokaista oppilasta. (Kosonen 2009, 165.) Op-

pilaiden kulttuurien ja asenteiden laaja kirjo tekee musiikintuntien suunnittelusta ja toteut-
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tamisesta siis joskus monimutkaista. Musiikinopettajan yksi tärkeimmistä kyvyistä onkin 

turvallisen työympäristön luomiseksi vähentää ja poistaa oppilaiden kokemaa riskien ja 

sekavuuden tuntua musiikintuntien opetus- ja oppiprosesseissa (Olsson 1997, 298).   

Suomalaisten kouluikäisten lasten suhtautumisessa musiikkiin koulun oppiaineena ilmenee 

eroja sen mukaan, kuinka he harrastavat musiikkia vapaa-ajallaan. Luokkatovereiden jako 

musiikkia harrastaviin ja harrastamattomiin ilmenee jo viidesluokkalaisten asenteissa, ja 

peruskoululaiset, jotka eivät miellä itseään musiikinharrastajiksi, eivät yleensä valitse mu-

siikkia valinnaisaineeksi (Kosonen 2009, 161.) Musiikintunnit voivat niihin sisältyvien 

kokemusten ja elämysten kautta vaikuttaa oppilaiden motiiveihin toimia aktiivisena harras-

tajana musiikin parissa niin kouluvuosina kuin niiden jälkeenkin (Kosonen 2009, 169). 

Valitettavasti ne oppilaat, jotka eivät ole aktiivisia musiikinharrastajia koulun ulkopuolella, 

jäävät kuitenkin edelleen usein vaille valmiutta ja kiinnostusta harrastaa musiikkia koulun 

ulkopuolella (Kosonen 2009, 167–168). Myös sukupuolten välisessä suhtautumisessa mu-

siikinopetukseen on löydetty eroja, sillä musiikin leimautumisella feministiseksi oppiai-

neeksi sekä tyttöjen että poikien mielestä on jo pitkä historia. Tämä on saattanut lisätä tyt-

töjen ja vähentää poikien aktiivisuutta musiikintunneilla ja arvostusta niitä kohtaan. Mu-

siikkiteknologian kehityksellä on kuitenkin ollut oma roolinsa sukupuolten välisen kuilun 

kaventumisessa. (O’Neill 1997, 50–51.) 

2.2.3 Harrastukset 

Vaikka yhteiskunnan ja arkielämän painopiste on siirtynyt viimeisten vuosikymmenten 

aikana työstä vapaa-aikaan ja vapaa-ajasta on tullut yhä tärkeämpää, ei tiedetä varmasti, 

onko sen määrä todella lisääntynyt (Liikkanen 2009a, 7–8). Vapaa-aikaa ja harrastamista 

kuitenkin pidetään entistä tärkeämpänä (Liikkanen 2009a, 9). Lasten näkökulmasta vapaa-

ajan käsite ei ole yhtä selkeä kuin aikuisten kohdalla, sillä vapaa-aika saattaa joskus muis-

tuttaa jopa työtä ja toisaalta se voi olla myös vain passiivista oleskelua (Helve 2009, 250). 

Uteliaisuus ja kokeilunhalu kuuluvat lapsen ja nuoren normaaliin kehitykseen, ja ajan 

myötä lapselle valikoituu hänelle mieluiset, sopivat sekä riittävästi haastetta ja motivaatiota 

tarjoavat harrastukset (Kosonen 2009, 160). Viime vuosikymmenten aikainen suomalaisen 

yhteiskunnan taloudellinen vaurastuminen näyttää kuitenkin valitettavasti jälleen eriarvois-

taneen perheiden ja vanhempien mahdollisuuksia tarjota lapsilleen vapaa-ajanviettoa ja 

harrastustoimintaa vanhempien varallisuudesta riippuen (Kosonen 2009, 169).  
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Tilastokeskuksen vuoden 2002 vapaa-aikatutkimuksessa kartoitettiin lasten ja nuorten har-

rastustoimintaa. Tutkimuksessa selvisi, että sukupuolen lisäksi nuorten harrastustoimintaan 

vaikutti hänen kotitaustansa, asuinalueensa, sosiaaliluokkansa sekä vanhempien koulutus 

ja yhteiskunnallinen osallistuminen (Helve 2009, 266). Jotta vältyttäisiin yleistämiseltä, on 

kuitenkin syytä muistaa, että yksilöllisillä ja persoonallisia tekijöillä (esimerkiksi lahjak-

kuuden lajeilla) on myös vaikutusta vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin (Helve 2009, 267). 

Vuoden 2002 jälkeen lasten ja nuorten elämänpiiri ja vapaa-ajan ympäristöt ovat kuitenkin 

muuttuneet paljon. Etenkin nuoret etsivät nykyään elämyksiä ja harrastavat uusia lajeja 

skeittauksesta extreme-lajeihin. Toisaalta moni nuori viettää yhä enemmän aikaa kotona 

omassa huoneessaan multimedialaitteiden äärellä, internetissä ja virtuaalimaailmoissa tai 

-yhteisöissä. (Helve 2009, 268.) Koska musiikki on nykypäivänä läsnä niin monissa elä-

mämme eri ympäristöissä, on se auttamattomasti osa myös kaikenlaista harrastustoimintaa. 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin lasten musiikinharrastustoimintaa. 

Lasten musiikkiharrastuksella tarkoitetaan kouluajan ulkopuolella tapahtuvaa musiikillista 

toimintaa, joka voi olla tavoitteellista omien soitto- tai laulutaitojen kehittämistä yksin tai 

yhdessä erilaisissa ryhmissä tai yhtyeissä, mutta myös esimerkiksi omien sävellysten tai 

sovitusten tekemistä ja tallentamista tai musiikinkuuntelua (Kosonen 2009, 157). Musii-

kinharrastaminen on Suomessa hyvin yleistä: vuonna 2002 kaksi kolmasosaa suomalaisista 

kuunteli musiikkia päivittäin ja yli 90 % vähintään kerran viikossa. Aktiivisia musiikinhar-

rastajia (jotka soittavat jotain soitinta, laulavat kuorossa tai bändissä, käyvät laulutunneilla 

tai säveltävät itse musiikkia) oli väestöstä hieman vajaa viidennes. Tämän laskutavan ul-

kopuolelle on kuitenkin jätetty musiikkia vastaanottavasti harrastavat (konserteissa käymi-

nen ja musiikin kuunteleminen kotona). (Hanifi 2009, 225.)  

Aktiivisten musiikinharrastajien suurin ikäryhmä koostuu koululaisista ja opiskelijoista 

(10–14-vuotiaat 46 %, 15–24-vuotiaat 26 %) (Hanifi 2009, 226). Musiikin harrastaminen 

koulun ulkopuolella muun muassa kansalais-, työväen- ja musiikkiopistoissa on yksi lasten 

suosituimmista vapaa-ajanviettotavoista. Nuoria aktiivisia musiikinharrastajia on kuitenkin 

vähemmän kuin ennen, mikä voi selittyä nykyajan yhteiskunnallemme tyypillisellä toimin-

tatapojen hektisyydellä tai lasten ja aikuisten lyhytjännitteisyydellä. Musiikkiteknologian 

nopea kehitys on kuitenkin tarjonnut etenkin nuorille sukupolville mahdollisuuden harras-

taa musiikkia omatoimisesti ja aktiivisesti virallisten instituutioiden ulkopuolella. Ei voida 

siis puhua musiikinharrastamisen vähentymisestä, vaan enemmänkin musiikinharrasta-

mismuotojen muutoksesta. (Kosonen 2009, 158.) 
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Musiikinharrastajien näkökulmasta kolme merkittävintä motiivia musiikin kuuntelulle ja 

tekemiselle laulaen, soittaen tai säveltäen ovat 1) musiikki ja sen herättämät elämykset, 2) 

musiikin tekemiseen ja vastaanottamiseen liittyvät hallinta-, pystyvyys- ja oppimiskoke-

mukset sekä 3) monimuotoinen vuorovaikutus. Selkeästi tärkeimmiksi näihin kategorioihin 

kuuluvista tekijöistä ovat nousseet musiikin tuoma mielihyvän tunne ja soittamisen ilo. 

Nuorten musiikinharrastajien kokemusten kaksijakoisuus teknisen soittotaidon ja musiikis-

ta nauttimisen välillä näkyy eniten musiikkiopistoissa opiskelevilla. (Kosonen 2009, 166–

167.) Moni musiikkia harrastava lapsi ja nuori kokee ongelmalliseksi musiikin tekemisestä 

nauttimisen yhdessä muiden kanssa, sillä yksityisyys ja yksityinen tila koetaan tärkeäksi. 

Tämä ilmiö voi johtua siitä, että lasten omien kokemusten sijaan heidän suoritustaan paino-

tetaan liikaa. (Kosonen 2009, 168.) Toisaalta usein kuorot ja bändit tarjoavat yhteisön, 

jossa on mahdollisuus kokea musiikillisia elämyksiä, kehittää kykyjä ja saada ystäviä. 

Keskeiseksi yhteisöissä nousee mahdollisuus jakaa yhteisiä tunteita saman mielisten ihmis-

ten kanssa ja olla samalla osa laajempaa kokonaisuutta. (Hanifi 2009, 238.) 

Musiikkiharrastuksissa ilmenee myös sukupuolisidonnaisuutta. Näyttää siltä, että musiik-

kiopistojen ja yksityisten musiikkikoulujen oppilaat koostuvat enimmäkseen tytöistä ja että 

tytöt harrastavat taidemusiikkia useammin kuin pojat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

pojat eivät harrastaisi musiikkia: he ovat usein aktiivisia musiikinkuuntelijoita ja opettele-

vat tyttöjä useammin soittamaan omaehtoisesti tai kuulonvaraisesti ilman formaalia opetus-

ta tai opettajaa. Vaikka esimerkiksi enemmistö musiikkiluokkien oppilaista on tyttöjä, yksi 

konkreettinen esimerkki musiikkia harrastavien poikien aktiivisuudesta on ammattimuusi-

koiden tasainen sukupuolijakauma. (Kosonen 2010, 302–303.)  

2.2.4 Ääniympäristöt 

Ääniympäristö muodostuu kaikesta siitä, mitä kuuloaistimme kautta havaitsemme. Sen 

voidaan katsoa olevan yläkategoria kaikelle äänelle ja musiikillisille ympäristöille, mutta 

tässä ääniympäristöä käsitellään erillisenä ja ainoastaan sille tyypillisiä äänellisiä piirteitä 

sisältävänä musiikillisena ympäristönä. Äänellisen maailman eri ulottuvuuksia ja puolia 

tarkastelevat tutkimussuuntaukset pyrkivät vastaamaan kysymykseen siitä, mikä suhde 

ihmisellä ja hänen ympäristönsä äänillä on ja mitä tapahtuu, kun nämä äänet muuttuvat 

(Schafer 1994, 3–4). Ääniä ja äänimaisemassa tapahtuvia muutoksia ei voida kuitenkaan 

tutkia yhteiskunnasta ja ajasta irrallisina ilmiöinä (Ampuja, Järviluoma, Kilpiö & Uimo-
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nen, 2005, 11). Äänimaisema käsitteenä voidaan määritellä yksinkertaisesti äänelliseksi 

ympäristöksi tai äänten kentäksi (sisältäen melun, musiikin, luonnon äänet, ihmisäänet tai 

teknologiset äänet), jossa kulloinkin olemme. Jotkut tutkijat korostavat äänimaiseman ja 

ääniympäristön käsitteiden eroavaisuutta sillä, että äänimaisema viittaa siihen, kuinka yk-

silö tai yhteisö kokonaisuudessaan ymmärtää ääniympäristön sitä kuunnellessaan. Tällai-

nen erottelu ei ole kuitenkaan välttämätöntä tai välttämättä edes mahdollista (Ampuja ym. 

2005, 12–13.), eikä erottelua näiden kahden välille tehdä tässäkään tutkimuksessa.  

Meluksi voidaan määritellä äänet, jotka olemme oppineet jättämään huomioimatta (Schafer 

1994, 4). Meluksi voidaan kuulijasta riippuen kokea myös ei-toivottu ääni, ei-musiikillinen 

ääni, mikä tahansa äänitasoltaan voimakas ääni tai ääni jolla ei ole merkitystä (Ampuja 

2005, 189). Vaikka melusaastetta on jo pitkään pyritty vähentämään (Schafer 1994, 4), 

äänimaisematutkimus ei lähtökohtaisesti pyri käsittelemään ääniä negatiivisessa mielessä 

ympäristöongelmana eli meluna vaan esimerkiksi kommunikaation näkökulmasta. (Ampu-

ja ym. 2005, 12). Kaupungistumisen ja liikenteen lisääntymisen myötä moottoreiden huri-

na on jo vuosikymmenien ajan dominoinut etenkin urbaania äänimaisemaa (Ampuja ym. 

2005, 10). Teollisen vallankumouksen jälkeen hiljalleen tapahtunutta muutosta äänimai-

semassa voidaan kuvata kulttuurintutkimukselle tyypillisten termien hi-fi (selkeä luon-

nonäänten hallitsema äänimaisema) ja lo-fi (hälyisä ja paljon informaatiota sisältävä ääni-

maisema) avulla (Ampuja 2005, 183).  

Jotta ääniympäristöjä voitaisiin tarkastella paremmin osana laajempaa yhteiskunnallista 

kontekstia, voidaan niitä tarkastella myös keinotekoisen äänimaiseman käsitteen näkökul-

masta. Moderni ja monitahoinen käsite pyrkii kuvaamaan luonnon ja keinotekoisen diko-

tomiaa eli kahtia jakautuneisuutta nykypäivän yhteiskunnassa. (Ampuja 2005, 184–185.) 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna hiljaisuudesta on tulossa harvojen ja rikkaiden herkkua. 

Vaikka Suomessa ei ole muodostunut ns. meluslummeja, näyttää melu kohdentuvan pai-

koittain epätasa-arvoisesti. (Ampuja 2005, 203.) Idea yhteiskunnasta, jossa kaikilla on oi-

keus elää hiljaisessa tai kohtuullisen meluttomassa ympäristössä ei ainakaan kaikkien 

suomalaisten kaupunkilaisten kohdalla toteudu (Ampuja 2005, 204). Melusta onkin tulossa 

vähintään urbaaneissa ympäristöissä äänimaisemallinen normi (Ampuja 2005, 207). 

Ihmistä ympäröivät ääniympäristöt eivät rajoitu ainoastaan liikenteen tai asuinalueen melu-

jen tasolle. Musiikilla on ollut pitkään oma osansa markkinoinnissa, kaupoissa, ravintolois-

sa, odotustiloissa, toimistoissa jne. taustamusiikin muodossa, jolla pyritään lisäämään viih-



 20 

tyvyyttä, peittämään hälyääniä ja luomaan sopiva kuluttamistilannetta edistävä ilmapiiri 

(Eerola 2010, 327). Musiikkia voidaan käyttää myös ajan kokemuksen muokkaajana, sillä 

taustamusiikin tiedetään muuttavan ajan kulumisen kokemusta. Puhelinpalvelut ja liikkeet 

käyttävät taustamusiikkia tarjotakseen asiakkailleen mahdollisimman miellyttävän ja lyhy-

eltä tuntuvan asiakaskokemuksen. (Eerola 2010, 333.) Taustamusiikista onkin tullut käyt-

tötavarana akustista hyödykettä, jonka esteettiset arvot ovat sen käyttöarvojen rinnalla tois-

sijaisia (Ranta 2005, 257). Myös taustamusiikki itsessään on kohdannut muutoksia, sillä 

perinteinen instrumentaalitaustamusiikki on syrjäytynyt äänenvoimakkuudeltaan suurem-

malla ja tempoltaan nopeammalla ajankohtaisella populaari- ja hittimusiikilla, jota ihmiset 

kuuntelevat muutenkin omassa arjessaan. Yksi syy siihen, miksi ihmiset ovat päätyneet 

kuuntelemaan kotonansa kuuntelemaansa populaarimusiikkia myös taustamusiikkina kau-

poissa, voi olla radion kuuntelukulttuurissa tapahtunut muutos, jossa keskittynyt kuuntelu 

on yhä enemmän vaihtunut taustakuunteluksi. (Ranta 2005, 272.) Vaikka taustamusiikin 

sisällölliset mahdollisuudet ja valinnanvara näyttävät olevan laajempia kuin koskaan ai-

emmin, tehdään taustamusiikin kappalevalinnat loppujen lopuksi hyvin pienellä sektorilla, 

mikä on johtanut musiikin kirjon kaventumiseen ja tasapaksuuteen. Relevanttia on pohtia 

myös sitä, koskeeko tämän kaltainen kehitys myös radiokanavien soittosisältöjä. (Ranta 

2005, 273.) 

Musiikin käyttäminen osana markkinointia myös radio- ja televisiomainonnassa on ollut 

arkipäivää laitteiden syntyajoista saakka (Eerola 2010, 327). Sen lisäksi, että musiikilla 

voidaan vaikuttaa ihmisen vireystilaan ja mielialaan (Eerola 2010, 328; 331), markkinoin-

nissa musiikilla luodaan tuotteille ja paikoille mielikuvia ja pyritään lisäämään tuotteen 

arvoa kuluttajan näkökulmasta (Eerola 2010, 330). Suoran suostuttelureitin (kuluttajaan 

vetoaminen tuotteen varsinaisilla ominaisuuksilla) ohella musiikin ja sen luonteen ja ele-

menttien voimalla toimiva periferinen suostuttelureitti (kuluttajaan vetoaminen mielikuvi-

en ja mielleyhtymien herättämisellä) jää kuluttajilta usein tiedostamatta (Eerola 2010, 

330). Ääniympäristöt muodostavat kodin, koulun ja harrastuksien rinnalla ehkä kokonais-

valtaisimman ja läpitunkevimman musiikillisen ympäristön, sillä yksilön on vaikea hallita 

tai edes huomata sitä itse. Kososen (2010, 301) mukaan elämme nykyään niin vahvasti 

musiikin ympäröiminä, että meidän pitäisikin musiikin etsimisen oppimisen sijasta keskit-

tyä oppia välttämään kasvavaa musiikkitarjontaa ja musiikin passiivista vastaanottoa.  
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3 LAPSEN MUSIIKILLISIIN YMPÄRISTÖIHIN VAIKUTTAVIA 

TEKIJÖITÄ 

Lapsen musiikillinen maailma koostuu erilaisista musiikillisista ympäristöistä, jotka ovat 

keskenään limittyneitä, vuorovaikutuksessa toisiinsa ja alituisessa muutoksen tilassa. Jotta 

ymmärrämme lasten musiikillista maailmaa, sen muodostumista ja avartumista, täytyy 

huomioida ne tekijät, jotka vaikuttavat näihin musiikillisiin ympäristöihin merkittävimmin; 

musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavat lapsen sisäiset (peräisin ja riippuvaisia lapsesta 

itsestään) ja ulkoiset (lapsen ulkopuolelta peräisin olevat) tekijät. Tutkimuksen tarkoituk-

sena on selvittää, missä määrin lapset säätelevät itseohjautuvasti musiikillisia ympäristö-

jään. Toisin sanoen, täytyy tarkastella sitä, millä tavalla ja missä määrin lapset omien si-

säisten musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavien tekijöiden mukaisesti säätelevät musiikil-

lisia ympäristöjään.   

Musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavien tekijöiden luokittelu sisäisiin ja ulkoisiin tekijöi-

hin on hankalaa ja jopa mahdotonta, sillä sisäiset tekijät eivät esimerkiksi muodostu tyhjäs-

tä tai toimi olematta vuorovaikutuksessa ympäristön ja niissä ilmenevien ja toimivien ul-

koisten tekijöiden ja vaikuttimien kanssa. Esimerkiksi musiikilliset preferenssit voidaan 

katsoa musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavaksi sisäiseksi tekijäksi, mutta samalla niiden 

muodostumiseen ja muuttumiseen vaikuttaa yksilöllisten tekijöiden (muun muassa ikä, 

sukupuoli, persoonallisuus) ohella, ehkä jopa niitä enemmän, yhteisölliset tekijät. Musiikil-

lisiin ympäristöihin vaikuttavia eri tekijöitä on seuraavaksi pyritty esittelemään lyhyesti, 

mutta kokonaisvaltaisesti, yhtäaikaisesti sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä näkökul-

masta liian tiukkaa sisäisten ja ulkoisten tekijöiden erottelua tekemättä. 

3.1 Globaali mediaympäristö 

Globalisaatio voidaan nykypäivänä nähdä spatiaalis-temporaalisissa prosesseissa tapahtu-

vana muutoksena, joka on nopeasti ylittänyt valtioiden rajat, linkittänyt maailman eri osia 

ja puolia yhä laajeneviin yhteysverkkoihin, yhdistänyt ja levittänyt kulttuureja ja yhteisöjä 

sekä tiivistänyt tilaa ja aikaa koskevaa horisonttiamme (Lum 2008, 101). Globalisaatio 

näkyy nykypäivän suomalaisten lasten musiikillisissa ympäristöissä tieto- ja viestintätek-

nisten laitteiden ja internetin käytön myötä rajattomina mahdollisuuksina ja väistämättö-

minä tilanteina kohdata erilaisia kulttuureja ja musiikillisia sisältöjä. Kulttuuriset muutok-
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set ja kulttuurinen monimuotoisuus eivät ilmene lapsille ainoastaan medioiden kautta, vaan 

yhtälailla katukuvassa, kouluissa, kavereilla, kotona tai harrastuksissa. Vaikka lasten ja 

perheiden välillä ilmenee eroja globalisaation tasoissa, ei kukaan täysin välty globaaleilta 

vaikutuksilta nykypäivän nopeissa ja alati muihin maihin ja kulttuureihin yhteydessä ja 

vuorovaikutuksessa olevissa ympäristöissä.  

Tieteellinen keskustelu globalisaatiosta on jakaantunut lähinnä kahteen suuntaukseen: en-

simmäinen tarkastelee globalisaatiota talouden ja kaupankäynnin, toinen kulttuurien ja 

traditioiden näkökulmasta. Suuntaukset ovat kuitenkin erimielisiä globalisaation historial-

lisista juurista ja kehityksestä. Globalisaatio voidaan nähdä länsimaisten taloudellisten su-

pervaltioiden imperialististen strategioiden kehittymisen tuloksena. Toiset pitävät tällaisen 

näkökulman korostamista turhana, sillä kulttuurien sekoittuminen on aina ollut osa kau-

pankäynti- ja kulttuurista kontaktia: nykypäivän tekee erilaiseksi moderni kommunikaa-

tioteknologia, joka on ainoastaan lisännyt, syventänyt ja nopeuttanut kulttuurien välisiä 

kontakteja. Kolmannen koulukunnan mukaan globalisaatio on nimenomaan nykyajalle 

ominainen vaihe, jossa tapahtuu perustavanlaatuisia sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja 

poliittisia muutoksia. Tästä näkökulmasta globalisaatio edustaa eri maailmanosien välillä 

kasvavaa yhteyttä ja sitä, miten ajan, paikan ja yhteiskunnan rajat hämärtyvät. (De Block 

& Buckingham 2007, 2–3.) De Blockin ja Buckinghamin (2007, 4) mukaan globalisaatio 

on 1) monien vaikutusten tuote, joka pitää sisällään sekä välttämättömät kehityksen muo-

dot (ekonomiset, poliittiset, teknologiset tekijät), mutta myös tietyt yhteensattumat (esi-

merkiksi silkkitie tai valtiososialismin luhistuminen), ja 2) valtioita alati eri suuntiin liikut-

tava voima, joka saa aikaan niin yhteistyötä, konflikteja, integraatiota, fragmentoitumista, 

ekskluusiota, inkluusiota, lähestymistä, etääntymistä, järjestystä kuin levottomuutta.   

Ehkä vastoin yleisiä odotuksiamme tieto- ja viestintäteknologinen ja digitaalinen vallan-

kumous eivät ole korvanneet tai syrjäyttäneet lasten (tai aikuisten) halua tavata tuttaviaan 

ja ystäviään verkkomaailman ulkopuolella. Kännykät, tietokoneet ja pelikonsolit toimivat 

pikemminkin lasten sosiaalisten pyrkimysten ja tekemisen tukijoina ja vahvistajina. Vaikka 

tieto- ja viestintäteknologiatuotteet ja -palvelut eivät määrittele lapsuutta yksiselitteisesti, 

voi näiden tulemisella osaksi lasten välisiä sosiaalisia suhteita olla myös vaikeasti ennakoi-

tavissa olevia vaikutuksia. (Ruckenstein 2012, 61.) Lelu- ja virtuaalimaailmat ovat kyseen-

alaistaneet perinteisen lapsuuden ja aikuisuuden välisen eronteon ja tarjonneet lapsille var-

sin aktiivista roolia toimijoina. Tämä on avannut lapsille ja nuorille mahdollisuuksia osalli-

suuteen ja vaikuttamiseen digitaalisessa mediassa. Kriittisen lapsuudentutkimuksen näkö-
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kulmasta tämän kaltainen kehitys nähdään jopa aikuisuuden kulttuurisen pohjan murentu-

misena. Kaupallisten toimijoiden ja yritysten tiiviit yhteydet lasten maailmaan herättävät-

kin niin poliittisia kuin eettisiä kysymyksiä. (Ruckenstein 2012, 80–81.)  Vanhempien ja 

opettajien huolta lasten tieto- ja viestintäteknologian käytöstä voidaan selittää sillä, että 

taloudelliset toimijat usein ohittavat vanhemmat ja kasvattajat puhuttelemalla suoraan lap-

sia (Ruckenstein 2012, 81–82).   

Lasten sosiaalisissa suhteissa ja tiloissa tapahtuvien muutosten ohella myös musiikin 

hankkimisen tavat ovat muuttuneet digitaalisen jakelun ja kannettavien musiikkisoittimien 

käytön myötä (Eerola 2010, 334). Digitaalisen vallankumouksen myötä internetissä tapah-

tuva musiikin hankkiminen, niin laillisin kuin laittomin keinoin, on lisääntynyt merkittä-

västi (Hargreaves & North 2008, 139). Vuoden 2008 mediatutkimukseen osallistuneista 

8-vuotiaista lapsista 40 % käytti internetissä hakukoneita ja 7 % musiikin lataussivustoja 

(Kupiainen ym. 2008, 90). Musiikin lataamisella ja kannettavien musiikkisoittimen käytöl-

lä näyttää olevan positiivinen vaikutus kuuntelijoiden musiikkitietämykseen, kuuntelun 

lisääntyviin käyttöaikoihin ja omaa musiikillista vakaumusta noudattaman musiikin kuun-

teluun ja hankkimiseen (Hargreaves & North 2008, 142). Koska kannettavien musiikkilait-

teiden myötä voimme kuunnella musiikkia paikasta riippumatta, ei koskaan aiemmin ole 

ollut helpompaa kuunnella haluamaansa musiikkia, milloin tai missä haluaa (Hargreaves & 

North 2008, 139). Merkittävää on kuitenkin se, että suurimman osan musiikinkuunteluajas-

tamme keskitymme tekemään kuuntelun ohella tai sijasta myös jotain muuta. Musiikin-

kuuntelun funktiot vaihtelevat sen mukaan, kenen kanssa olemme, mitä musiikkia kuunte-

lemme ja milloin ja missä kuuntelemme musiikkia. (Hargreaves & North 2008, 140.) 

Mediatutkimus on pyrkinyt selvittämään, vaikuttaako media todella ihmisten ajatteluun ja 

käytökseen. Median mittavaa yleisvaikutusta ei ole todistettu, mutta rajatumpia pieniin 

ryhmiin vaikuttavia tekijöitä on kyetty todentamaan (muun muassa median väkivaltaisuu-

den ja aggressiivisen käytöksen linkittyminen toisiinsa). (Hargreaves & North 2008, 151–

152.) Lasten syitä mediakäyttöön on kuitenkin tutkittu paljon. Sosiaalisten funktioiden 

sanotaan olevan yksi tärkeimmistä median tehtävistä lasten ja nuorten elämässä. Lasten 

mediakäytöllä on todettu olevan myös viihteellisiä, emotionaalisia ja tiedollisia funktioita. 

Jotkut lapset saattavat käyttää medioita myös ei-sosiaalisten ja eskapististen funktioiden 

pohjalta. Median käytön syyt pysyvät pitkälti samankaltaisina iästä tai mediateknologiassa 

ja -ympäristöissä tapahtuvista muutoksista riippumatta. (Kupiainen ym. 2008, 54.) 
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Mediassa tapahtuvat nykypäivän muutokset eivät rajoitu ainoastaan uusiin tieto- ja viestin-

täteknisiin kommunikointimahdollisuuksiin ja globaaliuteen, vaan muutokseen sisältyy 

myös poliittisia, kulttuurisia ja taloudellisia ulottuvuuksia. Media, jonka kanssa nykypäi-

vän lapset ovat tekemisissä, onkin sekoitus kansallista, alueellista ja globaalia. (De Block 

& Buckingham 2007, 4.) Aiemmin vahvasti kansallisesti ja alueellisesti painottuneet medi-

at ovat muuttumassa yhä kansainvälisempiä osa-alueita käsittäviksi globaaleiksi markkina-

alueiksi (De Block & Buckingham 2007, 5). Kyse ei ehkä kuitenkaan ole siitä, että globaa-

lius ja globaali media yksinkertaisesti korvaisivat lokaalin, vaan että lokaalit ja globaalit 

kulttuurit pystyvät elämään rinnakkain vaikuttaen toisiinsa tarjoten lapsille laajat mahdolli-

suudet kulttuuriseen identifioitumiseen (De Block & Buckingham 2007, 92). Globaali me-

dia näyttää vetävän puoleensa etenkin lapsia ja nuoria, sillä he ovat vanhempiinsa verrattu-

na todennäköisesti innokkaampia uuden mediateknologian käyttäjiä. Globalisaation voi-

daan sanoa rohkaisseen ja edistäneen esimerkiksi yli kansallisten ja kulttuuristen rajojen 

nousseiden nuorisokulttuurien kehittymistä. (De Block & Buckingham 2007, 57–58.)  

Keskusteltaessa siitä, miten vahvasti markkinoitunut ja kaupallistunut media vaikuttaa lap-

siin, unohdetaan heitä passiivisen uhrinäkemyksen rinnalla kohdella toimivina ja au-

tonomisina kuluttajina (De Block & Buckingham 2007, 77). Jo 5-vuotiaat osoittavat itse-

näistä päätöskykyä ostopäätöksissä ja toivovat haluamiansa tuotteita esimerkiksi joulu- tai 

syntymäpäivälahjoiksi (Kupiainen ym. 2008, 105). Kasvava huoli lasten turvallisuudesta 

on joidenkin tutkijoiden mukaan johtanut jo kulttuuriseen ylisuojeluun ja jopa pa-

ranoiavanhemmuuteen (Buckingham 2011, 13). Huolestuminen kulttuurisen sosialisaatio-

prosessin häiriintymisestä tai jopa keskeytymisestä on aiheuttanut toimenpiteitä muun mu-

assa kansallisten lastenohjelmien tuotannon ja esittämisen säilyttämiseksi ja tukemiseksi. 

Vastapuolena tämän kaltaiselle reagoinnille voidaan kuitenkin jo nähdä pitempi-ikäiseen 

globaaliin nuorisokulttuuriin verrattavissa olevan kansainväliset rajat ylittävän modernin 

lastenkulttuurin synty. (De Block & Buckingham 2007, 78–79.) 

Se, minkälaisen median kanssa nykypäivän lapset ovat tekemisissä, määrittyy lukuisista 

valtiosta riippuvaisista tekijöistä, muun muassa maan tai kieliryhmän koosta, keskitulosta, 

mediasäätelystä, tieto- ja viestintäteknologisista innovaatioista, perhesuhteista, koulutusjär-

jestelmästä, vapaa-ajan mahdollisuuksista ja monikulttuurisuuspolitiikasta. Suomalaisten 

lasten kohdalla jo 5-vuotiaat kokevat olevansa taitavia mediankäyttäjiä, ja tietyt tekniset 

taidot omaksutaan Suomessa jo melko varhain kodin mediaympäristössä (Kupiainen ym. 

2008, 140). Lasten mediakäyttö kytkeytyy Suomessa vahvasti sosiaaliseen toimintaan 
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(Kupiainen ym. 2008, 149). Lasten populaarimediakulttuuri toimii osana lasten sosiaalista 

repertuaaria ja synnyttää kulttuurista pääomaa, jota arvostetaan lasten ikätovereiden kes-

kuudessa (Lum 2008, 107). Media ja tieto- ja viestintäteknologia ovatkin osa lasten musii-

killisten identiteettien muodostumista (Lum 2008, 113).  

Lapset eivät monesti tunnista hienovaraisia kaupallisia viestejä, kuten formaatteja ja brän-

dejä. 5–8-vuotiaiden elämässä brändit näkyvät fiktiivisinä mediahahmoina ja niihin liitty-

vinä tuotteina ja tuoteperheinä ja toimivat lapsille mediatuotteiden tunnistamisen välineinä. 

(Kupiainen ym. 2008, 126.) Mediahahmoista onkin tullut luonnollinen osa kodin me-

diaympäristöä ja leikkejä sekä olennainen tekijä sosiaalisten suhteiden muodostuksessa 

sisarusten ja kavereiden kanssa. Tuotemerkit ovat osa lapsen identiteetin rakentamista ja 

kommunikointia. (Kupiainen ym. 2008, 127.) Lapset oppivat jo varhain brändien symboli-

set merkitykset ja heidän suosikkihahmoihinsa liittyvä tietämyksensä on hyvin jäsentynyt-

tä. Mediahahmojen luominen onkin nykyisin tärkeä osa viihdetuotantoa ja markkinat pyr-

kivät hahmojen poikkimarkkinointiin eri tuoteryhmien välillä. (Kupiainen ym. 2008, 128–

129.) Brändeihin vahvasti kytkeytyvät superjulkkikset ja fanikulttuurit näkyvät elokuvien 

ja mediatapahtumien lisäksi vahvasti myös musiikissa (Kupiainen ym. 2008, 130). 

Identiteetin sosiaalista luomista tapahtuu etenkin nuorten ihmisten kohdalla myös uudessa 

digitaalisessa mediassa (Buckingham 2011, 170). Maailman suosituimpiin verkkopalvelui-

hin kuuluvan sosiaalisen median (yhteisöllisesti tuotetut ja jaetut internet-sisällöt ja palve-

lut) keskeisen käyttäjäryhmän muodostavat lapset ja nuoret (Kupiainen ym. 2008, 88–89). 

Erilaiset sosiaalisen median muodot kasvattavat suosiotaan kuitenkin vasta vanhempien 

lasten keskuudessa: 5–8-vuotiailla tietokoneen ja internetin käyttö painottuu enemmänkin 

pelaamiseen, mutta yhdessä pelattavat online-pelimaailmat ovat ensimmäisiä lasten käyt-

töönottamia sosiaalisen median sovelluksia (Kupiainen ym. 2008, 89–90). Sosiaalinen me-

dia on vahvasti markkinoitunut ja sillä on merkittävä rooli kaupallisesti määrittyvässä iden-

titeetin muodostumisessa. Osallisena oleminen ja itseilmaisu ovat vastustamattomia viehä-

tyksiä etenkin nuorille, joille kysymykset identiteetin kehittymisestä ja ikäryhmävuorovai-

kutuksesta ovat merkittävässä roolissa. Internetissä toimivat mediat kuitenkin suosivat tie-

tynlaista itseilmaisua ja kommunikaatiota sekä marginalisoivat ja sulkevat ulkopuolelle 

kategoriaan kuulumattomia. (Buckingham 2011, 171.) Sekä internetissä että kasvotusten 

tapahtuva inkluusio ja ekskluusio sekä statushierarkioiden neuvottelu ja vakiintuminen 

ovatkin keskeisiä kiinnostuksenkohteita nuorille (Buckingham 2011, 172). 
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Musiikkimedian ja musiikillisten preferenssien ja tottumusten välistä vuorovaikutusta voi-

daan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Musiikkimedia heijastaa musiikinkuluttajien tar-

peita ja vaatimuksia, mutta toisaalta myös luo ja muokkaa musiikillisia preferenssejä. 

Myös musiikkiteollisuuden omat voimat musiikin tuotannossa ja markkinoinnissa määrit-

televät sitä, mitä musiikkia kuuntelijoille tarjotaan. (Russell 1997, 153.) Musiikkitarjonta 

koostuukin nykypäivänä pitkälti ylikansallisten levy-yhtiöiden kaventuvasta musiikkivali-

koimasta, sillä levy-yhtiöiden voitto tehdään maksimoimalla pienen valikoiman myynti-

määrä markkinoinnin ja radiosoiton näkyvyydellä. Kaupalliset radiokanavat pyrkivät soit-

tamaan pääasiallisen kohdeyleisönsä suosimaa musiikkia ja samalla muokkaavat heidän 

musiikkimakutottumuksia. (Eerola 2010, 334.) Levy-yhtiöt vaikuttavat radioasemien oh-

jelmatarjontaan tarjoamalla tuotteitaan asemien soitettavaksi. Radiosoiton tarjonnan kaven-

tumista todistaa se, että muutamaa vuosikymmentä aikaisempaan verrattuna radioasemat 

ovat omaksuneet tavan soittaa samoja kappaleita toistuvasti päivän aikana. (Uimonen 

2005, 247–248.) Radiosoiton merkitystä levymyynnille on tutkittu 1940-luvulta lähtien ja 

tulokset osoittavat, kuinka radiossa eniten soitettuja kappaleita ostetaan myös eniten. Ny-

kyään myös television musiikkikanavat, elokuvat ja tietokonepelit ovat olennaisia musiik-

kitrendien muokkaajia. (Eerola 2010, 334.)  

3.2 Lapsen musiikillinen kehitys 

Musiikillisen ymmärryksen kehittyminen on yksi tärkeimmistä lapsen musiikillisiin ympä-

ristöihin vaikuttavista tekijöistä. Lapsen musiikilliset kehitysvaiheet käsittävät monia eri 

osa-alueita käsitteleviä suuntauksia ja aihealueita, ja tutkijat itsekin ovat erimielisiä siitä, 

mitä musiikillinen kehitys pitää sisällään. Musiikillista kehittymistä voidaan tarkastella 

esimerkiksi enkulturaation, musiikillisen koulutuksen tai musikaalisen kompetenssin nä-

kökulmasta. Musiikillisesta kehityksestä puhuminen ja sen tutkiminen on hankalaa, sillä 

kehityksellä ei esimerkiksi luku- ja kirjoitustaitoon verrattuna ole tiettyä päätepistettä. 

Runfola ja Swanwick ovat kuitenkin kiteyttäneet, että musiikilliseen kehitykseen tulee si-

sältyä kolme osa-aluetta: musiikin tuottaminen (production), musiikin esittäminen tai suo-

rituskyky (performance) sekä musiikin havaitseminen (perception). (Lamont 2009, 235.)  

Musiikillista kehitystä tarkasteleva tutkimuskenttä ei ole tähän mennessä pystynyt tuotta-

maan koherenttia teoreettista mallia musiikillisesta kehittymisestä. Mallin kehittelyä on 

vaikeuttanut se, että sen pitäisi kyetä sisällyttämään erilaisia musiikillisen käyttäytymisen 
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muotoja. (Lamont 2009, 239.) Lamontin (2009, 240) mukaan kehityspsykologian suurteo-

riat (Piaget ja Vygotsky) ovatkin yleisesti jääneet syrjään yksityiskohtaisimpien teorioiden 

tieltä, ja kuten valtavirtakehityspsykologia, myös musiikillisen kehityksen tutkimuskenttä 

on epäyhtenäinen. Musiikin kohdalla teorioiden ja mallien yleistävä luonne on riippuvai-

nen tarkkuuden ja täsmällisyyden sekä selittävän ja havainnollistavien voimien välisestä 

balanssista. Laajat lähestymistavat ja mallit (esimerkiksi Hargreaves & Galton 1992; 

Swanwick & Tillmann 1986) pystyvät ainoastaan kuvauksen tasolla selittämään varttumi-

seen kytkeytyviä musiikillisen ymmärryksen kehitysvaiheita eri musiikillisissa aktivitee-

teissa. Tiettyihin musiikillisiin taitoihin tai ymmärrykseen liittyvät kapeammat mallit (esi-

merkiksi Paananen 2003; Stevens & Gallagher 2004; Welch 1996) näyttävät selittävän 

musiikillista käyttäytymistä ja ennustavan kehitystä rajatuilla kehitysalueilla paremmin. 

Lasten kokemuksiin keskittyvät pitkäaikaisemmat tutkimukset ovatkin välttämättömiä, 

jotta teoreettinen kysymys iän ja kokemusten merkityksestä musiikillisessa kehityksessä 

pystyttäisiin selvittämään (Lamont 2009, 240). 

Toinen kiistelty kysymys koskee sitä, mikä rooli synnynnäisesti määrittyvillä ja kulttuuri-

sesti hankituilla tekijöillä on musiikillisessa kehityksessä ja ymmärryksessä. Synnynnäises-

ti määrittyvät tekijät on liitetty muun muassa äänenkorkeuden hahmottamiseen, kun vä-

hemmin teoretisoitu kulttuurinen musiikillinen kehitys liitetään muun muassa tonaaliseen 

herkkyyteen. Naturalistinen ja kulttuurinen lähestymistapa ovat kuitenkin molemmat juur-

tuneita länsimaisen filosofian ja psykologian traditioihin, joissa yksilö on joko kehityksen 

moottori tai vastaanottaja. Koska musiikki on sosiaalinen ilmiö yhteiskunnassa ja yhteisös-

sä, monimuotoisemman kehitysprosessin muotoileminen, joka pitää lasta sekä aktiivisena 

osanottajana että osallistujana kulttuurissaan, olisi tarpeellista. (Lamont 2009, 240–241.)  

3.2.1 Lapsen kognitiivisesta kehityksestä 

Kun puhutaan lasten musiikillisen maailman avartumisesta, on tärkeää ottaa huomioon 

lasten läpikäymät kognitiiviset kehitysvaiheet ja esimerkiksi kognitiivisen toiminnan sen-

hetkiset rajoitteet. Sosiokulttuurisesta perspektiivistä on tullut dominoiva näkökulma kehi-

tys- ja kasvatuspsykologian monilla osa-alueilla. Vaikka Piaget’ta ja Vygotskya pidetään 

tämän näkökulman urauurtavina alullepanijoina, ei lapsen ajatuksen kehittymistä tarkastel-

la enää orjallisesti Piaget’n sosiokognitiivisen kehitysasteikon mukaisesti irrallaan kulttuu-

risten tapahtumien, tilanteiden tai ryhmien vaikutuksesta lapsen kokemuksiin. Vygotskyn 
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mukaan sosiaalinen ympäristö nimenomaan muodostaa yksilöllisen kehityksen lähtökoh-

dan. (Hargreaves & North 2008, 315.) Piaget’n ja Vygotskyn teorioiden vastakkaisuus 

näkyy myös muissa kehitysteorioiden osa-alueissa. Piaget’n mukaan yksilöt assimiloivat 

heitä ympäröivää sosiaalista maailmaa omaan ajatteluunsa, kun Vygotskyn mukaan sosiaa-

liset suhteet itse asiassa määrittelevät yksilön ajattelua. Piaget’n näkökulmasta kieli toimii 

representaation välineenä, jonka kautta ajattelu ilmaisee itseään ja jolla ei ole merkittävää 

kehitystä muovaavaa roolia. Teorian mukaan ajattelu on peräisin toiminnasta ja ajattelu ja 

toiminta palvelevat eri funktioita. Vygotskyn näkökulmasta kieli ja toiminta yhdistyvät 

toisiinsa varhaislapsuudessa ja että tämä konvergenssi vastaa käytännöllisen ja abstraktin 

älykkyyden alkuperiä. (Hargreaves & North 2008, 316.) 

Jälkipiaget’laisista ja -vygotskylaisista teorioista voidaan nostaa esille viisi pääkohtaa. En-

simmäisen mukaan kyky prosessoida ympäristöstä nousevaa informaatiota nopeasti kasvaa 

iän myötä. Toisen mukaan tiedon eri osapuolet (esimerkiksi kielellinen tieto ja musiikilli-

nen tieto) kehittyvät yksilöiden kohdalla eri vauhdilla ja eri tavoin johtuen kirjavista kult-

tuurisista ympäristöistä. (Hargreaves & North 2008, 318–319.) Kolmannen mukaan ”scaf-

folding” eli opastettu osallistuminen ja tukirakenteiden tarjoaminen on hyödyllinen ja 

yleisluonteinen keino kuvailla opettamista ja oppimista. Neljäs esittää, että tavat tehdä asi-

oita (opitut asenteet, taidot ja menettelytavat) ovat pohjimmiltaan sosiaalisia ja kulttuurisia. 

Viidennen mukaan yksilöllinen kehitys määrittyy sen mukaan, miten muutamme kykyäm-

me osallistua, kuulua ja neuvotella yhteisön merkityksistä. Legitiimi yhteisön merkitysten 

äärirajoilla toimiminen vaatii näin ollen yhteisön sosiaalisen ja kulttuurisen toiminnan täy-

sinäiseksi osanottajaksi tulemista. (Hargreaves & North 2008, 320–321.)  

Lapsen kehitystä voidaan tarkastella myös Vygotskyn kulttuurihistoriallisen toimintateori-

an näkökulmasta: kun ihminen kohtaa ympäristössään objektin, toimii ja tulkitsee hän sitä 

aiemmin omaksuttujen kulttuuristen työvälineiden käytön kautta. Kulttuuriset työvälineet 

voivat olla sisäisiä (esimerkiksi symboliset järjestelmät kuten kieli) tai ulkoisia (esimerkik-

si kirjat tai tietokoneet). Yksilöllinen oppiminen tapahtuu siis toistuvien sosiaalisten kans-

sakäymisten välityksellä. (Hargreaves & North 2008, 322.) Ajatus laajalle levittäytyvästä 

kognitiosta käsittää, että yksilöllinen oppiminen muotoutuu kollektiivisen aktiivisuuden 

kautta. Tämä kollektiivinen toiminta ei kuitenkaan pidä sisällään ainoastaan tietyssä het-

kessä läsnä olevia henkilöitä vaan myös yhteisössä esiintyviä historiallisia, sosiaalisia ja 

poliittisia suhteita. (Hargreaves & North 2008, 323.)  
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Käytännönläheisemmin lasten kehitystä voidaan tarkastella niin fyysisestä kuin kognitiivi-

sesta näkökulmasta. 6-vuotiaan lapsen varttuessa 12-vuotiaaksi hänen kasvunsa ja motori-

sensa kehityksensä rinnalla myös aivo- ja hermotoiminta kehittyy nopeasti. Tämän tutki-

muksen näkökulmasta olemme fyysisen kehityksen sijaan kuitenkin enemmän kiinnostu-

neita 7–8-vuotiaan lapsen kognitiivisesta kehitysvaiheesta. Vaikka 5–6-vuotiaat hallitsevat 

äidinkielensä olennaisen kieliopin ja ääntämisen, vasta 9-vuotiaat kykenevät osallistumaan 

sujuvaan keskusteluun minkäikäisen keskustelukumppanin kanssa tahansa ja heidän pu-

heensa vauhti lähenee aikuisten puheen tasoa. Sanastojen kertymisen näkökulmasta 8–

9-vuotiaat lapset siirtyvät uudelle tasolle kielen rakenteen ymmärtämisessä ja sanojen ka-

tegorioiden (kuten adjektiivit, adverbit ja substantiivit) välisten yhteyksien löytämisessä ja 

ymmärtämisessä. (Bee & Boyd 2009, 250–251.) 

Piaget’n teorian konkreettisten operaatioiden vaiheessa 6-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset 

oppivat ajattelemaan ympäröivän maailman asioita ja ilmiöitä loogisesti ja johdonmukai-

sesti skeemojen eli sisäisten mallien avulla. Konkreettisten operaatioiden vaihe sisältää 

muun muassa desentraation vaiheen, jossa ajattelu kehittyy niin, että lapsi osaa ottaa huo-

mioon useiden muuttuvien tekijöiden vaikutukset. Esimerkiksi kouluikäinen lapsi ymmär-

tää, että savipallo muotoiltuna makkaran muotoon on leveämpi, mutta lyhempi kuin aiem-

min, toisin sanoen että supistettu korkeus kompensoituu kasvaneella leveydellä ja että 

muotoillussa makkarassa on sama massa kuin alkuperäisessä savipallossa. (Bee & Boyd 

2009, 251.) Yksi merkittävimmistä taidoista, joita lapsi oppii konkreettisten operaatioiden 

vaiheessa, on induktiivinen logiikka, jossa tietyt kokemukset muodostavat yleisen periaat-

teen tai teorian. Tästä esimerkkinä lapsen siirtyminen havainnosta ”kun lelu lisätään lelu-

kasaan, siinä on yksi lelu enemmän kuin ennen” yleiseen periaatteeseen ”lisääminen tekee 

aina enemmän”. 6–12-vuotiaat lapset eivät ole kuitenkaan vielä taitavia deduktiivisessa 

logiikassa, jossa heidän täytyy toimia ja ajatella hypoteettisten lähtökohtien pohjalta (joh-

topäätöksen tai havainnon ennustaminen tai päättely yleisen periaatteen tai teorian mu-

kaan). (Bee & Boyd 2009, 252.) Näiden taitojen lisäksi 7–8-vuotiaiden lasten kognitiivinen 

kehitys sisältää monia muistiin liittyviä taitoja, kuten kyvyn muistaa informaatiota kauko-

muistista käyttämättä lähimuistin kapasiteettia (esimerkiksi kertotaulujen muistaminen) 

(Bee & Boyd 2009, 254).     

Lapsen itsesäätelytaidoilla tarkoitetaan kykyjä säädellä tunteita, käyttäytymistä ja kogniti-

oita ympäristölle suotuisalla ja omien tavoitteiden mukaisella tavalla (Aro 2011a, 16). It-

sesäätelytaitojen näkökulmasta kouluvuosia edeltävä kehitys koostuu siirtymisestä käyttäy-



 30 

tymisen ulkoisesta säätelystä kohti sisäistä säätelyä (Aro 2011b, 27). Esikouluikäiselle 

lapselle kehittyy yhä enemmän sisäisiä oletuksia ja ihanteita asioiden tekemisestä ja hänen 

kiinnostuksensa kohdistuu yhä vahvemmin ikätovereihin heidän hyväksyntäänsä tavoitel-

taessa. Lapsen kognitiivinen toiminta muuttuu tavoitteellisemmaksi ja tekemisen ohella 

myös sen lopputulokset kiinnostavat entistä enemmän. (Aro 2011b, 27.) Koulumaailmaan 

siirtyessään lapsi tulee tietoisemmaksi tilanteiden ja tehtävien vaatimuksista ja omasta ky-

vystään vaikuttaa toimintaansa ja tavoitteisiinsa. Metakognitiivisten kykyjen kehittymisen 

myötä tietoisuus omasta kognitiivisesta toiminnasta kasvaa ja johtaa aiempaa jäsen-

tyneempään ja tavoitteellisempaan työskentelyyn, jossa sovelletaan aiempaa tietoisemmin 

opittuja toimintatapoja. Toisaalta lapsi tunnistaa samanaikaisesti myös itseensä kohdistuvia 

odotuksia ja käyttäytymisensä seuraamuksia. Lapsen kognitiivinen toiminta on tässä vai-

heessa myös herkästi altis erilaisille tunnetiloille. (Aro 2011b, 28.) 

3.2.2 Musiikillisen ymmärryksen kehittymisestä 

Lähtökohtaisesti kuuleminen ja kuunteleminen ovat korvan toimintaa ja havaintojen teke-

mistä ääniympäristöstä, mutta varsinaisesti kuunteleminen on aivoissa tapahtuvaa toimin-

taa erillisten äänien erottelusta ja tunnistamisesta aina laajojen äänitapahtumien prosessoin-

tiin. Kuuntelussa uudet äänelliset kokemukset yhdistyvät vanhoihin muistisisältöihin ja 

tuottavat uutta kokemusta ja tietoa. (Hyvönen 1995, 81.) Äänen kokeminen on kuitenkin 

aina subjektiivista, eikä olemassa ole yhtä oikeaa kuuntelemisen tapaa. Kuuleminen tai 

kuuntelu ja kuunteleminen voidaan myös karkeasti erotella toisistaan. Kuuntelua voidaan 

kuvailla biologisen ja fysiologisen ilmiön näkökulmasta passiiviseksi havaitsemiseksi, jos-

sa tiedostamattomatkin äänet kulkeutuvat kuuloelimiin. Psykologian kentän näkökulmasta 

kuunteleminen on taas tietoista aktiivista ja attentiivista toimintaa, jossa äänilähde on tun-

nistettu. (Ranta 2005, 259.)  

Puhesignaaleihin verrattuna musiikki koostuu monimutkaisista, monitasoisista ja abstrak-

teista rakenteista, joiden hahmottaminen vaatii monen tasoisia kognitiivisia tehtäviä, kuten 

musiikin tyylin tuntemista (Järveläinen 2010, 76). Musiikinkuuntelussa tapahtuvia kogni-

tiivisia prosesseja voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. Formaalissa kuuntelussa 

musiikkia organisoidaan akkulturaatiossa omaksuttuja malleja käyttäen (Hyvönen 1995, 

132) ja tapa hahmottaa musiikkia ja sen sisältöjä riippuu kuuntelijan mielessään olevista 

skeemoista eli aikaisempien musiikkikokemusten jäsentelystä (Hyvönen, 1995 141). Kun 
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formaali kuuntelu kohdistuu musiikin elementtien ja rakenteiden hahmottamiseen, kineet-

tis-ekspressiivinen kuuntelu käsittelee ensinnäkin musiikin sisäisiä merkityksiä; kuunteli-

jassa tapahtuvia jännityksen ja laukeamisen, kiihtymisen ja rauhoittumisen reaktioita, toi-

sin sanoen musiikin esteettistä ilmaisua (Hyvönen 1995, 143). Kineettis-ekspressiivisen 

kuuntelun musiikin ulkoisia merkityksiä käsittelevä osa on tekemisissä musiikin välittämi-

en tunteiden kanssa. Tutkijat ovatkin erimielisiä siitä, mikä on todella musiikin ja emooti-

oiden välinen suhde: herättääkö musiikki tunteita vai kommunikoiko se tunteilla? (Hyvö-

nen 1995, 143–144.) Vähemmän tutkittu referentiaalinen kuuntelu käsittelee kuuntelun 

konnotaatioihin eli merkitysvivahteisiin ja mielikuviin kytkeytyvää puolta (Hyvönen 1995, 

164). Kuvien ja kielen ominaisuuksien tavoin musiikissa ei voida nähdä esiintyvän yleises-

ti hyväksyttyä oikeaa tai väärää. Niinpä musiikki kytkeytyy kuuntelutilanteessa joko konk-

reettisiin tapahtumiin tai kuvalliseen ja kertomukselliseen kuvitteluun ja tällä tavoin latau-

tuu referentiaalisilla merkityksillä. Varhaislapsuudesta vähitellen rakentuvat musiikin refe-

rentiaalisten merkitysten varastot ovat osittain vain yksilölle ominaisia, osittain yhteisiä 

koko kulttuurille. (Hyvönen 1995, 173.)  

Musiikinkuuntelua voidaan tarkastella myös musiikin havaitsemisen prosessointitasojen 

näkökulmasta. Musiikin havaitsemisessa esiintyy useita mekanismeja ja tasoja. Havaitse-

misen ensimmäisessä prosessissa kuuntelija keskittyy musiikin primitiivisten piirteiden 

(sävelkorkeus, sointiväri, äänekkyys, sijainti ja dissonanssi) rekisteröintiin. Toisessa pro-

sessissa piirteiden keskinäisten suhteiden perusteella muodostetaan havaintoyksiköitä 

(kuulovuot, soinnut, rytmikuviot ja pulssi) ja joiden keskinäisistä suhteista jälleen kolman-

nessa prosessissa havaitaan kontekstuaalisia yksiköitä (melodia, harmonia, tonaliteetti, 

metri ja segmentit). Neljännessä prosessissa kuulija hahmottaa kontekstuaalisten yksiköi-

den perusteella musiikin laajempia rakenteellisia tekijöitä (muoto, jännite ja samanlaisuus). 

Ylin prosessointitaso koostuu käsitteellisistä tekijöistä (tyyli, emootio, preferenssit ja asso-

siaatiot). Siirryttäessä alemmilta tasoilta kohti ylempiä, prosessoinnin monimutkaisuus 

lisääntyy, oppimisen, kokemuksen ja kulttuuritaustan merkitys korostuu ja persoonalliset 

erot kasvavat. (Toiviainen 2010, 124–125.) 

Musiikillisen ymmärryksen kehittymistä voidaan tarkastella monien eri musiikillisten ele-

menttien näkökulmista. Jo pienet lapset kykenevät tietyssä määrin erottamaan sävelkorke-

uksia, mutta varttuessaan 6–7 vuoden ikään länsimaisessa kulttuurissa asuville lapsille on 

kehittynyt lähes aikuisten tasoinen luontainen ymmärrys länsimaisesta tonaliteetista ja he 

käyttävät tätä ymmärrystä kuunteluarvioinneissaan (Lamont 2009, 236). Lasten ymmärrys-
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tä musiikin ajallisista eli temporaalisista suhteista on tutkittu vähemmän. Tutkimuksissa on 

kuitenkin ilmennyt, että tietyt perusominaisuudet ymmärtää musiikin tempoa, rytmiä ja 

metriä ovat läsnä läpi lapsuuden, vaikka segmentoiminen ja monimutkaisempien rytmisten 

suhteiden ymmärtäminen kehittyvätkin vasta iän ja harjoittelun myötä. (Lamont 2009, 

236–237.) Soinnin eli äänenvärin havaitsemisessa nopeaa kehitystä ilmenee 3–8-vuotiaana. 

Täytyy tosin muistaa, että vaikka suorituskyky soinnin havaitsemisessa näyttäisi kasvavan 

iän myötä, tietyt nimenomaiset kokemukset erilaisista äänistä ovat aina äänenvärin havait-

semisessa tapahtuvan kehityksen takana. (Lamont 2009, 237.)  

Musiikillisten muotojen ja rakenteiden ymmärtämisen kehittymistä tarkastelevat tutkimuk-

set antavat ehkä selkeämmän ja kokonaisvaltaisemman kuvan lasten musiikillisen koko-

naisymmärryksen kehityksestä. 5–6-vuotiaita vanhemmat lapset kykenevät jo paremmin 

käsittelemään monimutkaisia musiikin sisällä ilmeneviä rakenteita, mikä voi tosin olla jos-

kus riippuvainen saadusta musiikillisesta koulutuksesta. Organisoidessaan ja koordinoides-

saan musiikillisia virikkeitä 5–6-vuotiaat keskittyvät ei-melodisiin elementteihin kuten 

äänenvoimakkuuteen, 6–7-vuotiaat tempoon ja sointiin, kun aikuiset keskittyvät enemmän 

melodiakeskeisiin ominaisuuksiin kuten muotoon. Lapset kategorisoivat lyhyitä melo-

diapätkiä ennemmin analyyttisesti (yhden musiikillisen elementin käyttäminen) kuin holis-

tisesti (elementtien kombinaation käyttäminen). Tällaiset tutkimustulokset eivät ole kui-

tenkaan täysin kiistattomia, sillä keinotekoisia musiikillisia virikkeitä käyttävissä tutki-

muksissa pienet lapset näyttävät keskittyvän yksittäisiin musiikillisiin elementteihin kun 

monimutkaisempia ja eläviä musiikkivirikkeitä käyttävissä tutkimuksissa lapset pystyivät 

yhdistämään musiikillisia elementtejä paremmin. (Lamont 2009, 237–238.) 

3.2.3 Tunteet ja musiikki 

Tunteen käsitteen määrittely on ongelmallista (Schubert & McPherson 2006, 193). Vaikka 

tunnetutkimuksessa ilmenee monia päällekkäisiä ja ristiriitaisia teorioita ja lähestymistapo-

ja, on tieteellisessä käsitteenmäärittelyssä päädytty erottelemaan toisistaan tunteet, emooti-

ot ja mielialat (Eerola & Saarikallio 2010, 260). Eerolan ja Saarikallion (2010, 260) mu-

kaan emootiot ovat julkisesti havaittavissa ja mitattavissa olevia reaktioita, tunteet emooti-

oiden yksityistä kokemista ja mielialat pitkäkestoisia taustalla vaikuttavia tiloja, joilla ei 

välttämättä esiinny selkeää syytä kuten tunteilla ja emootioilla. Termiä affekti käytetään 

tunteisiin, emootioihin ja mielialoihin liittyvien ilmiöiden yläkäsitteenä. Suomenkielinen 
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kirjallisuus ei taas kuitenkaan aina erottele käsitteitä tunne ja emootio toisistaan, ja joskus 

tunne-sanaa käytetään kuvatessa kaikkia affektiivisia ilmiöitä. (Eerola & Saarikallio 2010, 

260.) Määriteltäessä tunteita liittyen musiikkiin on hyvä eritellä toisistaan tunteiden tunnis-

taminen ja kokeminen. Musiikki voi herättää meissä tunteita, mutta musiikin ilmaisema 

tunne voidaan tunnistaa myös ilman, että samaa tunnetta itse asiassa koetaan. Tunnistami-

nen ja kokeminen käsitetään kuitenkin käytännössä usein samalla tavoin, sillä useimmiten 

kokemuksemme musiikista noudattelevat tunnistamiamme tunteita musiikissa. (Eerola & 

Saarikallio 2010, 260.) 

6–7-vuotiaana lapset pystyvät ymmärtämään tunteiden seurauksia sekä tulkitsemaan oikein 

ja ratkomaan kompleksisia emotionaalisia tilanteita. Vaikka tämän ikäisten lasten tunteiden 

hahmottamisessa ilmenee vielä rajoitteita, jo 7-vuotiaat kykenevät yleensä ymmärtämään, 

milloin enemmän kuin yksi tunne ilmenee yhtäaikaisesti ja peittämään sosiaalisesti ei-

haluttuja tunteita. 7–12-vuotiaat kykenevät empatiaan ja reflektoimaan toisen henkilön, 

mutta myös itsensä perspektiiviä, mikä kuvastaa, kuinka monimutkaisten emotionaalisten 

tilanteiden ja ongelmien havaitseminen ovat seurausta kehityksen ja sosialisaation kasva-

vista tasoista. (McPherson & Schubert 2006, 197.) Musiikin ja tunteiden kohdalla aikuisten 

havainnot tunteista musiikissa perustuvat länsimaisessa kulttuurissa erityisesti musiikin 

tempoon ja moodiin (Lamont 2009, 238). 4-vuotias pystyy havaitsemaan musiikissa neljä 

perustunnetta: ilon, surun, vihan ja pelon, mutta 7-vuotias käyttää todennäköisesti jo ku-

vaavia adjektiiveja kuulemastaan musiikista (McPherson & Schubert 2006, 199–200). 

Koska 7-vuotiaalla keskeisimmät kulttuuriset yhteydet tunteiden ja musiikin välillä ovat 

muotoutuneet, on heillä kaikki tarpeelliset taidot osallistua aktiivisesti taiteelliseen proses-

siin ja havaita tunteita musiikissa aikuisten tavoin. 8-vuotiaalla emotionaalisesta samais-

tumisesta musiikkiin tulee luonnollista, automatisoitunutta ja enenevissä määrin yhdenmu-

kaista aikuisten reaktioihin verrattuna. (McPherson & Schubert 2006, 201.) 

Tunteiden yhdistämistä musiikkiin voidaan tarkastella kahden prosessin, veridikaation ja 

skemaattisuuden näkökulmasta. Veridikaalinen yhteys musiikin ja tunteen välillä voidaan 

ymmärtää referentialismin kautta: jokin musiikin ulkopuolinen asia yhdistetään ja assosi-

oidaan musiikkiin kontekstin ja opittujen kulttuuristen normien avulla. Veridikaalisessa 

prosessissa tietty tunne yhdistetään tiettyyn musiikkiin tilannesidonnaisuuden takia. Ske-

maattisessa eli absoluuttisessa prosessissa musiikin ilmaisema tunne voi muotoutua ja olla 

havaittavissa musiikin rakenteesta synnynnäisten ominaisuuksien avulla tekemättä viitta-

uksia musiikin ulkopuolisiin tekijöihin. (McPherson & Schubert 2006, 194.) Musiikissa 
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esiintyvien tunteiden havaitsemisen kehittymistä esittävän spiraalisen mallin mukaan syn-

tymästä aikuisuuteen kestävä kehitys pitää sisällään vuorotellen veridikaalisten ja skemaat-

tisten yhteyksien kausia. Spiraalisen luonteen mukaisesti vaiheet rakentuvat aina edellisten 

vaiheiden ja opittujen asioiden päälle. (McPherson & Schubert 2006, 202.) 

0–2-vuotiailla skemaattiset prosessit dominoivat kehitystä, mutta 3-vuotiaasta lähtien lap-

set suosivat veridikaalisia eli opittavien kulttuurinormien mukaan tehtyjen tunneyhteyksien 

havaitsemista musiikissa. Veridikaaliset yhteydet musiikin ja tunteiden välillä sisäistetään 

ja yleisestään tänä aikana monien musiikkityylien kohdalla. (McPherson & Schubert 2006, 

202.) 8-vuotiaaksi kasvettaessa kulttuurisesti määräytyneet musiikkityylit ja säännöt ovat 

niin lujasti vakiintuneet, että yhteyksiä tunteiden ja musiikin välillä alkaa dominoida jäl-

leen skemaattiset prosessit (McPherson & Schubert 2006, 207). Monilla tämän ikäisillä 

lapsilla on kehittynyt laaja kuuntelurepertuaari eri musiikkityyleistä ilman, että he osoitta-

vat vahvaa mieltymystä tai torjuntaa mitään yksittäistä tyyliä kohtaan (McPherson & 

Schubert 2006, 202). Lapset pystyvät tunnistamaan lukuisia musiikkityylejä, mutta ovat 

samaan aikaan niille myös avoimia (McPherson & Schubert 2006, 207). Avoimuuden kau-

si antaa viitteitä siitä, että erilaisia musiikkityylejä arvostettaisiin luontaisesti (McPherson 

& Schubert 2006, 202). Skemaattinen avoin kausi loppuu 11–12-vuotiaana, jolloin alkaa 

jälleen uusi veridikaalisesti dominoiva kausi (McPherson & Schubert 2006, 207).  

3.3 Musiikilliset preferenssit 

Musiikillisista mieltymyksistä puhuttaessa on tärkeää tiedostaa, mitä ilmiötä tai sen osa-

aluetta milläkin termillä tarkoitetaan. Sekä suomen- että englanninkielisessä musiikillisia 

preferenssejä käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa käytetään kirjavasti eri termejä ku-

vaamaan joko samaa tai hieman toisistaan eroavia ilmiöitä. Voidaan puhua musiikkimaus-

ta, musiikillisista preferensseistä tai taipumuksista, musiikkivalinnoista tai musiikkimiel-

tymyksistä. Näin ollen on oleellista eritellä näitä käsitteitä hieman ja tarkentaa sitä, mitä 

musiikillisilla preferensseillä tarkoitetaan tämän tutkimuksen osalta. 

Musiikista pitäminen on yleisluonnollinen ilmiö ihmisten keskuudessa. Viimeisten vuosi-

kymmenten aikana tutkijat ovat määrittäneet preferenssin valinnaksi tai ”edun antamisek-

si” jollekin jonkun toisen ylitse. Suhteellisen vakiintuneeksi käytännöksi on muodostunut 

erotella musiikista pitämisen jatkumossa toisistaan käsitteet maku (suhteellisen vakiintunut 

arvostus) ja preferenssi (lyhytaikaisempi sitoutuminen). Hiljattain preferenssin määritel-
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mään on sisällytetty tarkempia huomioita kestoon liittyen: preferenssi on musiikkikappa-

leesta pitämistä toiseen verrattuna tiettynä aikana, kun maku heijastelee yleis- ja pitkäai-

kaisempia preferenssirakenteita. Tutkimuskentällä on jakauduttu tutkimaan erikseen myös 

tietyistä musiikkiteoksista ja -tyyleistä pitämistä. Jotkut teoriat pyrkivät tietoisesti yhdistä-

mään nämä kaksi tutkimusaluetta ja -näkökulmaa, mutta suurin osa tutkimustyöstä näyttää 

sekoittavan nämä kaksi toisiinsa tutkimuksen eri vaiheissa. (Greasley & Lamont 2009, 

160.) Musiikillinen preferenssi voidaan kuitenkin nähdä myös laajempana ilmiönä, joka 

käsittää musiikkityyleistä ja -kappaleista pitämisen sekä niiden kuuntelusta päättämisen 

tiettynä hetkenä ja pidemmällä aikavälillä. Tässä tutkimuksessa musiikillisia preferenssejä 

tarkastellaan tämän kaltaisesta laajasta näkökulmasta.  

3.3.1 Musiikillisten preferenssien syntyä ja kehitystä selittäviä malleja 

Vaikka musiikillisia preferenssejä ja musiikkimakua on tutkittu paljon monesta eri näkö-

kulmasta, vain kaksi selkeää teoreettista mallia on pyrkinyt selittämään ja liittämään näihin 

kahteen liittyviä näkökulmia ja puolia yhteen preferenssien syntyhetken näkökulmasta. 

LeBlanc’n interaktiivinen teoria (1982) on monimutkainen ja kokonaisvaltainen yritys ku-

vata musiikillisten virikkeiden, kuuntelijan kulttuuriympäristön ja kuuntelijan ominaisuuk-

sien ja käytöksen osuutta musiikillisissa preferensseissä. (Greasley & Lamont 2009, 165.) 

LeBlanc’n esittämä malli musiikkimaussa esiintyvien variaatioiden lähteistä (kuva 3) on 

kokonaisvaltainen hierarkkinen kahdeksantasoinen malli. Taso kahdeksan koostuu musiik-

kiin ja kuuntelutilanteeseen (eli kuuntelijan kulttuuriympäristöön) liittyvistä muuttuvista 

tekijöistä. Tasot 5–7 edustavat kuuntelijan senhetkistä fysiologista ja tarkkaavaisuuden 

tilaa sekä vallitsevaa affektiivista tilaa. Taso neljä kattaa yksilön suhteellisen pysyvät per-

soonalliset ominaisuudet ja tasot 1–3 käsittelevät yksilön reaktiota musiikilliseen virikkee-

seen. (Hargreaves 1986, 106–107.)  

LeBlanc’n mallissa kuuntelijan kulttuuriympäristö pitää sisällään tekijöitä kuten media, 

ikäryhmä, perhe, kouluttajat, auktoriteettimallit ja satunnaiset elämäntilanteet. Malli jäljit-

tää musiikillisten preferenssien kehityskaarta kulttuuriympäristöstä kuuntelijan ominai-

suuksien kautta tietyssä hetkessä tapahtuvaan preferenssipäätökseen, joka taas vaikuttaa 

käyttäytymiseen (virikkeen hylkäämiseen tai hyväksymiseen ja toistoon). Koska kaikki 

kolme tekijää (musiikilliset virikkeet, kuuntelijan kulttuuriympäristö ja ominaisuudet) ovat 

alttiita olemaan vuorovaikutuksessa kaikkien mallissa ilmenevien tekijöiden kanssa, malli 
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on monimutkaisuudessaan todennäköisesti kykenemätön toimimaan hyödyllisenä musiikil-

lisia preferenssejä selittävänä ja ennustava mallina. Tutkimukset ovat kuitenkin yrittäneet 

vertailla tekijöiden keskinäistä panosta prosessissa: lasten preferensseissä musiikilliset 

ominaisuudet saavat aikaan eniten variaatiota. Musiikillisten ominaisuuksien jälkeen vah-

vimpina vaikuttavina tekijöinä toimivat kulttuuri ja ikä. (Greasley & Lamont 2009, 165.) 

 

KUVA 3. LeBlanc’n interaktiivinen teoria: malli musiikkimaussa esiintyvien variaatioiden 

lähteistä Hargreavesin (1986, 107) mukaan. 

Toinen musiikkimaun syntyä selittävä teoria on musiikkiin reagoimisen vastavuoroinen 

palautemalli (kuva 4). Hargreavesin, Northin ja Tarrantin mukaan (2006, 136–137) mu-

siikkiin reagoimisen vastavuoroinen palautemalli auttaa erittelemään sitä, miten eri tekijät 

vaikuttavat musiikillisten preferenssien syntyyn ja mahdollisesti pitkäaikaisemman mu-

siikkimaun syntymiseen. Palautemallissa reaktiot musiikkiin syntyvät ja määrittyvät kol-

men toistensa kanssa keskenään vuorovaikutuksessa olevan tekijän, musiikin, kuuntelijan 
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ja kuuntelutilanteen kautta. Mallia kutsutaan vastavuoroiseksi, koska jokainen tekijä voi 

samanaikaisesti vaikuttaa molempiin kahteen muuhun tekijään, ja koska nämä molemmin 

puoleiset vaikutukset ovat kaksisuuntaisia kussakin tapauksessa. (Hargreaves, North & 

Tarrant 2006, 136.) 

 

KUVA 4. Musiikkiin reagoimisen vastavuoroinen palautemalli. (Hargreaves ym. 2006, 

137.) 

Musiikkiin reagoimisen vastavuoroinen palautemalli kuvaa tiettyyn musiikilliseen ärsyk-

keeseen tiettynä aikana nousevaa välitöntä reaktiota (Hargreaves ym. 2006, 136). Reakti-

oon vaikuttavat tekijät (musiikki, kuuntelija ja kuuntelutilanne) ovat tilannesidonnaisuu-

tensa johdosta kuitenkin muutoksenalaisia. Musiikki-tekijän kohdalla voidaan puhua siitä, 

kuinka musiikin eri muuttujat (kuten kompleksisuus, tunnettavuus tai ennalta arvattavuus) 

tai sen prototyyppisyys eri musiikkityylien kohdalla vaihtelevat musiikista riippuen. Kuun-

telija-tekijä vaihtelee muun muassa iän, sukupuolen, persoonallisuuden tai musiikillisen 

koulutuksen ja kokemuksien kautta. Kuuntelijan reaktio uuteen musiikilliseen ärsykkee-

seen muotoutuu hänen pitkäaikaisten preferenssien valossa, mutta merkittävät uudet reak-

tiot voivat vastavuoroisesti muuttaa myös pitkäaikaisia preferenssirakenteita. Kuunteluti-

lanne-tekijä vaihtelee paikan, sosiaalisten tai institutionaalisten kontekstien sekä alueellis-

ten tai kansallisten muuttujien vaikutuksesta. (Hargreaves ym. 2006, 137.) 

Molemmat teoriat on jaettu kolmeen pääosaan tai -tekijään (musiikkiin, kuuntelijaan ja 

kuuntelutilanteeseen), mutta teoriat ovat saaneet kritiikkiä siitä, ettei kulttuuria tulisi koh-
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della yhtenä musiikillisten preferenssien kehitykseen vaikuttavana tekijänä, vaan enem-

mänkin alustana, jonka kautta kaikki elämänkokemukset välittyvät. Teoriat käsittelevät 

preferenssien ajallisuutta ja kestoa eri näkökulmista. Interaktiivinen teoria määrittelee sys-

temaattisesti musiikkivalinnan hetkeä, mutta kertoo vain vähän pitkäaikaisemmista mu-

siikkivalintojen rinnakkaisilmiöistä. Vastavuoroinen malli pyrkii kuvaamaan pitkäaikaisia 

ulottuvuuksia, mutta jättää epäselväksi tietyssä hetkessä tapahtuvat valinnat. Mallit selittä-

vät myös vain vähän ja epäselvästi musiikillisten preferenssien seurauksia, ja mallien toi-

mintatavoista ja -kyvyistä voidaan väitellä. (Greasley & Lamont 2009, 165–166.)  

Musiikillisten preferenssien kehitystä – ylipäätään olemusta – voidaan samoin tarkastella 

monesta eri näkökulmasta, ja erilaiset kehitysprosessia selittävät teoriat eroavat toisistaan 

jopa merkittävissä määrin. Kahteen koulukuntaan jakautunut kokemusperäisen estetiikan 

tutkimus tarkastelee musiikillisia preferenssejä musiikki-tekijän näkökulmasta: millaisia 

ominaisuuksia musiikilla on ja minkälaisia reaktioita ne saavat aikaan kuulijassa. (Har-

greaves ym. 136, 2006.) Musiikillisten preferenssien iän myötä tapahtuvaan kehitysproses-

siin keskittyvät tutkimussuunnat tarkastelevat preferenssejä kuuntelija-tekijän näkökulmas-

ta. Sosiaalisen identiteetin teoria taas selittää, kuinka tilannekohtaisuuden ja kontekstin 

yksi merkittävimmistä tekijöistä, tärkeiden muiden henkilöiden läsnäolo ja merkitys, vai-

kuttavat musiikista nouseviin reaktioihin. (Hargreaves ym. 150, 2006.) Myös Konečnin 

kokemusperäisen estetiikan virikepohjaista teoriaa alustana käyttävä teoreettinen malli 

selittää kuuntelutilanne-tekijän vaikutusta musiikillisten preferenssien muotoutumiseen 

(Hargreaves & North 2008, 90). 

Kokemusperäistä estetiikkaa käsittelevä tutkimus on viime vuosikymmenten aikana keskit-

tynyt kahden teorian keskinäiseen vertailuun: virikepohjaiseen teoriaan ja kognitiiviseen 

prototyyppiteoriaan. Parhaiten Berlynen psykobiologisen teorian kautta tunnetuksi tulleen 

virikepohjaisen teorian (1971) mukaan musiikkimieltymys määrittyy ensisijaisesti sen mu-

kaan, minkälainen vaikutus musiikissa ilmenevien virikkeiden ominaisuuksilla (kuten mo-

nimutkaisuudella, tavanomaisuudella, tempolla tai volyymilla) on autonomiseen hermos-

toon. Musiikista, jolla on keskitason määrä virikepotentiaalia, pidetään teorian mukaisesti 

eniten. Virikepohjainen teoria haastettiin ja kyseenalaistettiin 1980-luvulla kognitiivisella 

prototyyppiteorialla, jonka mukaan preferenssit määrittyvät sen mukaan, missä määrin 

tietty musiikillinen virike on tyypillinen sen omassa kategoriassa. Kognitiivisen teorian 

mukaan musiikilliset preferenssit ovat yhteydessä musiikillisen ärsykkeen prototyyppisyy-
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teen, sillä musiikkityyleille tyypilliset virikkeet synnyttävät voimakkaampia aktiivisia pro-

sesseja keskeisissä kognitiivisissa kategorioissa. (Hargreaves ym. 2006, 138.)  

Musiikillisten preferenssien kehitystä koskeva teoreettinen erimielisyys voi osakseen selit-

tää sitä, miksi preferenssien kehitystä ei ole tutkittu enempää (Hargreaves ym. 2006, 140). 

Virikepohjainen teoria ja kognitiivinen prototyyppiteoria eivät välttämättä ole niin yhteen 

sovittamattomia kuin tutkimuskirjallisuus on antanut ymmärtää, onhan esimerkiksi proto-

tyyppisyys yksi musiikillisen virikkeen ominaisuus (Hargreaves & North 2008, 87). Mo-

lemmissa teorioissa on myös omat heikkoutensa. Kognitiivinen prototyyppiteoria ei täs-

mennä sitä, minkälaisiin aspekteihin tai virikkeisiin reagoimme musiikissa. Viriketeoria ei 

sekään kerro, mitkä ovat niitä tärkeimpiä virikkeitä musiikissa. Kokemusperäisen estetii-

kan tutkimuksen menetelmät aiheuttavat sen, etteivät teoriat pysty selittämään musiikillisia 

preferenssejä arkielämässä (esimerkiksi lyriikoiden ja sosiokulttuuristen tekijöiden merki-

tyksen ohittaminen sekä pitkäaikaisten preferenssien selittämättömyys). Molemmilla teori-

oilla on ongelmistaan huolimatta jotain annettavaa. (Hargreaves & North 2008, 88.) 

Hargreaves, North ja Tarrant esittävätkin teorioiden pohjalta kaksi hypoteesia, joita olisi 

hyvä tutkia ja joiden avulla voitaisiin selittää musiikillisten preferenssien syntyä ja kehitys-

tä. Virikepohjaiseen teoriaan perustuva hypoteesi esittää, että elämänmittainen akkulturaa-

tioprosessi tieto- ja viestintäteknologisten mahdollisuuksien myötä yhä laajenevaan mu-

siikkityylien kenttään aikaansaa sen, että musiikista tulee yhä vähemmän arvattavaa, vaih-

televaa ja kompleksisempaa. Tästä näkökulmasta ikääntyminen voitaisiin yhdistää yhä 

kompleksisemman musiikin preferenssiin ja musiikillisten preferenssien pitkäaikaiseen 

muotoutumiseen. (Hargreaves ym. 2006, 140–141.) Toisaalta myös prototyyppiteoriaan 

perustuva hypoteesi voi selittää musiikillisten preferenssien kehittymistä elämänkaaren 

aikana, tosin täysin edellisestä poikkeavasta näkökulmasta. Sen mukaan käsityksemme 

siitä, mitä mieleisemme musiikki on tai mistä se muodostuu, ei kehity ajan kanssa aikui-

suudenkin läpi, vaan vakiintuu lopullisesti nuorena tai aikuisuuden kynnyksellä. Jos mie-

leiseksi musiikiksi mielletty kategoria ei muutu, arvioidaan kaikki siitä poikkeavat uuden-

laiset musiikit sen mukaan, miten ne vastaavat nuoruuden ajan musiikkia. Tämän kaltainen 

näkökulma selittäisi sen, miksi musiikillinen preferenssimme pysyy monessa mielessä 

vankkumattomana elämän aikana. (Hargreaves ym. 2006, 141–142.) 

Musiikillisten preferenssien kehitystä voidaan tarkastella musiikissa itsessään ilmenevien 

ominaisuuksien lisäksi myös kehitysprosessiin keskittyvästä näkökulmasta. Musiikillisista 
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preferensseistä puhuttaessa on tärkeää tehdä ero preferenssipäätökseen kuuluvien kykyjen 

ja preferenssipäätöksen sisällön kanssa. Preferenssipäätöksessä ilmeneviä kykyjä voidaan 

kutsua musiikkityylien tunnistamiskyvyiksi. (Hargreaves ym. 2006, 143.) Musiikkityylei-

hin reagoinnissa ja niiden tunnistamiskyvyissä tapahtuu jonkin verran muutoksia iän myö-

tä, mutta näiden muutosten ilmeneminen on riippuvainen tutkimustilanteessa käytettyjen 

menettelytapojen lisäksi soitettujen tyylien keskinäisestä vaihtelusta sekä kuunteluesi-

merkkien välillä ilmenevistä kontrastista. Iän myötä tapahtuvia muutoksia ja niiden taustal-

la vaikuttavia syitä tarkasteltaessa onkin hyvä huomioida musiikkityyleihin reagoinnissa ja 

niiden tunnistamisessa ilmenevät kognitiiviset ja affektiiviset osatekijät. Kognitiivisessa 

reagoinnissa on kyse ihmisen kyvyistä ymmärtää ja keskustella musiikkityyleistä, affektii-

visessa reagoinnissa subjektiivisista kokemuksista eli mieltymyksistä ja ei-mieltymyksistä 

musiikkityyleihin. Molemmissa osatekijöissä, mutta etenkin kognitiivisissa osatekijöissä 

iän myötä tapahtuvat muutokset voivat selittää musiikkityyleihin reagoinnissa ja niiden 

tunnistamiskyvyissä tapahtuvia kehityskaaria. (Hargreaves ym. 2006, 144.) 

Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan yksilöt pyrkivät positiiviseen sosiaaliseen identi-

teettiin erilaisissa ryhmissä. Sovellettaessa teoriaa nuorten musiikillisten preferenssien ke-

hitysten ennustamiseen, on saatu selville, että nuorten musiikillisten preferenssien ilmaus 

näyttää ohjautuvan ryhmän normien mukaan ja että musiikillinen käyttäytyminen on tärke-

ää ryhmän jäsenten määrittelyssä. (Hargreaves ym. 2006, 147–148.) Jopa 4–5-vuotiaat 

ovat osoittaneet sosiaalisen ryhmän hyväksymää musiikillista preferenssiä. Kyky määrittää 

ja ymmärtää, milloin ryhmän normeja on rikottu, määrittyy kuitenkin vasta myöhemmin 

lapsuudessa, kun sosiaaliset kognitiot ovat kehittyneempiä. Se, että normien rikkomisen 

havaitseminen kehittyy myöhäislapsuudessa, voi selittää 10–11-vuotiailla alkavaa kuunte-

luavoimuuden heikentymistä. Tätä nuorempien lasten kohdalla musiikkityyleillä ei näytä 

esiintyvän normatiivista arvoa sosiaalisessa kontekstissa. Kuunneltavaan musiikkiin liitty-

vä normatiivinen tietoisuus näyttää aiheuttavan vanhempien lasten kohdalla paineita nou-

dattaa normatiivisten standardien mukaista musiikillista preferenssiä. On mahdollista, että 

nuorten musiikillisten preferenssien ilmaus sosiaalisesti hyväksyttyä musiikkia kohtaan on 

keino, jolla voidaan strategisesti varmistaa ryhmän hyväksyntä ja pohjimmiltaan välttää 

negatiivisia ryhmästä hylkimisseurauksia. (Hargreaves ym. 2006, 148–149.) 

Konečnin virikepohjaiseen teoriaan perustuva malli kuvaa sitä, miten kuuntelija yhdistää 

sekä musiikin että kuuntelutilanteen virikkeet saavuttaakseen ideaalina pidetyn keskitason 

virikemäärän. Syklisessä prosessissa kuuntelijan mielialassa tapahtuvat muutokset, jotka 
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johtuvat ja saavat muotonsa musiikinkuuntelusta, heijastuvat kuuntelijan käytökseen. Käy-

töksessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat taasen kuuntelutilanteeseen, minkä johdosta 

kuuntelija saattaa vuorostaan vaihtaa kuuntelemaansa musiikkia. Kuuntelutilanne ymmär-

retään pitkäaikaisena ja vähitellen muotoutuvana tapahtumana eikä yksittäisenä yhdessä 

paikassa ja tietyssä ajassa ilmenevänä tapauksena. (Hargreaves & North 2008, 90.) Ko-

nečnin teoria voi selittää sitä, miten jatkuva sosiaalisten ja ei-sosiaalisten tilanteiden vaih-

telu, joissa musiikki on osana, voi selittää jokapäiväisten musiikillisten kokemusten moni-

muotoisuutta (Hargreaves & North 2008, 92). Konečninkaan malli ei ole kuitenkaan sääs-

tynyt kritiikiltä, sillä on kyseenalaista ja epätodennäköistä, että ihmiset käyttäisivät ja valit-

sisivat musiikkia aina niin, että se säätelisi heidän virikkeellisen tasonsa ideaalille keski-

vaiheelle (Hargreaves & North 2008, 92–93). 

3.3.2 Musiikillisiin preferensseihin vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä 

Musiikilliset preferenssimme voivat heijastaa yksilöllisten erojemme syviä olemuksia 

etenkin kuuntelutapojemme ja hahmottamisprosessimme kautta (Kemp 1997, 37). Suku-

puoli on yksi merkittävimmistä musiikillisiin preferensseihin ja toimintatapoihin vaikutta-

vista yksilöllisistä tekijöistä. Vaikka positiivinen asenne musiikkia kohtaan kasvaa iän 

myötä molemmilla sukupuolilla, tytöillä näyttää poikiin verrattuna olevan positiivisempi 

asenne musiikkiin kaikkina nuoruusvuoden ikäkausina, etenkin varhaisnuorina. (O’Neill 

1997, 50.) Asetelma saattaa olla muutoksen alaisena, sillä pojat suhtautuvat tyttöjä positii-

visemmin musiikkiteknologiaan (Hargreaves & North 2008, 113). Vaikka musiikkiin rea-

goimisessa ja lyhytaikaisissa preferensseissä ei ole löydetty eroa sukupuolten välillä, on 

pitkäaikaisia preferenssejä käsitellyissä tutkimuksissa selvinnyt, että naiset pitävät enem-

män pehmeämmistä (esimerkiksi valtavirtapopista) ja miehet raskaammista (esimerkiksi 

rockista, hevi ja rap) musiikkityyleistä. Yksi syy siihen, miksi pojat ja miehet tuntuvat pi-

tävän aggressiivisemmista musiikkityyleistä, on se, että he käyttävät musiikkia naisia to-

dennäköisemmin yleisen vaikutuksen tekemiseen. Naiset ja tytöt käyttävät musiikkia mie-

hiä todennäköisemmin mielialasäätelyn välineenä ja emotionaalisten tarpeiden täyttäjänä. 

(Hargreaves & North 2008, 114.) Ilmeinen yhteys sukupuolen ja musiikillisten preferens-

sien välillä johdattelee spekuloimaan sillä, ovatko sukupuolen mukaan määrittyvät erot 

vähemmän ilmeisiä sellaisissa sosiaalisissa ryhmissä, joissa erot sukupuolten välisissä roo-

leissa ovat vähemmän selkeitä (Russell 1997, 147).  
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Iän vaikutusta musiikillisiin preferensseihin voidaan tarkastella Berlynen virikepohjaisen 

teorian kautta. Näkökulman mukaan enkulturaatioprosessin myötä laaja joukko eri musiik-

kiteoksia ja -tyylejä on tullut tutuksi aikuisille ihmisille. Näin ollen kappaleiden ja tyylien, 

jotka ovat liian kompleksisia lapsille, pitäisi olla optimaalisen kompleksisia aikuisille, ja 

päinvastoin, lapsille optimaalisen kompleksiset kappaleet ovat liian helppoja aikuisille. 

Teorian pohjalta voidaankin spekuloida, johtuuko esimerkiksi klassisen musiikin tai jazzin 

suhteellinen epäsuosio nuorten keskuudessa siitä, etteivät he vielä kykene käsittelemään 

näille tyyleille ominaista kompleksisuuden tasoa. (Hargreaves & North 2008, 106.) Myös 

LeBlanc on pyrkinyt selittämään musiikillisten preferenssien syntyprosessia eliniän näkö-

kulmasta. LeBlanc selittää preferensseissä tapahtuvia pitkäaikaisia muutoksia kuuntelu-

avoimuudessa (”open-earedness”) tapahtuvien muutoksien valossa. Teorian mukaan lapset 

ovat kuunteluavoimia, mutta murrosikään tultaessa tämä kuunteluavoimuus vähenee 

(kuunteluavoimuuden heikentyminen alkaa 10. ikävuoden tienoilla). Kuunteluavoimuus 

vahvistuu osittaisesti uudelleen aikuisuuden kynnyksellä, minkä jälkeen kuunteluavoimuus 

jälleen heikentyy kuuntelijan ikääntyessä. (Hargreaves ym. 2006, 144–145.) LeBlanc’n 

tutkimukset ovat osoittaneet myös, että aikuisiän aikana mieltymys populaarimusiikkiin 

vähenee ja mieltymys klassiseen musiikkiin lisääntyy. Toisaalta kuuntelijoille merkittäviä 

artisteja käsittelevät tutkimukset osoittavat yleistä mieltymystä myöhäisnuoruudessa tai 

varhaisessa aikuisuudessa suosittuja artisteja kohtaan. (Hargreaves ym. 2006, 147.)  

LeBlanc’n teoria on saanut osakseen kritiikkiä ja vastateorioita. Hargreavesin ja Northin 

(2008, 108) mukaan kuunteluavoimuuden vaihtelua todennäköisempää on, että eri ikäryh-

millä on omanlaisensa musiikilliset preferenssit ja että ne vakiintuvat murrosiässä ja var-

haisaikuisuudessa. Heidän tutkimuksensa osoittivat, että populaarimusiikkipreferenssien 

kehitys saa huippunsa noin 24 vuoden iässä ja että nämä preferenssit näyttävät heijastele-

van myöhäismurrosiässä omaksuttuja mieltymyksiä (Hargreaves & North 2008, 108). Alun 

perin Holbrookin ja Schindlerin esittämän teorian mukaan tämän kaltaiselle kehitykselle 

on monia selityksiä. Murrosiässä ja varhaisaikuisuudessa tapahtuva preferenssien kehitty-

minen ja vakiintuminen johtuu 1) leimautumista vastaavasta sensitiivisyyden jaksosta, 2) 

musiikkikappaleiden ja siirtymäriittien välillä olevista assosiaatioista ja 3) kappaleiden tai 

tyylien herättämästä nostalgiatunteesta. On tärkeää huomata, että identifioituminen myös 

omaa nuoruutta aiemmin toimineisiin esittäjiin tai säveltäjiin on mahdollista. (Hargreaves 

& North 2008, 110.) Vaikka ei tiedetä tarkasti, miksi nuoruusvuodet ovat näin merkittäväs-

sä roolissa musiikillisten preferenssien kehityksessä, voidaan perustellusti väittää, että jo-
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kaisella sukupolvella näyttää olevan oma aikakautenaan miellyttävänä pidetty lempipopu-

laarimusiikkinsa, joita ei keskenään voida tai pidä arvottaa paremmuusjärjestykseen. Näyt-

tää siltä, että edellä käsiteltyjen teorioiden paikkansapitävyyttä testaavat läpileikkauksen 

omaiset tutkimukset tulisikin korvata nimenomaan musiikillisten preferenssien kehityspro-

sessia tarkastelevilla pitkäaikaistutkimuksilla. (Hargreaves & North 2008, 111.) 

Musiikillisiin preferensseihin vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä on tarkasteltu myös tempe-

ramentin ja persoonallisuuden näkökulmista (Greasley & Lamont 2009, 162–163). Mu-

siikki voi toimia persoonallisuuden kompensaationa (Hargreaves & North 2008, 115). 

Esimerkiksi intro- ja ekstroverteillä näyttää olevan jonkinlaisia eroja heidän musiikillisissa 

preferensseissään ja kuuntelutavoissaan. Ekstrovertit pitävät jykevästä, eloisasta, tarmok-

kaasta, emotionaalisesta ja huomiota herättävästä musiikista, kun introvertit suosivat 

enemmän intellektuaalisesti hillittyä, mystistä, syvällistä ja introspektiivista musiikkia. 

(Kemp 1997, 38.) Persoonallisuuden vaikutusta musiikillisiin preferensseihin voidaan se-

littää esimerkiksi Berlynen virikepohjaista ja Eysenickin persoonallisuusteorioita yhdiste-

lemällä. Koska ekstrovertit kokevat liian vähän virikkeitä, he lisäävät virikemäärää emo-

tionaalisesti virittyneen musiikin avulla. Introvertit taas kokevat liian paljon virikkeitä, 

minkä vuoksi he käyttävät muodoltaan formaalia musiikkia virikemäärän vähentämiseen. 

Tämän kaltainen johtopäätös ei ole kuitenkaan kiistaton. Toista koulukuntaa edustavien 

mukaan musiikki ei toimi persoonallisuuden kompensaationa vaan enemmänkin sen heijas-

tuksena. (Hargreaves & North 2008, 115–116.) 

Preferensseissä ilmeneviä yksilöllisiä eroavaisuuksia voidaan tarkastella myös kuunteluta-

pojen ja -strategioiden näkökulmasta. Kuuntelutavat voidaan jakaa kolmeen: objektiivis-

analyyttiseen (musiikin rakenne ja muoto), affektiiviseen (musiikin emotionaalisuus) sekä 

lapsilla ilmenevään assosiatiiviseen (musiikin aikaansaamat mielleyhtymät). Myös musii-

killisesti kouluttautuneilla ja kouluttamattomilla ilmenee eroja kuuntelutavoissa, sillä mu-

siikillisesti kouluttautuneet omaksuvat syntaktisen eli rakenne- ja ratkaisuanalyyttisen 

kuuntelutavan ja kouluttamattomat enemmän referentiaalisen, emotionaalisen tai aistillisen 

kuuntelutavan. (Kemp 1997, 38–39.) Tutkimukset osoittavat Berlynen virikepohjaisen teo-

rian mukaisesti, että musiikillisesti kouluttautuneet pitivät kompleksisesta musiikista 

enemmän kuin kouluttamattomat henkilöt (Hargreaves & North 2008, 123). Kokemuspe-

räiseen estetiikkaan ja yksilöllisiin tekijöihin keskittyvät tutkimussuuntaukset keskittyvät 

kuitenkin yksinomaan kuuntelijan sisäiseen yksilöllisyyden tasoon, eivätkä ne ota tarpeeksi 

huomioon sosiaalista kontekstia musiikinkuuntelussa. Tutkimukset ovatkin tähän mennes-
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sä olleet kykenemättömiä tunnistamaan ja osoittamaan temperamentin, persoonallisuuden 

ja musiikillisten preferenssien yhteyksiä tarkasti. (Greasley & Lamont 2009, 163.)  

Yksi silmäänpistävimpiä puutteita tutkimuksessa yksilöllisten tekijöiden vaikutuksesta 

musiikillisiin preferensseihin on yksilön etnisyyden vaikutusten tarkastelu. Aihepiirin tut-

kimuksen puutteen perusteluna on käytetty ennakoitavissa olevien tulosten itsestäänsel-

vyyttä, mutta musiikillisten preferenssien ja etnisyyden välinen yhteys ei ehkä nykypäivä-

nä ole niin selkeästi ennakoitavissa kuin ennen tai kuin osaamme ajatella. (Hargreaves & 

North 2008, 101.) Joka tapauksessa, vielä muutama vuosikymmen sitten eri kansallisille, 

kulttuurisille ja etnisille ryhmille ominaiset musiikkityylit puhuivat sen puolesta, että mu-

siikkimaut eriytyvät näiden rajojen mukaisesti. Myös monietnisten ja -kulttuuristen yhteis-

kuntien (kuten Yhdysvallat ja Iso-Britannia) eri etnisillä ja kulttuurisilla ryhmillä näytti 

esiintyvän erilaisia musiikillisia preferenssejä. Dixonin tutkimuksessa (1982) etniset erot 

olivat ilmeisiä jopa sen jälkeen, kun muita vaikuttavia tekijöitä (ikä, koulutus ja musiikilli-

nen aktiivisuus) ei otettu huomioon. (Russell 1997, 147–148.) 

3.3.3 Musiikillisiin preferensseihin vaikuttavia yhteisöllisiä tekijöitä 

Musiikilliset preferenssit ja maut eivät synny tyhjiössä tai ainoastaan yksilöllisten tekijöi-

den vaikutuksesta, vaan ne ovat alttiita monille sosiaalisille vaikutuksille, jotka juontavan 

juurensa muun muassa perheen, kavereiden, koulutuksen median parista (Russell 1997, 

141). Konečnin mukaan sosiaalisen kanssakäymisen, tunteiden, tunnetilojen ja muiden 

ympäristöön kytkeytyvien tekijöiden huomioiminen musiikkivalintoja tarkasteltaessa on 

elintärkeää. Viimeaikoina on siirryttykin tutkimaan ihmisten jokapäiväisen elämän musiik-

kitoimintoja ja -preferenssikäyttäytymistä niiden luonnollisissa konteksteissa. (Greasley & 

Lamont 2009, 163–164.) Jokapäiväisiä musiikinkuuntelutottumuksia käsittelevät tutkimus-

tulokset alleviivaavat valinnan merkitystä, sillä ihmiset valitsevat erityyppistä musiikkia 

erityyppisin perustein, ja musiikinkuuntelun motivaatiot ovat kontekstisidonnaisia. Henki-

lökohtaiset suosikit vaihtuvat ajan myötä ja päivittäiset suosikit heijastavat tilanne- ja tun-

nesidonnaista sopivuutta, kun pitkäaikaiset suosikit kytkeytyvät enemmänkin yksilölliseen 

elämänhistoriaan. (Greasley & Lamont 2009, 164.) 

Hargreavesin ja Northin (2008, 96) mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että musiikin 

sopivuus tiettyyn paikkaan tai tilanteeseen aikaansaa preferenssiä. Kokemusperäisen este-

tiikan mukaiset musiikin virikkeet ja niiden aikaansaamat viriketason vaihtelut eivät ole 
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ainoa merkittävä tekijä musiikin sopivuuden määrittelyssä. Esimerkiksi sanoituksen, sopi-

vaksi katsotun soitinnuksen käyttö tai ennakkoluulot ja asenteet eri musiikkityylejä koh-

taan vaikuttavat musiikin valintaan. Tähän mennessä ei ole kuitenkaan pystytty osoitta-

maan, missä määrin tilannesidonnaiset tekijät voivat ohittaa yksilölliset preferenssit kuun-

teluvalinnan hetkellä. (Hargreaves & North 2008, 96.) Myös sosiaalisen ryhmän asettaman 

ja ylläpitämän ”linjauksen” noudattaminen selittää kuuntelutilanteen vaikutusta musiikilli-

siin valintoihin ja preferensseihin. Sosiaaliseen ryhmään kuulumisen arvostaminen näkyy 

musiikillisten mielipiteiden yhtenäisyydessä ryhmän linjauksen kanssa. Tilanteessa, jossa 

kuunneltavasta musiikista ei tiedetä paljon, kuuntelija perustaa näkemyksensä musiikista 

tavoitettavissa olevan tietolähteen mukaisesti. (Hargreaves & North 2008, 97.)  

Kuten asenneilmauksemme, harkinta- ja arvostelukykymme ja esteettiset arviomme visu-

aalisista virikkeistä, myös musiikilliset preferenssimme ovat riippuvaisia sosiaalisesta vai-

kutusvallasta (Crozier 1997, 70). Sosiaalisen vaikutusvallan merkitystä musiikillisiin pre-

ferensseihin ja niiden ilmaisuun voidaan tarkastella yksilön persoonallisen identiteetin (jo-

ka jaetaan vielä yksityiseen ja julkiseen identiteettiin) ja sosiaalisen identiteetin kautta. 

Itsellensä uskollisen kuvan antamisen motiivit ovat jatkuvassa arvovaltataistelussa sosiaa-

lisen arvo- ja vaikutusvallan kanssa. (Crozier 1997, 71–72.) Arvovaltataistelu on hyvin 

tyypillistä esimerkiksi murrosikäisille, joille musiikki on keino turvata samaistuminen sa-

mankaltaisten ja -mieleisten ikätovereiden kanssa (Crozier 1997, 72–73).  

Teoriat siitä, miten musiikilliset preferenssit ja sosiaaliset rakenteet (kuten yhteiskuntaluo-

kat) ovat yhteydessä keskenään jakautuvat kahteen näkökulmaan. Ensimmäisen mukaan 

erot musiikkimauissa ovat seurausta yhteiskunnan jakautumisesta eri kerroksiin, toisin 

sanoen, että sosiaaliset rakenteet vaikuttavat musiikkimakuihin. Toisen näkökulman mu-

kaan musiikkimaut ovat yksi monista tekijöistä, jotka vaikuttavat ja määrittävät sosiaalisia 

rakenteita. Molemmat tulkinnat ovat tietyssä mielessä päteviä, sillä musiikkimaut ja sosi-

aaliset rakenteet ovat todennäköisesti molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa keskenään. 

(Russell 1997, 149.) Sosiaaliluokan vaikutusta musiikillisiin preferensseihin on tutkittu 

ahkerasti. Sosiologisen massakulttuuriteorian mukaan suurelle massalle suunnattu musiik-

kituotanto välttää riskien ottoa ja pyrkii myymään samankaltaista musiikkia mahdollisim-

man suurelle massalle mahdollisimman pitkään. Tällainen musiikin tuotantotapa aiheuttaa 

pysähtyneisyyttä, taiteilijoiden musiikillisten standardien laskusuuntaa ja musiikkimakujen 

massakulttuurisoistumista. (Hargreaves & North 2008, 102.) 
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Teorian tunnetuimman puolestapuhujan, Bourdieun mukaan instituutioiden hallitsema mu-

siikkien legitimointi aikaansaa kaksitasoisen taidemaailman. Yläkulttuuri hankkii statuk-

sensa arvostelukykyisenä pidettyjen kulttuurisiin tuotantoprosesseihin kytköksissä olevien 

kannatuksella. Alakulttuuri sitä vastoin rakentuu suuren populaation kulutukselle ja siitä 

seuraavalle taloudelliselle voitolle. Kuuntelijoiden musiikkimaut ovat teorian mukaan siis 

riippuvaisia siitä, missä määrin ja millä tasolla yksilö on osallisena musiikin legitimoinnis-

sa. Sosioekonominen status ja hierarkia ovat näin ollen suorassa yhteydessä pitkäaikaisiin 

musiikillisiin preferensseihin. (Hargreaves & North 2008, 102.) Teoriaa on kuitenkin kriti-

soitu esimerkiksi siitä, että legitimaatioprosessit ovat jatkuvassa muutoksen kierteessä ja 

että ylä- ja alakulttuuria ei voida käsitteinä soveltaa kaikkiin ainutkertaisiin tai -laatuisiin 

taiteellisiin tuotoksiin (Hargreaves & North 2008, 104). 

Suomalaiset musiikkimakukulttuurit ja -joukot eivät jäsenny pelkästään yhteiskuntaluokan 

tai statusryhmän mukaan, vaan luokkapohjainen jäsentyminen on vain yksi ulottuvuus ma-

kujoukkojen erottelussa (Liikkanen 2009b, 190). Liikkasen (2009b, 190–191) mukaan 

suomalaisen musiikkikulttuurin ytimessä esiintyy kolme ulottuvuutta: klassinen musiikki, 

pop- ja rockmusiikki sekä iskelmä, joista klassisessa musiikissa ja iskelmässä esiintyy eni-

ten luokkaerotteluun liittyviä piirteitä. Klassisen musiikin harrastajat samaistuvat erityisesti 

ylempään keskiluokkaan, kun klassista musiikkia torjuvat samaistuvat eniten työväenluok-

kaan. Toisaalta ylempään keskiluokkaan samaistuminen on vain yksi klassisen musiikin 

suosijoiden piirre, muita on esimerkiksi sukupuoli. Rockmusiikki on makujoukoista moni-

ulotteisin, sillä rockin eri alalajien kuuntelemiseen vaikuttaa esimerkiksi samaistuminen 

tiettyyn ikäryhmään, sukupuoleen, yleiseen keskiluokkaisuuteen, suomalaisuuteen, tavalli-

suuteen tai tietyn kiinnostuksen kohteen jakavaan yhteisöön. (Liikkanen 2009b, 191–192.)  

Suomen kohdalla voidaan pohtia sitä, pitäisikö sosiaaliluokkien vaikutusten sijaan puhua 

musiikkimaun kulttuurisesta kaikkiruokaistumisesta. Teorian mukaan eliitti ei ole hylännyt 

korkeakulttuuria, vaan sen rinnalla kuunnellaan myös monia populaarimusiikin tyylilajeja. 

Sekä viihteen että taiteen harrastaminen erottaisi siis korkeasti koulutetut vähemmän kou-

lutetuista. (Alasuutari 2009, 84.) Tutkimukset todella osoittavat, että klassista musiikkia 

kuuntelevat ovat musiikkimaultaan kaikkiruokaisempia ja että kaikkiruokaisuus on yhtey-

dessä koulutusasteeseen (Alasuutari 2009, 96). Myös nykynuoret arvostavat monipuolista 

musiikkimakua entistä enemmän. Kaikkiruokaisesta suhtautumistavasta on muodostumas-

sa yleinen asenne suhtautua erilaisiin makuihin ja tyyleihin. (Alasuutari 2009, 99.) Kaikki-

ruokaisuus eli suvaitsevaisuus ja monipuolisuus nähdään nykyään kulttuuripääomana. Toi-
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saalta ei tule unohtaa, että musiikkimaku on edelleen tapa ilmaista yhteiskunnallista ase-

maa ja keino kohota sosiaalisessa hierarkiassa. (Alasuutari 2009, 100.) 

3.4 Sosiaaliset verkostot 

Musiikista nauttiminen on pohjimmiltaan sosiaalinen kokemus, sillä musiikilla on tärkeä ja 

myötävaikuttava osa monissa sosiaalisissa tilanteissa, seremonioissa ja tapahtumissa (Cro-

zier 1997, 67). Musiikin roolia ryhmäaktiviteeteissa voidaan tutkia kahdella tavalla. En-

simmäinen tarkastelee miten ryhmäprosessit vaikuttavat kuulijan musiikkiin reagoimiseen, 

toinen miten musiikki ja sen eri ominaisuudet vaikuttavat ryhmäprosesseihin. Tässä tapa-

uksessa olemme kiinnostuneita ensimmäisestä näkökulmasta. Sosiaalipsykologien mukaan 

yhdenmukainen käyttäytyminen ja neuvottelu ovat olennainen osa pienten ryhmien toimin-

taprosesseja. Yhdenmukaista käyttäytymistä ja mukautumista käsittelevissä tutkimuksissa 

korostetaan kahdenlaisia prosesseja. Ensimmäisessä prosessissa yksilöt tukeutuvat ryhmän 

sosiaaliseen hyväksyntään ja noudattavat ryhmän toimintatapoja, joko odottaen palkintoa 

tällaisesta käyttäytymisestä tai peläten rangaistusta, elleivät he toimi odotetulla tavalla. 

Toisessa prosessissa, etenkin jos tilanne on epäselvä ja yksilö on epävarma omasta arvoste-

lukyvystään, yksilö muokkaa tai muuttaa asemaansa prosessissa ymmärtää maailmaa ver-

taamalla yleisiä mielipiteitä ryhmän mielipiteisiin. (Crozier 1997, 68.) Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että musiikilliset preferenssit ovat alttiita sosiaaliselle vaikutusvallalle ja että 

ne ovat yhdenmukaisia muun muassa asenneilmausten kanssa (Crozier 1997, 70). 

Kun tarkastellaan sosiaalisen vaikutusvallan ulottuvuuksia, on tärkeää erottaa toisistaan 

yksityisesti ja julkisesti ilmaistut asenteet. Yksilön itseluottamus omiin vakaumuksiin ja 

niiden julkinen esittäminen, uskomukset enemmistön preferensseihin sekä enemmistön 

sosiaalinen vaikutusvalta voivat selittää yksityisesti kannatettujen ja julkisesti esitettyjen 

musiikillisten preferenssien eroavaisuuksia. Yksityisen ja julkisen identiteetin roolit sosiaa-

lisissa kohtaamisissa ovat olennaisia, sillä julkinen identiteetti toimii tärkeänä tekijänä 

ryhmien sisäisissä ja niiden välisissä suhteissa. (Crozier 1997, 71.) Väitettä siitä, että yksi-

lön vapaiden valintojen tuloksena pidetyt musiikilliset preferenssit ovat enemmänkin nor-

matiivista luontoa, tukevat etenkin nuorison parissa tehdyt tutkimukset, joiden mukaan 

musiikilliset asenteet ja preferenssit muokkautuvat nimenomaan sen mukaan, miten ne 

sopivat minän julkiseen ilmentymiseen (Crozier 1997, 72). 
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3.4.1 Enkulturaatio 

Musiikin ja musiikkikulttuurin kuuleminen ja kuunteleminen ovat suorassa yhteydessä 

lasten enkulturaatio-, akkulturaatio- ja sosialisaatioprosesseihin. Juvosen (2006, 176) mu-

kaan enkulturaatiossa (toisin sanoen sosialisaatiossa ja akkulturaatiossa) on kyse hitaasti 

etenevästä yhteiskunnan jäseneksi kasvamisen prosessista, jossa lapsi omaksuu ympäröi-

vän yhteiskunnan tavat, säännöt, normit, arvot ja asenteet, myös musiikkia koskien. Yhtei-

söllinen musiikkimaku ja -kulttuuri tarjoavat lapselle puitteet yksilölliselle musiikkikult-

tuurin ymmärtämiselle ja kehittyvälle individuaaliselle ja oman mielen liikkeisiin keskitty-

neelle musiikkimaulle. Musiikkia opitaan tahattomasti olemalla alttiina kulttuurille tyypil-

lisille musiikkityyleille ja -vaikutteille. Alle kouluikäisten lasten musiikillinen kehitys ei 

koostu tietoisesti musiikillisten taitojen harjoittamisesta, vaan musiikilliseen ympäristöön 

sosialisoitumisesta. (Juvonen 2006, 176.) Hiljalleen omaksuttu musiikki edustaa yhteisön 

käsityksiä musiikista, mutta myös yhteisön käsityksiä ja merkityksiä sosiaalisesta maail-

masta ja vuorovaikutussuhteista (Juvonen 2006, 177). 

Sosialisaatiossa yksilö omaksuu yhteisössä yleisesti käytössä olevia järjestelmiä käyttäy-

tymiseen, uskomuksiin, asenteisiin ja arvoihin liittyen. Sosialisaatioprosessiin vaikuttavat 

joukko eri tekijöitä vanhemmista, muista perheenjäsenistä ja kavereista aina ympäröivään 

yhteiskuntaan asti. On syytä olettaa, että tämä sukupolvien välinen kulttuurin reproduktio 

ulottuu myös esteettisille osa-alueille, kuten musiikkimakuihin. (Russell 1997, 150.) Näin 

ollen tiettyyn musiikilliseen makujoukkoon kuuluvassa perheessä ilmenisi rykelmä vaikut-

tavia tekijöitä, jotka lisäävät lapsen todennäköisyyttä kasvaa osaksi perheeseen omaksuttua 

makujoukkoa. Väitettä on kuitenkin vaikeaa perustella ja todistaa muun muassa ongelmal-

listen tutkimusasettelujen ja -menetelmien takia, etenkin kun jotkut tutkimukset ovat osoit-

taneet, että perheen ja koulutuksen vaikutukset näyttävät itse asiassa heikoilta. Etenkin 

nuorten kohdalla tämä voi selittyä sillä, että musiikkia kuunnellaan nimenomaan yksin tai 

kavereiden kanssa, ei niinkään perheenjäsenten tai vanhempien kanssa. (Russell 1997, 

150.) Näkökulma sosialisaation vaikutuksesta lapsen musiikillisiin preferensseihin ja tot-

tumuksiin voidaan kuitenkin kääntää myös päälaelleen: ehkä kyse onkin siitä, että musiik-

kimakukulttuurit muodostavat aktiivisen osan sosialisaatioprosessissa muokaten kuunteli-

jan sosiaalisia asenteita ja käytöstä. Musiikki jota kuuntelemme voi toimia myös samais-

tumisen ja yhtenäisyyden vakiinnuttajana samankaltaisten ja esimerkiksi saman sosiaali-

luokan jakavien kanssa. (Russell 1997, 151.)  
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Akkulturaatio eli kasvava perehtyneisyys omaan (musiikki)kulttuuriin on oletettavasti kyt-

köksissä ikään. Akkulturaation prosessia voidaan tarkastella esimerkiksi kokemusperäisen 

estetiikan virikepohjaisen teorian näkökulmasta. Iän myötä ihminen on yhä enemmän altis-

tunut erilaisille musiikillisille virikkeille. (Hargreaves & North 1997, 89.) Ajan kuluessa 

näistä musiikillisista virikkeistä tulee ihmisille tavanomaisia ja yhä enemmän ennalta ar-

vattavissa olevia, mikä johtaa vähäisempään subjektiivisen kompleksisuuden kokemukseen 

ja viriketasoon. Teorian mukaan sopivan kompleksinen musiikki säilyttää musiikille altis-

tumisen (eli musiikinkuuntelun) tason siis pidempään kuin liian yksinkertainen musiikki. 

(Hargreaves & North 1997, 90.) Näin ollen pienet lapset suosivat aluksi musiikkikulttuuril-

le ominaisia yksinkertaisempia musiikillisia virikkeitä kuin aikuiset. Vähitellen iän ja kult-

tuuriin kasvamisen ja perehtymisen myötä lapset siirtyvät kuuntelemaan kompleksisempaa, 

aikuisille musiikinkuuntelijoille tyypillistä musiikkia. 

3.4.2 Vanhempien vaikutus lasten musiikillisiin ympäristöihin 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka vanhemmat vaikuttavat lastensa musiikilliseen 

kehitykseen niin musiikillisten taitojen, esiintymisen kuin minäkuvan ja identiteetin koh-

dalla. Myös vanhempien vaikutusta konserttikävijöinä ja musiikkilevyjen omistajina lapsen 

musiikillisiin saavutuksiin on tutkittu. Yleisluontoisena johtopäätöksenä voidaan sanoa, 

että kodin musiikillinen ympäristö vaikuttaa positiivisesti lasten musiikilliseen toimintaan. 

(Lum 2008, 103.) Edellä käsiteltiin, kuinka vanhemmat ja heidän musiikkimakukulttuurin-

sa ovat suuressa roolissa lasten musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavina tekijöinä enkultu-

raatioprosessin kautta. Sitä, miten vanhemmat suoranaisesti vaikuttavat lasten musiikillis-

ten ympäristöjen sisältöön ja muotoutumiseen, ei ole yleisesti tutkittu.  

Singaporelaisen Lumin tutkimuksessa 1.-luokkalaisten lasten kodin musiikillisista ympä-

ristöistä ilmeni, kuinka vanhempien ja sisarusten musiikillisen identiteetin ja musiikillisten 

mielenkiinnon kohteiden ilmeneminen kotona soitettavissa CD-levyissä johti altistumisen 

myötä kotona soitettavan musiikin assimiloitumiseen eli sulautumiseen lapsen omaan mu-

siikilliseen repertuaariin (Lum 2008, 108). Mielenkiintoista on se, että vaikka lapsilla oli 

tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tuomat käyttömahdollisuudet itseohjautuvaan musii-

killisten ympäristöjen säätelyyn, perheen muut jäsenet tekivät ensisijaiset ja varsinaiset 

valinnat ja päätökset kuunneltavasta musiikista. Perheenjäsenten musiikilliset valinnat ja 

niille altistuminen olivat vaikuttamassa lasten musiikillisen tottuneisuuden ja mielenkiin-
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nonkohteiden kehitykseen. (Lum 2008, 113.) Ensimmäiset musiikinkuunteluelämykset 

saadaan useimmiten kotoa, ja vanhemmat yleensä päättävät esimerkiksi lapsen musiikki-

harrastustoiminnasta. Toisaalta nykyajan lapset ja nuoret saavat musiikillisia vaikutteita 

yhä enemmän myös kodin ulkopuolelta. (Hanifi 2009, 234.)  

Vanhemmat pitävät lasten mediataitoja tärkeinä ja ovat kiinnostuneita lasten käyttämistä 

mediasisällöistä. Toisaalta vanhemmat ovat myös huolissaan median vaikutuksista lapsiin-

sa ja pyrkivät kontrolloimaan lastensa median käyttöä. (Kupiainen ym. 2008, 152.) Etenkin 

pienten lasten vanhemmat ovat tiiviisti läsnä lastensa median käytössä. 8-vuotiaiden lasten 

vanhemmat kontrolloivat lastensa median käyttöä päättämällä muun muassa mediankulu-

tuksesta, kieltämällä epäsopiviksi katsomiaan sisältöjä ja suosittelemalla kehittäviksi ja 

hyödyllisiksi katsomiaan mediatuotteita. (Kupiainen, Uusitalo & Vehmas 2011, 138.) 

Suomalaisissa kodeissa käytetään pitkälti samanlaisia mediakontrollointisääntöjä kuin 

muissakin maissa. Aikarajoituksia käytetään etenkin konsolipelien ja tietokone- ja nettipe-

lien yhteydessä, ei niinkään musiikinkuuntelussa. (Kupiainen ym. 2008, 153.)  

Vanhemmilla on myös keskeinen ja kiistaton rooli linkkinä lasten ja kulutuskulttuurin vä-

lillä. Suurimmasta osasta pienten lasten ostoksista ja kulutuksesta vastaavat vanhemmat, ja 

moni lapsille suunnatuista ostoksista ei välttämättä sisällä lapsen omaa valintaa tai heidän 

konsultointiaan. Markkinoijat ovat hyvin tietoisia siitä, miten vanhemmat vaikuttavat las-

tensa kulutustottumuksiin ja käyttävät vanhempien eri kasvatustyylejä hyväkseen markki-

noinnissaan. (Buckingham 2011, 143.) Buckinghamin (2011, 145) mukaan väitteet perhe-

elämän ja vanhemmuuden taantumuksesta ja markkinoinnin kasvavasta yliotteesta ovat 

kuitenkin liioiteltuja. Sosiaalisia muutoksia perhesuhteissa ja -käytännöissä ei voida toi-

saalta sivuuttaakaan (Buckingham 2011, 145).  

Vastoin yleistä ja vanhempien omaa mielikuvaa ajan riittämättömyydestä vanhemmat viet-

tävät nykyään enemmän aikaa kotona kuin ennen. Toisaalta perhekokojen pienentymisen 

myötä yhä useampi lapsi viettää aikaa omassa huoneessa ja yhä enemmän television, inter-

netin tai muun median äärellä. (Buckingham 2011, 148–149.) Näkemys lasten kanssa vie-

tetyn laatuajan tärkeydestä ja kokemus sen vähyydestä omassa perheessä voidaan vanhem-

pien kohdalla nähdä johtaneen kompensaatiomenetelmään eli lapsille suunnatun ja ostetun 

kulutustavaran nousuun (Buckingham 2011, 150). Lapsille annettu tasku- tai viikkoraha on 

nykyään yleisesti käyttöönotettu tapa eikä taskurahan määrissä korkea- ja vähätuloisten 

perheiden välillä esiinny suuria eroja. Oman taskurahan kuluttamisen lisäksi lapsilla on 
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nykyään enemmän sananarvoa myös vanhempien tai perheen yhteisissä hankinnoissa. 

Vanhempien itsemääräämisvalta auktoriteetteina onkin hiljalleen vähenemässä siirryttäessä 

yhä enemmän lasten ja vanhempien väliseen neuvotteluun, avoimuuteen ja dialogiin päivit-

täisessä kuluttamisessa. (Buckingham 2011, 150–151.)    

3.4.3 Sisarusten vaikutus lasten musiikillisiin ympäristöihin 

Tutkimustulokset sisarussuhteiden luonteesta ja sisarusten vaikutuksista toisiinsa ovat ha-

janaisia ja puutteellisia eivätkä aikaisemmat tutkimukset ole suoranaisesti keskittyneet tar-

kastelemaan sisarusten vaikutusta lasten musiikillisiin ympäristöihin. Vaikka perhesiteitä 

sisarusten välisiä suhteita on tutkittu suhteellisen vähän, sisarussuhteilla on löydetty olevan 

merkittävä rooli lapsen kehityksen kannalta, etenkin sen sosiaalisessa ja emotionaalisessa 

kontekstissa (Sanders 2004, 1). Käsitykset sisarussuhteista ovat yleensä hyvin polarisoitu-

neita, mutta niiden monimutkaisuutta on tapana myös usein yksinkertaistaa, sillä toisaalta 

sisarussuhteet voidaan nähdä tukea antavina ja hoivaavina tasapuolisten yksilöiden allians-

sina, toisaalta kilpailuhenkisenä ja pidättyväisenä vihollisuutena (Sanders 2004, 7).  

Käsitykset sisarussuhteista vaihtelevat myös kulttuurisesti. Cicirellin teollistuneita ja 

ei-teollistuneita kulttuureja vertailevassa tutkimuksessa (1994) ilmeni, kuinka teollistuneis-

sa yhteiskunnissa sisarussuhteiden läheisyysaste merkittävimmästä vähiten merkittävim-

pään rakentuu seuraavasti: sisar–sisar, veli–sisar tai sisar–veli ja veli–veli. Tutkimuksen 

mielenkiintoisin yksityiskohta on kuitenkin se, että ei-teollistuneissa maissa sisarussuhteet 

koettiin luonnollisina ja välttämättöminä kun teollistuneissa maissa ihmissuhteen tärkeyttä 

määriteltiin harkinnanvaraisesta lähtökohdasta. (Sanders 2004, 19–20.) Varteenotettava 

selitys kulttuurien ja eri taloudellista asemaa edustavien perheiden välisille eroille käsityk-

sissä sisarussuhteen luonteesta voidaan löytää perheen taloudellisten perusedellytysten ja 

välttämättömyyksien toteutumisessa. Kun taloudellinen taakka joko perheen riittävän vau-

rauden tai aikuisuudessa yksilöllisen taloudellisen tilanteen kohottua poistuu, sisarussuh-

teiden yhteistoiminnallinen luonne ei ole enää tarpeellinen selviytymisen tai hyvinvoinnin 

edistämisen kannalta. Toisaalta erot sisarussuhteissa selittyvät myös kulttuurien ja yhteis-

kuntien erilaisilla perhesuhdemalleilla. (Sanders 2004, 21.) Yhden nykyaikaisia perhe-, 

sisarus- ja kaverisuhteita selittävän näkökulman mukaan perhesuhteiden pienentyminen on 

johtanut sisarussuhteiden vähentymiseen ja sen myötä lasten median erakkokäyttöön 

(Buckingham 2011, 146). Saadut tutkimustulokset aikaansaavatkin spekulaatiota siitä, on-
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ko taloudellisella vauraudella yhteys vähemmän merkityksellisiin tai sellaisina pidettyihin 

sisarussuhteisiin (Sanders 2004, 21). 

Sisarussuhdetutkimuksen tärkeimpiä tuloksia tämän tutkimuksen näkökulmasta voi kiteyt-

tää seuraavasti. Kysymykseen siitä, ovatko sisarussuhteet luonteeltaan kompensaatiota 

lapsen suhteesta vanhempiinsa vai yhdenmukaisia lapsen suhteeseen vanhempiensa kanssa, 

on olemassa molempia teorioita tukevia todisteita (Sanders 2004, 83–84). Hyvin samankal-

taisesta geneettisestä perimästä huolimatta sisarusten erilaisuutta voidaan selittää heidän 

yllättävänkin erilaisilla ja yksilöllisesti koettavilla sosiaalisilla kasvuympäristöillä, jotka 

vaihtelevat esimerkiksi sisarusten iän, sukupuolen ja niihin liittyvien roolikäsitysten, 

elinympäristön tai vanhempien terveydentilan johdosta (Sanders 2004, 85–87). Sisarussuh-

teissa esiintyvä emotionaalinen laatu lämpimistä suhteista aggressioon (ja toisaalta niiden 

yhtäaikaisuuteen) vaihtelee tapauskohtaisesti hyvin paljon. Toisaalta isosisaruksilla näyttää 

olevan yleisesti merkittävä rooli pienemmän sisaruksen opettajana tai opastajana. 

Isosisaruksien merkitys lapselle näkyy myös yksinomaan heidän välisten leikkien ominai-

sissa piirteissä. (Sanders 2004, 101–102.)   

3.4.4 Kavereiden vaikutus lasten musiikillisiin ympäristöihin 

Lasten ja heidän kavereidensa vaikutussuhdetta voidaan tarkastella yleisesti ikätoverisuh-

detutkimusten valossa. Vaikka ikätoveriryhmäkokemuksia ei esiinny kaikissa kulttuureis-

sa, niiden osallisuutta sekä merkittävää ja kestävää vaikutusta lasten sosialisaatioon ja ke-

hitykseen niissä kulttuureissa, joille vertaisryhmäkokemuksien syntyminen on ollut seura-

usta viimeaikaisista kulttuurisista muutoksista, ei voi ohittaa (Howe 2010, 5–6). Muutokset 

lasten fyysisissä, kognitiivisissa ja sosiaalisissa taidoissa helpottavat heidän kykyään tulki-

ta, vastata ja päätellä ikätovereidensa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Sosiaalisesti hy-

väksyttävänä pidetty käytös vaihtelee huomattavasti eri-ikäisten lasten välillä. (Fabes, Ha-

nish & Martin 2009, 46.) Alakouluun siirryttäessä ikätoverivuorovaikutuksesta ja sosiaali-

sesta käyttäytymisestä tulee monimutkaisempaa, ja onnistunut vuorovaikutus vaatii laa-

jemman ja monipuolisemman valikoiman taitoja (ystävällisyys, yhteistyökyky, auttavai-

suus, vakuuttavuus ja itsesäätelykyky) varhaislapsuuden ikätoverivuorovaikutussuhteisiin 

verrattuna (Fabes ym. 2009, 47).  

Tarkasteltaessa kavereiden tai ystävysten välisiä samankaltaisuuksia päädytään taasen ky-

symään, esiintyykö kaverusten samankaltaisuus ennen ystävyyden kehittymistä ja tarjoaa-
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ko se lähtökohdan ystävyyssuhteelle, vai onko samankaltaisuus ystävysten välisen vuoro-

vaikutuksen seurausta. Vaikka molemmista prosesseista on löydetty todisteita, varmaa on 

se, että lapsen vuorovaikutus ystävän ja ei-ystävän välillä eroaa ystävyyssuhteelle tyypilli-

sen molemminpuolisen mieltymyksen lisäksi tunteiden ja käytöksen yhteistyössä, reakti-

oissa ja yhtäläisyyksissä. (Bukowski, Meyer & Motzoi 2009, 222.)  

Lasten vanhetessa kohti murrosikää heidän ulkomuotonsa, syömisensä, lelunsa yms. mää-

rittyvät vanhempien sijasta yhä enemmän kavereiden kanssa käytyjen neuvotteluiden kaut-

ta (Buckingham 2011, 164). Sysäys etsiä ja liittyä johonkin musiikkimakukulttuuriin ta-

pahtuu yleensä murrosiässä (Gan & Zillmann 1997, 173), mutta Evansin ja Chandlerin 

tutkimuksessa (2006) on käynyt ilmi, että jo 7-vuotiaat lapset olivat hyvin tietoisia ikätove-

ripaineesta eli joukkoon sopimisesta ja marginalisoitumisen uhasta (Buckingham 2011, 

164). Ikäryhmän normien noudattaminen ajaa usein vanhempien toiveiden ja arvojen ohit-

se (Buckingham 2011, 164). Kulutuskulttuurin omaksuminen sekä mediassa ja kauppata-

varoissa ilmenevien avainasioiden tietäminen ja omaksuminen ovat pääkeinoja vakiinnut-

taa ryhmästatusta ja -hyväksyntää. Sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvon johdosta ku-

luttamisesta onkin tullut keskeinen väline sosiaalisessa inkluusiossa. (Buckingham 2011, 

165.)  

Musiikinkuuntelijat ovat tietoisia niistä viesteistä, joita musiikillisten preferenssien ilma-

ukset lähettävät muille (Greasley ym. 2009, 435). Musiikin rooli ryhmäsamaistumisessa ja 

ryhmän yhdenmukaisuudessa on hyvin merkittävä etenkin nuorten kohdalla, jotka erottele-

vat itsensä vanhemmistaan ja aikuisista ihmisistä musiikin avulla. Musiikki ja musiikilliset 

preferenssit toimivat erottelevina tekijöinä myös nuorten omassa keskuudessa. (Russell 

1997, 152.) Murrosiässä ikätoverit, joita ihaillaan, määrittyvät sosiaalisiksi suosikeiksi, ja 

heidän musiikillisista preferensseistä tulee todennäköisesti myös assosioivan ryhmän mu-

siikillisia valintoja. Musiikki toimiikin nuorille eräänlaisena leimana tai tunnusmerkkinä 

ikätovereidensa joukossa (Gan & Zillmann 1997, 172–173). On kuitenkin epäselvää, missä 

määrin juuri kaverisuhteet suoranaisesti vaikuttavat nuorten (tämän tutkimuksen näkökul-

masta lasten) musiikillisiin preferensseihin ja kuuntelutottumuksiin, vai onko kyse enem-

mänkin median markkinoiman nuorisokulttuurin aikaansaamasta epäsuorasta kokemukses-

ta yhtenäisyydestä ja yhteneväisyydestä sekä niiden noudattamisesta. (Russell 1997, 152.)   
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4 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT 

Laadullisen tutkimuksen voidaan katsoa koostuvan vähitellen tapahtuvasta tutkittavan il-

miön käsitteellistämisestä. Aineistokeskeisyyden korostamisesta huolimatta tutkijan teo-

reettiset näkökulmat ja vähitellen käsitteellistyvät näkemykset tutkittavasta ilmiöstä ovat 

suuntaamassa tutkimuksen kulkua jo tutkimusprosessin alkuvaiheessa. Käytännön kentästä 

nousevien näkökulmien ja teoreettisten näkökulmien suhdetta pitäisikin tarkastella vuoro-

vaikutteisena. (Kiviniemi 2001, 72.) Vaikka lasten musiikillisen maailman avartumisesta ei 

ole olemassa aikaisempaa mallia tai tutkimusta, tarjoavat muilla tutkimuskentillä saavute-

tut tulokset pohjan tutkimustyölle. Pyrkimys saada tietoa ennalta määrätystä aiheesta ja 

tekijöistä tekee tutkimuksesta osaksi teorialähtöisen, ja tutkimusprosessin alkuvaiheessa 

tutkittavaa ilmiötä onkin jäsennelty ja käsitteellistetty. Jotta tasapaino ja vuorovaikutus 

aineistoon ja teoriaan pohjautuvien näkökulmien välillä kuitenkin säilyisi, on haastattelu-

runkoa suunniteltaessa kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että se käsittelisi musiikillisen 

maailman avartumista monesta eri näkökulmasta ja kattaisi myös tutkijan ennakkokäsityk-

sille ja teoreettiselle näkökulmalle mahdollisesti yllätyksenä tulevia puolia. Tämän lisäksi 

aineistonanalyysi on pidetty mahdollisimman pitkälle vapaana etukäteen säädellyistä kate-

gorioista. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa ja analyysissa tutkijan kiinnostus kohdistuu tutkittavien 

käsityksiin. Jotta tutkija voisi astua tutkittavien maailmaan, hänen tulee tarkastella esiole-

tuksiaan ja ottaa huomioon tutkittavien henkilöiden käsitysten rakenne suhteessa omiin 

esioletuksiin. (Niikko 2003, 47.) Tutkijana ennakko-oletuksenani on ollut, että lasten mu-

siikillisen maailman avartuminen tapahtuisi nykyään koulunkäynnin aloittamisen aikoihin. 

Ennakko-oletukseni ja tutkimuksen asema pilottitutkimuksena ovat vaikuttaneet niin tut-

kimusongelman asetteluun ja rajaukseen kuin tutkimuksen metodologisiin valintoihin. Tä-

män lisäksi esioletukseni ovat muokanneet vahvasti myös aineiston koontia ja muodostu-

mista puolistrukturoidun haastattelun suunnitteluvaiheessa. Tutkijan vahva ennalta mää-

räävä rooli on kuitenkin ollut välttämätöntä ja välttelemätöntä aineistonkeruumenetelmän 

puitteissa. 

Vain harvat tutkimukset ovat tutkineet sitä, miten lapset ja heidän perheensä osallistuvat ja 

kytkeytyvät musiikkiin ja sen käyttöön jokapäiväisessä elämässä.  Tämä voi osakseen joh-

tua olennaisista vaikeuksista lähestyä ja päästä osaksi lasten ja perheiden elämää. (Barrett 

2009, 116.) Lasten arkipäivän musiikillista maailmaa on tarkasteltu aikaisemmin esimer-
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kiksi haastattelujen, observoinnin ja vanhempien kirjoittamien päiväkirjojen avulla (Barrett 

2009, 118). Kattavan ja musiikillista maailmaa selittävän kirjallisuuden puuttuminen joh-

tuu useasta tutkimusmenetelmien valintaa ja suunnittelua vaikeuttavasta seikasta: 1) lasten 

ja perheen intiimin ja yksityisen maailman lähestymisen ja tavoittamisen ongelmallisuu-

desta, 2) lasten kasvavasta itsenäistymisestä ja liikkuvuudesta, 3) perheen ulkopuolisten 

instituutioiden (esimerkiksi lastenhoito ja elektroninen mediaviihde) kasvavasta vaikutuk-

sesta lasten elämään ja 4) vanhempien ja lasten välisen kielellisen kommunikaation painot-

tumisesta. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet merkittävän aukon metodologisissa 

lähestymistavoissa musiikillista maailmaa tutkittaessa. Kyselyjen ja haastattelujen tarjotes-

sa ainoastaan kurkistuksen perheen musiikilliseen maailmaan, tutkijat ehdottavat etnografi-

semman otteen käyttämistä laajemman ymmärryksen hankkimiseksi. (Barrett 2009, 118.) 

Musiikinkuunteluvalinnan hetkeä voidaan tutkia ja mitata monin eri tavoin ja mittaukset 

voivat tapahtua niin keinotekoisissa ympäristöissä kuin tutkittavien todellisissa elinympä-

ristöissä tai missä tahansa näiden välillä. Musiikinkuunteluvalintaa voidaan tutkia myös 

monesta eri näkökulmasta, kuten käyttäytymistä tutkien (esimerkiksi psykofyysiset reakti-

ot), verbaalisesti ilmaistuja valintoja tarkastellen (esimerkiksi arviointiasteikot ja syvähaas-

tattelut) tai eri metodeja yhdistelevän tutkimuksen kautta. Tutkimusmenetelmien hajanai-

suuden vuoksi tutkimustulokset korreloivat heikosti keskenään, eivätkä verbaaliset mitta-

ukset näytä ennakoivan musiikinkuunteluvalintoihin liittyvää käyttäytymistä johdonmukai-

sesti. (Greasley & Lamont 2009, 160–161.)  

Päätyminen nimenomaan fenomenografiseen tutkimussuuntaukseen ja puolistrukturoituun 

haastatteluun aineistonkeruumenetelmänä perustuu tämän tutkimuksen osalta alkuperäi-

seen suunnitelmaan suorittaa tutkimus monimenetelmällisenä ja kaksi tutkimusosiota (fe-

nomenografinen ja etnografinen tutkimusosa) sisältävänä tutkimuksena. Etnografinen tut-

kimusosio on kuitenkin jäänyt toteutumatta ja alkuperäinen tarkoitus verrata erilaisten tut-

kimussuuntauksien ja haastattelu- ja aineistonkeruumenetelmien toimivuutta ja luotetta-

vuutta musiikillisten maailmojen ja ympäristöjen tutkimuksessa jää tältä osin toteutumatta. 

Metodologisia valintoja käsittelevässä pohdinnassa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuu-

den lisäksi etenkin sitä, miten fenomenografinen tutkimussuuntaus ja aineistonanalyysi 

sekä puolistrukturoitu lomakehaastattelu ovat sopineet tutkimusaihetta käsittelevän tiedon 

hankintaan ja käsittelyyn ja minkälaisia menetelmiä olisi hyvä käyttää tulevaisuudessa. 
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4.1 Fenomenografia 

Tutkimuksen suuntauksen ja metodologisen lähtökohdan, fenomenografian näkökulmasta 

tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan 7–8-vuotiaiden lasten musiikillisen maailman 

avartumista ja heidän musiikillisten ympäristöjen muuttumista heidän käsitystensä valossa. 

Fenomenografisesta tutkimuksesta puhuttaessa on tärkeää huomioida, että termejä käsitys 

ja tapa ymmärtää asioita ja ilmiöitä käytetään synonyyminä tavalle kokea jotain (Niikko 

2003, 46). Fenomenografia on yksi metodologisista suuntauksista, jotka soveltuvat parhai-

ten lasten tutkimiseen, sillä sen taustalla on humanistinen käsitys yksilöllisistä ajatuksista, 

kokemuksista, tunteista ja käsityksistä (Aarnos 2001, 151–152). Päätyminen fenomenogra-

fisen suuntauksen valintaan osoittautui luonnolliseksi, sillä lasten ja heidän haastattelujen 

kautta ilmaisema kuva musiikillisista ympäristöistä voidaan ajatella vain eräänlaisena hei-

jastuksena eli käsityksenä tai kokemuksena reaalitodellisuuden fyysisistä ja sosiaalisista 

musiikillisista ympäristöistä.  

Niikon (2003, 14) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa ei pyritä saamaan selville 

absoluuttista totuutta todellisuudesta, sillä sitä on suuntauksen mukaisesti mahdotonta saa-

vuttaa. Tämä johtuu siitä, että jokainen ihminen ja sukupolvi rakentavat omaa todellisuut-

taan omissa käsityksissään omien kokemustensa kautta. Näin ollen ihmisten käsityksiä on 

oikeastaan turha ja mahdotonta verrata mihinkään tiettyyn tai oikeaan todellisuuteen, sillä 

todellisuus ymmärretään ja koetaan hyvin yksilöllisesti. (Niikko 2003, 14–15.) Kyse on 

enemmänkin siitä, että totuuden etsimisen sijaan tutkimuksessa painotetaan ihmisten tapaa 

kokea jotakin ja ilmiön merkityssisältöjä eli yksilöiden erilaisia kokemuksia, näkökulmia 

ja käsityksiä, joissa ilmenee heidän yksilöllinen todellisuutensa. (Niikko 2003, 24–25.) 

Tämän tutkimuksen kohdalla lasten musiikillista maailmaa ja ympäristöjä ilmiöinä ei siis 

pyritä tarkastelemaan kysymällä ”miten asiat ovat”, vaan näkökulmasta, jossa kysytään 

”miten ja mitä lapset käsittävät asioiden olevan” tai ”minkälainen kuva ilmiöstä saadaan 

lasten käsitysten kautta”.  

Fenomenografia tutkii, miten ympäröivä maailma ilmenee ja rakentuu yksilöllisesti ihmi-

sen tietoisuudessa. Käsitysten erilaisuus sisällöllisesti ja laadullisesti johtuu ja riippuu siis 

yksilön kokemustaustasta. (Ahonen 1994, 114.) Ihminen nähdään rationaalisena olentona, 

joka mielessään liittää olioita ja tapahtumia selittäviin yhteyksiin ja näin muodostaa koe-

tuista ilmiöistä käsityksiä. Ilmiö ja käsitys ovat erottamattomia toisistaan, sillä käsitys ei 

ole ainoastaan ulkoisen todellisuuden kuva, vaan samalla kertaa subjektiivinen ja objektii-
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vinen kokonaisuus. Toisin sanoen käsitys on kokemuksen ja ajattelun kautta muodostettu 

kuva jostain ilmiöstä. (Ahonen 1994, 116–117.) Käsitykset ovat kuitenkin dynaamisia, 

sillä ihminen muuttaa käsityksiään, joskus jopa useaan kertaan lyhyen ajan sisällä. Käsi-

tykset toimivat myös konstruktioina, joiden varassa jäsennetään uutta asiaa koskevaa in-

formaatiota. (Ahonen 1994, 117.) 

4.2 Puolistrukturoitu haastattelu 

Lapsia tutkittaessa on erityisen tärkeää koko tutkimusprosessin aikana huolehtia tutkimuk-

sen lapsiystävällisyydestä ja etiikasta. Tutkimukseen osallistumiseen täytyy pyytää lupa 

sekä lapselta että vanhemmalta, eikä tutkimuksen tule häiritä lapsen koulunkäyntiä. Lapsen 

on myös hyvä saada tarkkailla vapaasti tutkijaa ja tottua häneen haastatteluympäristössä. 

Lapsiystävällisyyden tulee näkyä myös aineistonhankinnan sovittamisessa lapsen ajattelun 

kehitysvaiheeseen ja hänen itseilmaisunsa tyyliin ja määrään. (Aarnos 2001, 144–145.) 

Tämän tutkimuksen kohdalla aineistonkeruu ja koko tutkimusprosessi on pyritty suoritta-

maan mahdollisimman hyvin näiden periaatteiden mukaisesti. 

Vaikka fenomenografisessa tutkimuksessa yleisin ja tyypillisin tiedonhankintamenetelmä 

on avoin haastattelu (Niikko 2003, 31), tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on toimi-

nut puolistrukturoitu lomakehaastattelu. Päätyminen tähän ratkaisuun perustuu ensinnäkin 

lapsen taitojen ja valmiuksien huomioonottamisella haastattelun keston (noin 20 minuuttia) 

osalta, toiseksi haastattelujoukon suuruudella tavoiteltaessa mahdollisimman luotettavia ja 

kattavia tuloksia vähän tutkitusta aiheesta. Kolmanneksi, fenomenografinen tutkimussuun-

taus toimii enemmän tutkimuksen laajempana näkökulmana tiedon muodostumisen, sen 

ilmenemisen ihmisen käsityksissä sekä käsitysten informatiivisissa ja tulkinnallisissa ulot-

tuvuuksissa kuin aineistonkeruuvalintoja ennalta säätelevänä taustana. Neljänneksi, puoli-

strukturoidun haastattelun tuli olla alkuperäisen kaksi tutkimusosiota sisältävän suunnitel-

man mukaisesti vastaparina ja vertailukohtana etnografiselle ja enemmän havainnoinnin 

menetelmiin tukeutuvalle toiminnalliselle parihaastattelulle. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 130) mukaan puolistrukturoidussa haastattelussa tutkija esit-

tää kaikille tutkimukseen osallistuville vastaajille samat kysymykset samassa järjestykses-

sä, mutta vastaaja saa vastata kysymyksiin omin sanoin. Vaikka haastattelu on vahvasti 

ennakolta rakennettu ja haastattelijan johdattelema, se antaa tarvittaessa tilaa myös laa-

jemmille vastauksille, kysymyksistä nousseille keskusteluille tai tarvittaessa tarkentaville 
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kysymyksille. Puolistrukturoitu haastattelu sopii lasten haastatteluun, sillä se ottaa huomi-

oon vastaajien iän mukana tuomat erityispiirteet. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 130.) Struktu-

roidun ja avoimen haastattelun ohella puolistrukturoitu haastattelu eroaa myös teemahaas-

tattelusta, jossa haastattelun aihepiirit ja teemat on etukäteen määrätty, mutta kysymysten 

muoto, laajuus ja järjestys jätetty avoimeksi (Eskola & Vastamäki 2001, 26–27). Täysin 

strukturoitu haastattelu (valmiit vastausvaihtoehdot) olisi liian jäykkä ja käsitteellinen 7–8-

vuotiaiden lasten haastatteluun, ja strukturoimattomalla eli avoimella haastattelulla tai 

teemahaastattelulla olisi tässä tapauksessa liian vaikeaa ja ajallisesti tehotonta päästä kes-

kustelemaan halutuista aihealueista ja kysymyksistä. Koska tutkimuksen haastattelujoukko 

koostuu lapsista, joiden ei voida olettaa jaksaa keskittyvän pitkiä aikoja, haastattelun kes-

toksi määriteltiin enintään 20 minuuttia.  

Haastattelussa käytettyjen kysymysten laatimisessa on pyritty pitäytymään lapsen koke-

musmaailman, vieraan ihmisen kohtaamistaitojen ja kielellisen ilmaisukyvyn asettamissa 

rajoissa. Tutkimuksessa käytetty puolistrukturoitu lomakehaastattelu on joiltakin osin lä-

hellä kyselylomaketutkimusta. Vaikka kysymykset ovat ennalta muokattuja, niiden esittä-

misessä on käytetty vapauksia muotoilun (puhekielisyys) ja tarvittaessa kysymyksen sisäl-

töä tarkentavien selitysten osalta. Valmiiksi muotoillun haastattelulomakkeen käyttö on 

tapahtunut vastaajan kanssa niin, että haastattelija on esittänyt kysymykset vastaajalle ja 

kirjannut hänen suullisen vastauksensa lomakkeeseen, jossa kysymyksen ja oletetun vasta-

uksen luonteesta riippuen on voinut olla valmiina tiettyjä vastausvaihtoehtoja. Valmiilla 

vastausvaihtoehdoilla on pyritty sujuvoittamaan haastattelun kulkua, mutta niiden mukai-

nen merkintöjen toteuttaminen on tapahtunut ainoastaan niissä tapauksissa, joissa vastaajan 

antama vastauksen sanamuoto on sopinut valmiiksi asetettuihin kategorioihin.  

4.3 Fenomenografinen aineistonanalyysi ja sisällön erittely 

Tutkimuksen aineistonanalyysissa on käytetty monimenetelmällistä lähtökohtaa. Ana-

lyysimenetelmän valitseminen ja vaihtelu kysymys- ja aihekokonaisuuskohtaisesti on pe-

rustunut kysymysten ja niille annettujen vastausten laadulle ja luonteelle. Esimerkiksi ky-

symyksiin, joihin lapset vastaavat kyllä–joskus–ei-akselilla, ei ole mielekästä käyttää vas-

taajan käsityksiin pureutuvaa fenomenografista analyysia, vaan sisällön erittelyä, jolla on 

kuvattu yksinkertaisten vastausten määrää ja yleisyyttä. Ne kysymykset ja vastaukset, jotka 

ovat pitkäsanaisempia, on analysoitu fenomenografisen analyysin keinoin.  
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Niikon (2003, 32–33) mukaan fenomenografinen analyysi ei ole luonteeltaan kovinkaan 

strukturoitua eikä sille ole löydettävissä mitään yksittäistä tai selkeästi määriteltyä ja tiettyä 

menettelytapaa. Fenomenografinen analyysi noudattaa kuitenkin suurelta osin kvalitatiivi-

sille ihmistieteille ominaisia yleisiä piirteitä (esimerkiksi systemaattisuus, reflektiivisyys, 

vertailu, lajittelu ja organisointi). Huolimatta tarkan analyysiohjeistuksen puuttumisesta 

fenomenografisesta analyysimallista on löydettävissä yleisesti käytössä olevaa prosessin 

vaiheittaista etenemistä. (Niikko 2003, 32–33.)  

Fenomenografisen analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineisto luetaan huolella läpi, jotta 

tekstistä löydetään tutkimuksen ongelmanasettelun kannalta tärkeitä ilmauksia (Niikko 

2003, 33). Valitut ilmaukset muodostavat perustan analyysin toiselle vaiheelle, jossa ilma-

uksia vertailemalla etsitään, lajitellaan ja ryhmitellään merkityksellisiä ilmauksia ryhmiksi 

ja teemoiksi. Analyysi eli olennaisten piirteiden etsiminen tapahtuu aineistosta käsin, eikä 

analyysia tehdä mihinkään valmiiseen luokittelurunkoon tai teoriaan pohjautuen. Tutkijan 

on kuitenkin pyrittävä reflektoimaan aineistonsa tulkintaa hyödyntäen samalla teoreettista 

ajatteluaan. Jotta tutkija voisi nähdä ilmiön ja tilanteen tutkittavien näkökulmasta, analyy-

sissä korostetaan tutkijan omien lähtökohtien ja ennakko-oletusten tiedostamista. (Niikko 

2003, 34–35.) Analyysin kolmas vaihe koostuu kategorioiden määrittämisestä. Yksittäisten 

kategorioiden tulee olla selkeässä suhteessa toisiinsa ja tutkittavaan ilmiöön niin, että ku-

kin kategoria kertoo jotain erilaista tietystä tavasta kokea ilmiö. Monesti tässä analyysivai-

heessa muodostetut alatason kategorioiden joukot eli tulokset jäävät kalpeiksi ja vaatimat-

tomiksi. Siksi neljännessä analyysivaiheessa kategorioita pyritään yhdistämään teoreettisis-

ta lähtökohdista käsin laaja-alaisemmiksi kuvauskategorioiksi eli ylätason kategoriajou-

koksi. Kuvauskategoriat ovat tutkimustoiminnan päätuloksia, sillä ne edustavat kokemus-

ten ja käsitysten keskeisiä merkityksiä. (Niikko 2003, 36–37.) 

Fenomenografisessa tutkimuksessa kuvauskategorioista voidaan rakentaa kuvauskatego-

riasysteemi, jossa käsityksillä ja kokemuksilla voi olla yhtäläinen arvo tai ne voivat olla 

hierarkkisia, vertikaalisia tai horisontaalisia. Horisontaalisessa kuvauskategoriasysteemissä 

analyysissa määritellyt luokat ovat samanarvoisia ja tasavertaisia niin, että erot luokkien 

välillä ovat suhteessa vain sisällössä ilmeneviin eroihin. Vertikaalisessa kuvauskatego-

riasysteemissä luokat voidaan järjestää jonkin kriteerin, esimerkiksi yleisyyden perusteella. 

Hierarkkisessa kuvauskategoriasysteemissä jotkut käsitykset ovat rakenteeltaan ja sisällöl-

tään muita kehittyneempiä jäsentyneisyyden, teoreettisuuden tai laaja-alaisuuden perusteel-

la. (Niikko 2003, 37–38.) Lopullisten tulosten kuvaamisessa pyritään kuitenkin pitäyty-
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mään arkikielessä ilmausten semanttista sisältöä kunnioittaen (Niikko 2003, 39). Tässä 

tutkimuksessa kuvauskategoriasysteemejä tarkastellaan horisontaalisesti tuoden esiin ku-

vauskategorioiden eri sisältöjä, mutta myös vertikaalisesti kiinnittäen huomiota siihen, 

mitkä kategoriat esiintyvät useimmin. 

Perinteisessä sisällön erittelyssä keskitytään esimerkiksi tekstin sisällön kvantitatiivisiin 

kuvauksiin, mutta erittelyä voidaan soveltaa myös niin, että luokitusyksiköksi valitaan yk-

sittäisiä sanoja pitempiä lausumia tai ajatuksellisia kokonaisuuksia. Vaikka analyysimene-

telmä tarjoaa valmiin rungon, tutkijalla on vastuu monista analyysin subjektiivisista vai-

heista kuten havainto- tai luokitusyksiköiden määrittelystä ja valinnasta, intersubjektiivis-

ten ajatuksellisten kokonaisuuksien löytämisestä tai sisällön erittelyn todellisuussuhteesta. 

Menetelmän ideana on laadullisen aineiston vertailu ja siitä sisäisesti kestävien yleistyksi-

en tekeminen. (Eskola & Suoranta 1998, 186–187.) Kolmivaiheisessa koodausmenettelys-

sä avoimessa koodauksessa etsitään kategoriatyyppejä ryhmittelemällä aineistoa suhteelli-

sen vapaasti. Aksiaalisessa koodauksessa aineistoa ryhmitellään tarkkarajaisesti tiettyihin 

ennalta määrättyihin luokkiin ja alaluokkiin. Valikoivassa koodauksessa tarkastellaan jäl-

leen uudelleen kategorioita ja koodauksesta tulee yksityiskohtaisempaa. Samalla selvite-

tään eri luokkien yhteyksiä toisiinsa. Kaiken kaikkiaan sisällön erittelyä voidaan kutsua 

joukoksi erilaisia tapoja luokitella ja järjestellä laadullista aineistoa. (Eskola & Suoranta 

1998, 188.) 
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5 AINEISTO  

5.1 Aineiston keruu 

Tutkimuksen aineiston keruu tapahtui keväällä 2013 kahden Oulun alakoulun (Oulun 

Normaalikoulu ja Teuvo Pakkalan koulu) kolmessa eri 1. luokassa. Ensimmäiset yhtey-

denotot kouluihin tapahtuivat rehtoreiden kanssa, joilta tiedusteltiin koulun ja sen 1. luok-

kien mahdollisuutta ja halukkuutta osallistua tutkimuksen tekoon. Lisäinformaatiota koulu-

jen rehtoreille ja 1. luokanopettajille lähetettiin sähköpostitse ja tarkemman tutkimussuun-

nitelman muodossa. Tiedustelun edetessä Oulun kaupungilta sekä Oulun Normaalikoululta 

anottiin ja saatiin vaadittavat tutkimusluvat, minkä jälkeen yhteyttä otettiin ennalta kaavail-

tujen 1. luokkien opettajiin. Kolmen opettajan myöntävän vastauksen myötä heidän kans-

saan sovittiin tapaaminen, joissa käytiin tarkemmin läpi tutkimuksen etenemistä ja siihen 

liittyviä käytännön järjestelyitä.  

Tutkimusta käsittelevä lyhyt tietopaketti (liite 1) sekä suostumuslomakkeet (liite 2) toimi-

tettiin luokanopettajien kautta oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Jokaista oppilasta vel-

voitettiin palauttamaan suostumuslomake opettajalleen, oli päättänyt osallistua tutkimuk-

seen tai ei. Tällä haluttiin varmistaa, että vanhemmat olivat saaneet tiedon tutkimuksesta ja 

että kaikissa kodeissa oli keskusteltu tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta. Suostumus-

lomake piti sisällään myös lapsen suostumuksen (ns. allekirjoituksen) osallistua tutkimuk-

seen, jonka avulla haluttiin taata ja painottaa lapsen asemaa, velvollisuuksia ja oikeuksia 

tutkimusprosessin aikana. Tutkimusta käsittelevä tietopaketti piti sisällään lyhyen esittelyn 

tutkimuksen pää- ja alakysymyksistä, tutkimuksen aikataulusta ja sen käytännöistä yleisel-

lä ja oppilaiden koulupäivien tasolla, haastattelun videoinnista ja sen käyttötarkoituksesta, 

tutkimukseen osallistuvien oikeuksista (muun muassa anonymiteetti ja tutkimukseen osal-

listumisen keskeyttämisen mahdollisuudet) sekä tutkimuksen raportoinnista ja julkaisemi-

sesta. Tietopaketissa ilmeni myös tutkijan yhteystiedot. Mikäli lapsi halusi ja aikoi osallis-

tua tutkimukseen, edellytettiin vanhemmilta seuraavien kohtien toteutumista lapsen koh-

dalla:  

1. Tutkija ja vanhempani ovat kertoneet minulle tästä tutkimuksesta. Minulle on kerrottu, 

minkälaisesta tutkimuksesta on kyse ja mikä minun roolini tutkimuksessa ja haastatte-

luissa on. Olen saanut kysyä mieleeni tulleita kysymyksiä. 

2. Tiedän, että tutkimukseen osallistuessani olen täysin turvassa. 
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3. Tiedän, että tutkimukseen osallistuessani minulla on vastuu käyttäytyä hyvin ja noudat-

taa tutkijan antamia ohjeita. 

4. Olen saanut kertoa, haluanko osallistua tähän tutkimukseen. Tiedän, ettei minun tarvitse 

osallistua, jos en halua. 

5. Jos haluan myöhemmin lopettaa tutkimukseen osallistumisen, ei kukaan ole siitä minulle 

vihainen. Silloin minun pitää kertoa vanhemmalle, opettajalle tai tutkijalle, etten enää 

tahdo olla mukana.  

6. Tiedän, että myös vanhempani ovat antaneet suostumuksensa tutkimukseen osallistumi-

sestani. 

7. Tiedän, että minun tutkimusasioitani pääsevät näkemään vain minä ja tutkija. Kukaan 

ulkopuolinen ei saa tietää, mitä juuri minä olen haastatteluissa vastannut. 

8. Tiedän, että haastattelun kysymyksiin tulee vastata rehellisesti. Vastauksistani ei aiheu-

du minkäänlaisia haittoja tai seuraamuksia. 

 

Jotta haastattelutilanteesta muodostuisi mahdollisimman luonteva ja jännityksetön ja jotta 

haastattelijana olisin vastaajalle jo ennestään hieman tuttu, sovittiin jokaisen luokan kanssa 

lyhyt tutustumistapaaminen ja tutustumispäivä. Tutustumistapaamisissa solmitun ensikon-

taktin lisäksi lapsille kerrottiin lyhyesti tutkimuksesta ja haastattelutilanteesta sekä käytiin 

läpi esille nousseita kysymyksiä. Tutustumispäivä koostui osaltani apuopettajana toimimi-

sesta ja lasten kohtaamisesta myös henkilökohtaisella tasolla. Oulun Normaalikoulussa 

käytin puheenvuoron myös 1.-luokkien vanhempainillassa, jossa kannustin lapsia osallis-

tumaan tutkimuksen tekoon. Tutustumistapaaminen ja -päivä olivat mielestäni merkittävä 

tekijä haastattelutilanteen luontevuuden ja jännityksettömyyden edistämisessä, vaikka tu-

tustumisten vaikutusta aineistoon ja sen laatuun on hankalaa arvioida, sillä monia vastaajia 

jännitti joka tapauksessa tulla haastattelutilanteeseen.  

Haastattelujen testaaminen tapahtui Oulun kristillisellä koululla kolmella 1.-luokan oppi-

laalla. Testihaastattelujen tekeminen kyseisellä koululla onnistui helposti ja luontevasti 

työskennellessäni siellä musiikinopettajana lukuvuoden 2012–13 aikana. En kuitenkaan 

ennestään tuntenut testihaastatteluun osallistuneita 1.-luokkalaisia, joten tilanteina testi-

haastattelut vastasivat tutkimuksen varsinaisia haastatteluita. Testihaastattelut auttoivat 

muokkaamaan haastattelua sen ilmapiirin, mutta myös rakenteen ja kysymysten yksinker-

taistamisen ja selkeyttämisen kohdalla. Testihaastattelut osoittivat myös haastattelun on-

gelmat ja heikkoudet: ymmärtävätkö lapset kysymykset oikein ja vastaavatko he todella 
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heidän käsitystensä mukaisesti, vai jättävätkö he ajatuksiaan mainitsematta tai muuntelevat 

niitä? Nämä ongelmat tulivat esille myös myöhemmin varsinaisten haastatteluiden aikana.   

Tutkimuksen haastattelut suoritettiin koulupäivän oppituntien aikana. Tutkimuksen en-

simmäiset haastattelut tapahtuivat Teuvo Pakkalan koululla, jossa haastattelutiloina käytet-

tiin koulun terveydenhoitajan ja koulupsykologin tiloja. Oulun Normaalikoululla haastatte-

lutiloina toimivat kirjavarasto ja askarteluvarasto. Haastattelujen videointilaitteena toimi 

kannettava tietokone, jonka ruutu oli kuitenkin peitetty vastaajien näkyvistä. Haastattelija-

na pyrin toimimaan ja käyttäytymään mahdollisimman luonnollisesti ja kaverillisesti vas-

taajien kanssa niin haastattelutilanteessa kuin koulupäivän arjessa käytävillä ja luokissa. 

Hain vastaajat haastattelutilaan heidän luokastaan ja tämän aikana esitin aina muutaman 

kysymyksen vastaajalle hänen päivästään, voinnistaan tms. rentouttaakseen vastaajaa ja 

yleistä tunnelmaa välillämme. Haastattelutilanteen pyrin pitämään mahdollisimman rento-

na ja epävirallisena, jotta vastaaja tuntisi olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi. Pyrin myös 

eläytymään ja antamaan kiinnostuneen vaikutelman, jotta vastaajan mielenkiinto ja keskit-

tyminen pysyisivät yllä mahdollisimman pitkään.  

5.2 Aineiston analyysi 

Aineisto kattaa 35 7–8-vuotiaan lapsen haastattelulomakkeisiin kirjatut vastaukset. Aar-

noksen (2001, 154) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa yleiskuvaa tavoiteltaessa 

käsityksiä lähdetään yleensä kartoittamaan suuremman vastaajajoukon avulla. Päätyminen 

suureen vastaajajoukkoon ja mahdollisimman kattavan kuvan saamiseen tutkittavasta ilmi-

östä heikentää kuitenkin tutkimuksen mahdollisuuksia syventyä tarkastelemaan ilmiötä 

perusteellisemmin. Tässä tutkimuksessa käsitellään lasten musiikillisen maailman avartu-

mista siitä näkökulmasta, miten sosiaaliset verkostot ja musiikilliset preferenssit vaikutta-

vat lasten musiikillisiin ympäristöihin. Poisjääneessä etnografisessa tutkimusosiossa oli 

tarkoitus tutkia sitä, miten nykypäivän tieto- ja viestintätekniset laitteet ja etenkin uuden 

median tuomat mahdollisuudet vaikuttavat lasten musiikillisiin ympäristöihin. 

Haastatteluista muodostunut ja tutkimuksessa analysoitu kokonaisaineisto koostuu seuraa-

vista haastattelun pääosioista tehdyistä haastattelulomakemuistiinpanoista (haastattelulo-

make nähtävissä tarkemmin liitteessä 3):  
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- haastateltavan perustiedot 

- haastateltavan perhetiedot 

- haastateltavan muita tietoja (lähinnä lapsen käytettävissä olevien medialaittei-

den kartoittaminen) 

- musiikinkuuntelutottumukset 

- musiikillisten preferenssien vaikutus musiikillisiin ympäristöihin 

- vanhempien vaikutus musiikillisiin ympäristöihin 

- sisarusten vaikutus musiikillisiin ympäristöihin 

- kavereiden vaikutus musiikillisiin ympäristöihin 

- radion kuuntelutottumukset 

- CD-levyjen kuuntelutottumukset 

- omat CD-levyt ja 

- lahjaksi saadut CD-levyt. 

Aineistonanalyysin kohdalla joitakin kysymyksiä ja niiden aineistoa on rajattu tutkimustu-

loksissa käytettävien ja niissä esitettyjen kysymysten ulkopuolelle, sillä aineisto laajuudes-

saan kattaa myös paljon muita aihealueita kuin itse tutkimuskysymyksiin liittyvät ja niihin 

vastaavat kysymysosiot. Aineiston aihealueiden laajentaminen itse tutkimuskysymysten 

ulkopuolelle on ollut haastattelua suunnitellessa tarkoin harkittua sen helpottaessa lasten 

keskittymistä ja haastattelun etenemistä luontevasti aiheesta ja kysymyksestä toiseen. 

Lapsia käsittelevissä tutkimuksissa tutkimustulokset on tärkeää sijoittaa lapsen kasvukon-

tekstiin. Tuloksia tulkittaessa on hyvä kysyä, mitkä asiat selittyvät yleisesti lapsuuteen 

kuuluvina ja mitkä yksilöllisinä lasten eri kehitysrytmien, persoonallisuuden tai kasvuym-

päristön eroihin perustuen. (Aarnos 2001, 154.) Teoreettisen viitekehyksen ohella myös 

haastattelurungon laatiminen ja aineiston analyysi on lähtökohtaisesti pyrkinyt hahmotta-

maan ja tarkastelemaan tutkittavaa ilmiötä sen taustailmiöineen ja -tekijöineen tekemättä 

liian yleistäviä johtopäätöksiä hätiköidysti. 

Syyskuussa 2013 aineiston analyysiprosessi alkoi haastattelulomakkeisiin tutustumalla ja 

vastausten taulukoinnilla taulukkolaskentatiedostoon. Taulukoinnin avulla aineistoa on 

ollut aineistoprosessin seuraavissa vaiheissa helpompi käsitellä ja tarkastella yksittäisten 

haastattelulomakkeiden sijasta. Taulukkolaskentatiedoston pohjalta aineistosta koottiin 

tekstitiedosto, jossa jokaisen haastattelussa esitetyn kysymyksen kohdalle koottiin kaikkien 

vastaajien vastaukset. Tässä vaiheessa aineistosta alkoi näkyä, minkälaisiin kysymyksiin se 

voi tuoda vastauksia, ja kysymyksiä alettiin jaotella fenomenografisen analyysin ja sisällön 

erittelyn mukaan. Tiedostoon merkattiin korostusväreillä tutkija näkökulmasta 1) kiinnos-

tavia tai huomiota herättäviä vastauksia ja löytöjä (keltainen), 2) hyviä tai mielenkiintoisia 
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kysymyksiä (vihreä), 3) merkittäviä kysymyksiä (sininen) sekä 4) merkittäviä kysymyksiä, 

jotka tässä vaiheessa näyttävät tarjoavan luotettavaa informaatiota aiheestaan (punainen). 

Tekstitiedoston pohjalta rakennettiin kolmas tiedosto, jossa vastauksia kategorisoitiin fe-

nomenografisen analyysin ja ryhmiteltiin määrällisesti sisällön erittelyn mukaisesti. Nel-

jännessä tiedostossa on pyritty kirjoittamaan tutkimustuloksia auki, jotta niiden myöhempi 

käyttäminen raportoinnissa ja johtopäätösten tekemisessä olisi mahdollisimman helppoa. 

Viimeistään tässä vaiheessa yksittäisten kysymysten tarjoaman aineiston luotettavuus ja 

sopivuus tutkimuksen näkökulman kannalta alkoi hahmottua lopulliseen muotoonsa. 

Aineistonanalyysissa ei ole käytetty litterointia, vaikka haastattelut varmuuden vuoksi vi-

deoitiin. Päätyminen litteroinnin ohittamiseen perustuu ensinnäkin haastattelulomakkeen 

tarkkaan suunnitteluun, annettujen vastausten lyhyyteen tai yksisanaisuuteen ja siihen, että 

vastausten kirjaaminen ylös on tapahtunut vastaajien ilmauksia noudattaen. Myös huomiot 

lapsen keskittymiskyvyn heikentymisestä ja mahdolliset tarkentavat kysymykset ja niihin 

annetut vastaukset on kirjattu lomakkeeseen tarkasti. Toisekseen analyysin alkuvaiheessa 

haastattelulomakkeiden ja videoiden vastausten sisällöllisen yhdenmukaisuuden ja tark-

kuuden tarkastaminen osoitti haastattelulomakkeiden olevan riittävän luotettava ilman eril-

listä litterointia.  

Tulosten esittelyssä käytetään kahdenlaisia lukumääriä: vastaajien joukkoja kuvaavia lu-

kumääriä sekä heidän vastauksissaan esille tulleiden eri asioiden mainintakertoja kuvaavia 

lukumääriä. Vastaajien lukumäärää kuvaavia määriä käytetään, kun vastaajilta on kysytty 

kysymys, johon on periaatteessa olemassa vain yksi vastaus (esimerkiksi ”onko sinulla 

oma huone”, ”kuunteletko musiikkia yksin”). On selvää, että moniin tähän kategoriaan 

luettuihin kysymyksiin on olemassa usein vain monisanaisesti ilmaistavissa olevia vasta-

uksia. Esimerkiksi kysymykseen ”kuunteletko musiikkia yksin” ei ole olemassa yksisa-

naista tai -selitteistä vastausta, joka pitäisi kaikkina hetkinä täysin paikkaansa. Vastausten 

kategorisoiminen on kuitenkin ollut välttämätöntä haastattelun keston ja tutkimuksen raja-

uksen ja resurssien määrittämissä rajoissa. Kategorisointi on tapahtunut lapsen vastauksen 

mukaisesti: esimerkiksi jos vastaaja on vastannut ”en oikein tiedä, no joskus”, on vastaus 

merkitty haastattelulomakkeeseen sitä vastaavaan kategoriaan ”joskus”. Vaikka tutkijan 

suurta roolia kategorisoinnissa ei voida kiistää, aineisto on pyritty säilyttämään mahdolli-

simman lapsen omaa käsitysmaailmaa vastaavana. 
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Tutkimustuloksissa monet aineistosta nousseet teemat tai aiheet tuodaan esille niiden mai-

nintakertojen lukumäärinä. Haastateltavien vastauksissa ilmeneviä eri asioiden maininta-

määriä käytetään, kun vastaajilta on kysytty kysymys, jonka vastaukseen voi sisältyä mo-

nia vaihtoehtoja (esimerkiksi ”missä yleensä kuuntelet radiota” tai ”minkälaista musiikkia 

kuuntelet”). Vastaajalla on ollut mahdollisuus vastata (tai olla vastaamatta) haastattelussa 

kaikkiin kysymyksiin omin sanoin ja he ovat saaneet nimetä haastattelutilanteessa mie-

leensä tulleet asiat tai vaihtoehdot vastauksissaan vapaasti. Mainintakerroista kertovat lu-

kumäärät kuvaavat sitä, kuinka monta kertaa tietty asia (esimerkiksi tilat, paikat tai esiinty-

jät) on yhteensä mainittu, toisin sanoen, moniko vastaaja on maininnut kyseisen asian ky-

symyksen kohdalla. Mainintakertojen lukumäärä kertoo näin ollen kyseessä olevan ilmiön 

tai asian yleisyydestä. Tutkimustuloksissa esitetyt mainintakertojen lukumäärät eivät kui-

tenkaan ole suoraan verrannollisia haastateltavien lukumäärään, sillä kaikki vastaajista 

eivät ole välttämättä syystä tai toisesta vastanneet kyseessä olevaan kysymykseen. Myös 

tyhjät vastaukset on kuitenkin merkitty tarkasti haastattelulomakkeisiin ja otettu huomioon 

johtopäätösten tekemisessä.  

Esimerkki aineistosta ja analyysin kulusta (taulukko 1) kysymyksen ”miksi tykkäät kuun-

nella juuri näitä artisteja” (kysymyksen ”keitä laulajia ja/tai bändejä kuuntelet” jälkeen) 

kohdalla koostuu ensin haastattelulomakkeisiin kirjatuista vastauksista ja sen jälkeen vas-

tausten fenomenografisesta analyysiprosessista. 

TAULUKKO 1. Esimerkki analyysin kulusta kysymyksen ”miksi tykkäät kuunnella 

juuri näitä artisteja” kohdalla (mainintakerrat). 

Haastattelulomakkeeseen kirjatut 

vastaukset 

Analyysin alatason kategoriat Analyysin ylätason kuvauskatego-

riat 

Kivoja biisejä. 

En tiedä, tykkään vaan. 

Kivoja musiikkeita. 

Ne on kivoja. 

Hyvänkuuloista, siinä lauletaan, 

siinä soitetaan. 

Hyviä biisejä. 

En tiedä, ne on kivoja. 

Se on niin hyvä. 

Lastenmusiikki on hauskaa, sä-

velmät: äänet pompottelee. 

Osassa tulee rappia, osassa tulee 

hyviä biisejä. 

Koska se on hyvää musiikkia. 

Rock on kivaa, rap menee nopeas-

Ne on kivoja. (6 kpl) 

Kivaa musiikkia. (5 kpl) 

Tykkään vaan. (3 kpl) 

Hyvänkuuloista. (2 kpl) 

Rauhallista. 

Lastenmusiikki on hauskaa.  

Osassa tulee hyviä biisejä. 

Koska harrastan pianonsoittoa. 

 

Musiikin miellyttävyys. (20 kpl) 
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ti ja välillä hiljaa. 

Koska harrastan pianonsoittoa. 

Niissä on niin hyvä rytmi, kuulos-

taa niin hyvältä, että voisi kuun-

nella vaikka joka päivä, tykkään 

eniten. 

Kiva kuunnella, kun syö, joistakin 

tykkään enemmän, joistakin vä-

hemmän. 

Niillä on hyvä sävel ja rytmi ja 

ääni, olen tottunut niiden biisei-

hin. 

Kivoja, voi tanssia mukana, laitan 

vaan mun iloksi. 

Ne on siistejä, tulee hyvä mieli, 

kun pääsee kuulemaan musiikke-

ja. 

Hyvä laulaja, yleensä rauhallinen. 

Tuntuu kivalta, tykkään. 

Ne on siistejä, tulee hyvä mieli, 

kun pääsee kuulemaan musiikke-

ja. 

Tuntuu kivalta, tykkään. 

Kivoja, voi tanssia mukana, laitan 

vaan mun iloksi. 

Tulee hyvä mieli. (3 kpl) 

 

Musiikinkuuntelusta nouseva 

hyvä mieli. (3 kpl) 

 

Hyvä laulaja, yleensä rauhallinen. 

Ne on hyviä laulamaan. 

Hyvä laulaja. (2 kpl) 

 

Esiintyjän taidot. (2 kpl) 

Ilman musiikkia on tylsää. 

En tiedä, joskus tekee mieli, kun 

ei oo mitään tekemistä. 

Ilman musiikkia on tylsää. 

Joskus tekee mieli, kun ei oo 

mitään tekemistä.  

Musiikin tylsyyttä lieventävä 

vaikutus (2 kpl) 

Kivoja, voi tanssia mukana, laitan 

vaan mun iloksi. 

Voi tanssia mukana. 

 

Musiikin tanssittavuus. 

Niillä on hyvä sävel ja rytmi ja 

ääni, olen tottunut niiden biisei-

hin. 

Olen tottunut niiden biiseihin. 

 

Musiikin entuudestaan tuttuus. 

Joskus voi laulaa mukana. Joskus voi laulaa mukana. 

 

Musiikin mukana laulettavuus. 

En tiedä. (7 kpl) 

Tyhjä. (3 kpl) 

En tiedä. (7 kpl) 

Tyhjä. (3 kpl) 

- (10 kpl) 

 

Päätyminen sisällön erittelyyn toisena analyysimetodina tapahtui aineistoon tutustumisen 

aikana. Vastausten luonteesta kävi ilmi, että fenomenografisen analyysin sijasta lyhyet ja 

yksinkertaiset vastaukset tarvitsevat enemmän kvantitatiivista otetta niiden selkeämmän 

tulosesittelyn kannalta. Analyysin edetessä myös osa kysymyksistä ja aineistosta jäi pois 

tutkimuksessa lopullisesti analysoidusta aineistosta, koska ne informatiivisen luonteen si-

jasta toimivat enemmänkin luontevaa ja tehokasta haastattelurunkoa täydentävinä kysy-

myksinä.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Musiikinkuuntelutottumuksista 

Ymmärtääksemme lasten musiikillisia ympäristöjä ja musiikillisen maailman avartumista 

kokonaisvaltaisena ilmiönä, on hyvä hahmottaa lasten musiikinkuuntelun yleisyyttä ja sii-

nä käytettäviä välineitä. Kartoittamalla ja tarkastelemalla vastaajien musiikinkuuntelutot-

tumuksia, saadaan myös pohjatukea johtopäätösten tekemiseen ja niiden luotettavuuteen, 

etenkin musiikillisten preferenssien kohdalla. Haastattelussa tarkasteltiin ensimmäiseksi 

vastaajien musiikinkuuntelun yleisyyttä. 26 vastaajaa 35:stä oli kuunnellut musiikkia vii-

meisen viikon sisällä, viisitoista heistä haastattelua edeltävänä päivänä. Kuitenkin jopa 

yhdeksäntoista vastaajista kertoi, etteivät he kuuntele musiikkia joka päivä. Voidaanko siis 

puhua säännöllisestä aktiivisesta musiikinkuuntelusta? Ei välttämättä, mutta on vähintään 

todennäköistä, että lapset altistuvat musiikille passiivisesti päivittäin.  

Aineistonanalyysissa ja johtopäätösten tekemisessä on kautta linjan syytä kiinnittää erityis-

tä huomiota kahteen toisiaan lähellä olevaan käsitteeseen, kuunteluun (aktiivinen) ja kuu-

lemiseen (passiivinen) sekä niiden eroavaisuuksiin haastattelijan, vastaajien ja lukijoiden 

käsityksissä. Kuuntelun ja kuulemisen erottaminen täysin toisistaan on mahdotonta, sillä 

niiden ilmeneminen on usein päällekkäistä tai yhtäaikaista. Haastattelussa ei ole kuiten-

kaan keskitytty tarkentamaan haastateltaville käsitteen ”kuuntelu” merkitystä. Tästä johtu-

en aineistonanalyysissa on ollut ongelmallista tulkita annettujen vastausten tarkkoja merki-

tyssisältöjä. Aineistonanalyysissa ja johtopäätösten tekemisessä on tästä johtuen kiinnitetty 

erityistä huomiota siihen, ettei aineistoa ylitulkita liian hätäisesti ottamatta huomioon vas-

tauksissa ilmeneviä merkitys- ja käsityseroja kuuntelemisesta ja kuulemisesta.  

Tieto siitä, kuuntelevatko lapset musiikkia joka päivä (5 kpl kyllä, 11 kpl joskus, 19 kpl ei) 

voi tarjota näkökulman siitä, kuinka moni vastaajista tietoisesti tai aktiivisen toiminnan 

kautta kuuntelee musiikkia päivittäin. Vaikka vastausten perusteella näyttää siltä, etteivät 

vastaajat (aktiivisesti) kuuntele musiikkia päivittäin, on hyvä huomioida, että jopa 17 vas-

taajista oli itse asiassa kuunnellut musiikkia viimeisen vuorokauden aikana haastatteluti-

lanteesta. Tuloksia voidaan verrata vuoden 2012 mediabarometriin, jossa selvitettiin, kuin-

ka 1.-luokkalaiset kuuntelivat musiikkia: 30 % joka päivä tai melkein joka päivä, 21 % 

ainakin kerran viikossa, 21 % joskus, mutta ei joka viikko ja 28 % ei ollenkaan tai hyvin 

harvoin (Hirvonen 2012, 29). Toisessa tutkimuksessa vanhempien mukaan heidän 7–8-
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vuotiaat lapsensa kuuntelivat radiota ja äänitteitä seuraavasti: 40 % 6-7 päivänä viikossa, 

31 % 3-5 päivänä viikossa, 9 % 1-2 päivänä viikossa, 6 % vähintään kerran kuussa ja 16 % 

harvemmin (Suoninen 2011, 37). Lasten musiikinkuuntelun yleisyydestä on ehkä mahdo-

tonta kertoa täysin yhtä paikkansapitävää totuutta, mutta tämän tutkimuksen vastauksia 

kokonaisuutena tarkasteltaessa voidaan varmistua siitä, että lapset ovat musiikin kanssa 

tekemisissä viikoittain, joidenkin kohdalla jopa päivittäin.  

Vastaajista kahdellakymmenellä on oma huone ja viisitoista heistä jakaa makuuhuoneensa 

joko sisarustensa tai vanhempiensa kanssa. Sen sijaan, että tarkasteltaisiin, vaikuttaako 

oma huone suoranaisesti lasten musiikillisen maailman avartumiseen, on syytä kiinnittää 

huomiota vastaajien käytettävissä ja käytössä oleviin musiikinkuuntelulaitteisiin, jotka 

määrittelevät vahvasti etenkin lapsen kodin musiikillisen ympäristön muodostumista. Tut-

kimuksen aineistosta sekä aiemmista tutkimuksista (Kupiainen ym. 2008; Suoninen 2011; 

Hirvonen 2012) käy ilmi, että lapset käyttävät arjessa monia eri musiikinkuuntelulaitteita. 

Vastaajilla yhtä lukuun ottamatta on oma kännykkä. Vaikka haastattelussa ei tarkennettu, 

minkälaisia kännyköitä vastaajilla on ja kuinka he niitä käyttävät, 15 vastaajaa kertoi käyt-

tävänsä kännykkäänsä musiikinkuuntelussaan. Lasten mediaympäristöjen muutoksia tar-

kastelevassa tutkimuksessa ilmeni, että vain osalla 8-vuotiaista oli kännykässään ladattua 

musiikkia ja lataaminen oli satunnaista ja vaati avustusta vanhemmilta tai sisaruksilta (Ku-

piainen ym. 2011, 82). Voimme joka tapauksessa olettaa, että suurimmalla osalla vastaajis-

ta on vähintään mahdollisuus käyttää (ja monet heistä käyttävät) kännykkäänsä musiikin-

kuuntelulaitteena, mikä laajentaa heidän mahdollisuuksiaan toimia itseohjautuvasti musii-

kinkuuntelussaan erilaisissa tilanteissa ja paikoissa. Muiden tieto- ja viestintäteknisten lait-

teiden käyttöön ei kiinnitetty haastattelussa tarkempaa huomiota, mikä heikentää aineiston 

kokonaisvaltaista kattavuutta lasten musiikinkuunteluvälineiden käyttötavoissa. Muutamis-

ta kysymyksistä käy kuitenkin ilmi, että noin puolet vastaajista kuuntelee ainakin joskus 

musiikkia tietokoneelta (19 kpl) ja internetistä (18 kpl). Internet- tai netti-sanan käyttämi-

nen haastattelussa saattoi aiheuttaa joillekin vastaajista hämmennystä, eivätkä he siksi vält-

tämättä osanneet kertoa kuuntelevansa musiikkia internetissä. Internetin käytön yleisyydes-

tä antaa kuitenkin viitteitä viestintäviraston tilasto (2010), jonka mukaan 8-vuotiaista suo-

malaislapsista 21 % pojista ja 33 % tytöistä käytti internetiä päivittäin (Kupiainen ym. 

2011, 33).  
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Haastattelussa tarkasteltiin tarkemmin vastaajien radio- ja CD-levykuuntelutottumuksia. 

Melkein kaikki vastaajista kuuntelee radiota ainakin joskus (32 kpl), 5 vastaajaa päivittäin. 

Emme kuitenkaan tiedä, kuinka usein vastaajat altistuvat radiosoitolle passiivisesti. Vastaa-

jat kuuntelevat radiota eniten kotinsa eri huoneissa, etenkin omassa makuuhuoneessa (15 

mainintaa) sekä perheen autossa (16 mainintaa). Koti näyttääkin olevan lapsille vakiintunut 

ja luonnollinen ympäristö kuunnella musiikkia, sillä melkein kaikki vastaajista (33 kpl) 

mainitsi kuuntelevansa musiikkia kotonaan. Lähes kaikki vastaajista (30 kpl) kuuntelevat 

CD-levyjä ainakin joskus, suurin osa ei kuitenkaan joka päivä (25 kpl). 24 vastaajista on 

kuitenkin omia CD-levyjä, tosin vain neljä heistä oli itse koskaan ostanut CD-levyä. Vaik-

ka CD-levyjen kuuntelun yleisyys näyttää epäsäännölliseltä, ei niiden voida sanoa menet-

täneen paikkaansa musiikinkuuntelumediana virtuaalimedian ja tieto- ja viestintäteknisten 

laitteiden mahdollistamien uusien musiikinkuunteluvaihtoehtojen rinnalla. CD-levyjä 

kuunnellaan eniten omassa huoneessa (16 mainintaa), kodin muissa tiloissa (13 mainintaa) 

sekä perheen autossa (12 mainintaa). Yhdeksällätoista vastaajista on makuuhuoneessaan 

oma CD-soitin tai radio. 

6.2 Musiikillisten preferenssien vaikutus lasten musiikillisiin ympäristöihin 

Tutkimalla lasten musiikillisia preferenssejä ja musiikinkuunteluvalintojen motiiveja tut-

kimuksessa on pyritty selvittämään kuinka paljon ja missä määrin preferenssit itse asiassa 

vaikuttavat ja säätelevät lasten musiikillisia ympäristöjä. Musiikillisten preferenssien sisäl-

lön ja kuunteluvalintojen motiivien määritteleminen ja selvittäminen on kuitenkin ongel-

mallista, niin myös tämän tutkimuksen kohdalla. Tutkijat ovat erimielisiä siitä, missä vai-

heessa musiikilliset preferenssit syntyvät ja missä määrin ja mielessä ikä ja eri ikävaiheet 

vaikuttavat preferensseihin. Tässä tutkimuksessa musiikillisten preferenssien kehittyminen 

ymmärretään etenkin lapsuuden ja nuoruuden, mutta myös aikuiselämän käsittävänä pitkä-

aikaisena prosessina, joka etenee erilaisten vaikuttavien tekijöiden johdosta yksilöiden 

kohdalla eri tahtiin ja eri tavoin. Tämän vuoksi musiikillisia preferenssejä ei voida tarkas-

tella stabiilina ja kerran valmiiksi kehittyneenä, vaan alati muuttuvana piirteenä.  

Musiikillisia preferenssejä tutkittaessa ja tarkasteltaessa on tärkeää muistaa, että ne eivät 

ole koskaan täysin itsenäisesti toimivia ja muista musiikillisiin valintoihin vaikuttavista 

tekijöistä riippumattomia. Näin ollen musiikinkuunteluvalinnat eivät koskaan ole ainoas-

taan tai puhtaasti musiikillisten preferenssiemme määrittelemiä. Tutkimuksen kannalta 



 

 

71 

tulee loppujen lopuksi tarkastella sitä, minkälaista musiikkia lapset kuuntelevat ja miksi. 

Itse valitsemamme ja kuuntelemamme musiikki on oletettavasti sellaista, mistä pidämme. 

Jos näin ei ole, on joku toinen (ihminen tai muu asia) luultavasti musiikinkuunteluvalinnan 

takana, joko kuuntelutilanteessa päättävänä toimijana tai muuten valintaan tiedostamatto-

masti taustavaikuttavana tekijänä. Kun saamme vapaasti itse päättää kuuntelemastamme 

musiikista, päädymme kuuntelemaan sitä musiikkia, joka tarjolla olevista vaihtoehdoista 

parhaiten vastaa musiikillisia preferenssejämme.  

6.2.1 Minkälaista musiikkia kuunnellaan? 

Musiikillisia preferenssejä käsittelevässä haastatteluosiossa vastaajilta kysyttiin ensimmäi-

senä, minkälaista musiikkia he kuuntelevat (taulukko 2). Tarvittaessa tarkentavina kysy-

myksinä käytettiin muun muassa myös ”lauletaanko siinä”, ”mitä soittimia siinä on” ja 

”millä kielellä siinä lauletaan”, sillä monien oli vaikeaa vastata alkuperäiseen kysymyk-

seen ja kuvailla kuuntelemaansa musiikkia vain sen avulla.  

TAULUKKO 2. Vastaajien kuuntelemaa musiikkia (mainintakerrat). 

musiikkityylit affektiivisesta lähtökohdasta 

ilmaistut 

muut 

rock (4 kpl) 

pop (2 kpl) 

rap (2 kpl) 

hevi 

hip hop 

hengellistä 

klassista 

jotain muuta kuin klassista 

rauhallinen musiikki (8 kpl) 

vähän rajumpaa 

kivaa 

hienoa 

sellaista, mistä tulee hyvälle       

tuulelle 

rytmi on ihanin ja tärkein 

 

kaikenlaista (12 kpl) 

lastenmusiikki (4 kpl) 

aikuisten biisiä 

unimusiikkia 

afrikkalaista 

irakilaista 

Kosovo-laulua 

sävelmiä 

karaokea 

mitä puhelimesta löytyy 

 

Jotta saisimme tarkemman kuvan siitä, mitä musiikkia vastaajat kuuntelevat, heiltä kysyt-

tiin, keitä laulajia tai bändejä he kuuntelevat (taulukko 3).  
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TAULUKKO 3. Vastaajien kuuntelemia laulajia tai bändejä (mainintakerrat). 

lastenmusiikki suomalainen popu-

laarimusiikki 

ulkomainen populaarimu-

siikki 

muut 

Hevisaurus (2 kpl) 

Fröbelin palikat 

Robin (6 kpl) 

Cheek (2 kpl) 

Erin (2 kpl) 

Elastinen (2 kpl) 

Jenni Vartiainen (2 

kpl) 

Anna Puu 

Kaija Koo 

Lordi 

Jukka Poika 

Jonne Aaron 

Katri Helena 

Munamies 

Karri Koira 

Michael Monroe 

Irina 

Anna Abreu 

Chisu 

ABBA (3 kpl) 

Gangnam style (PSY, 3 

kpl) 

Rihanna (2 kpl) 

Adam Lambert (2 kpl) 

Jennifer Lopez (2 kpl) 

Nicki Minaj (2 kpl) 

Maroon Five 

Lady Gaga 

Michael Jackson 

Katy Perry 

Madonna 

 

nimeltä mainitsematto-

mia suomalaisia esittäjiä 

(2 kpl) 

”vähän kaikenlaista” 

”rauhallista” 

”ruotsalaisia” 

”pilavideoita” 

 

Kysymykseen ”minkälaista musiikkia kuuntelet” (taulukko 2) vastaaminen oli monien vas-

taajien kohdalla hankalaa ja he päätyivät vastaamaan ympäripyöreästi ”kaikenlaista” (12 

mainintaa) pystymättä enempää tarkentamaan kuuntelemansa musiikin tyyliä tai piirteitä. 

Eri musiikkityylit saivat kuitenkin useita mainintoja seitsemän vastaajan toimesta. Osa 

vastaajista hahmotti ja ilmaisi kuuntelemaansa musiikkia genrein sijaan affektiivisesta läh-

tökohdasta. Erityisesti yhden maahanmuuttajataustaisen lapsen musiikinkuuntelussa ilmeni 

vahvasti hänen vanhempiensa kotimaihin linkittyvä musiikillinen tausta. Viisi vastaajaa 

kuvaili kuuntelemaansa populaarimusiikkia musiikkityylien (hevi, rock, pop ja hip hop) 

kautta. Heidän kuuntelijaprofiilinsa voidaan nähdä muodostuvan niin ulkomaista kuin 

suomalaista populaarimusiikkia edustavien esiintyjien ympärille. He kaikki kertoivat päät-

tävänsä itse, mitä musiikkia kuuntelevat ja käyttävänsä lukuisia eri musiikinkuuntelulaittei-

ta (CD-soitin, radio, kännykkä, tietokone ja internet). Kaksi heistä kertoi etsivänsä kappa-

leita ja esiintyjiä itse esimerkiksi Youtubesta, mikä antaa viitteitä itseohjautuvasti säädel-

lyistä musiikillisista ympäristöistä.  

Etenkin taulukon 3 (vastaajien kuuntelemia laulajia tai bändejä) perusteella käy ilmi, että 

lastenmusiikkia edustavia esiintyjiä (kolme mainintaa) kuunnellaan huomattavasti vähem-
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män kuin populaarimusiikkia edustavia artisteja (35 mainintaa). Tulosta tukee myös se, 

että 19 vastaajaa kertoi kuuntelevansa englanninkielistä musiikkia (kysymyksen ”minkä-

laista musiikkia kuuntelet” kohdalla). 17 vastaajista osasi nimetä kuuntelemiansa esiintyjiä 

nimeltä. Myös heidän kuuntelijaprofiilinsa voidaan nähdä muodostuvan niin ulkomaista 

kuin suomalaista populaarimusiikkia edustavien esiintyjien ympärille, sillä vain yksi heistä 

kertoi kuuntelevansa lastenmusiikkia edustavaa esiintyjää (Hevisaurus). He kaikki kertoi-

vat päättävänsä kuunneltavastaan musiikista itse ainakin joskus ja käyttävänsä monipuoli-

sesti eri musiikinkuunteluvälineitä.  

Vaikka lastenmusiikki sai taulukossa 2 vain neljä ja taulukossa 3 vain kolme mainintaa, 

täytyy ottaa huomioon, että haastattelussa ei keskitytty tarkastelemaan lastenmusiikille 

altistumista esimerkiksi lasten televisio-ohjelmien katsomisen kautta, mikä on kuitenkin 

hyvin todennäköistä melkein kaikkien vastaajien kohdalla. On syytä ottaa huomioon myös 

se mahdollisuus, että jotkut vastaajista ovat saattaneet kokea noloksi mainita kuuntelevansa 

lastenmusiikkia. Populaarimusiikkia edustavien esiintyjien mainitsemismäärän ollessa kui-

tenkin niin paljon suurempi kuin lastenmusiikin, voi todeta, että vastaajat kuuntelevat po-

pulaarimusiikkia enemmän kuin lastenmusiikkia. Nuorille ja aikuisille suunnattu populaa-

rimusiikki näyttää muodostavan merkittävän osan lasten musiikillisista ympäristöistä. 

Emme voi kuitenkaan näiden kysymysten perusteella tehdä suoranaista johtopäätöstä vas-

taajien musiikillisesta preferenssistä, sillä emme tiedä, kuuntelevatko vastaajat kyseisiä 

artisteja omasta tahdostaan eli oman preferenssinsä vaikutuksesta tai missä määrin, vai 

toimiiko kuunteluvalinnan tekijänä joku muu henkilö tai ylipäätään lasten sosiaalinen ver-

kosto.  

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä omia CD-levyjä heillä on (taulukko 4). Vastaajien mainit-

semat omat CD-levyt eivät vielä itsessään kerro meille varmuutta heidän musiikillisista 

preferensseistään. Kysymyksen perusteella emme voi päätellä esimerkiksi sitä, kuuntele-

vatko lapset näitä levyjä, kuinka usein, keneltä he ovat saaneet ne tai ovatko he itse toivo-

neet kyseisiä levyjä. Vaikka lapsilla on omia CD-levyjä niin lastenmusiikin kuin populaa-

rimusiikin piiristä, se, että vain Hevisaurus ja Fröbelin palikat mainittiin ainoastaan kolme 

kertaa kuunnelluissa laulajissa ja bändeissä, voi kertoa siitä, että lapset ovat siirtyneet en-

kulturaatioprosessin mukaisesti lähinnä populaarimusiikinkuuntelijoiksi ja -kuluttajiksi. 

Tällaista johtopäätöstä tukee myös se, että lapset itse omistavat populaarimusiikiksi lasket-

tavia CD-levyjä. 
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TAULUKKO 4. Vastaajien omia CD-levyjä (mainintakerrat). 

lastenlevyt populaarimusiikki muut 

Hevisaurus (5 kpl) 

Ipanapa (3 kpl) 

nimeämätön lastenlevy (3 kpl) 

”Känkkäränkkä” 

”Rölli” 

Ella ja Aleksi 

”Disney” 

Liikkuva laulureppu 

Karvakorvan laulupurkki 

Noita nokinenä 

satulevy 

Robin (4 kpl) 

Loreen 

Lordi 

Jukka Poika 

Vain elämää 

Lady Gaga 

Chisu 

Anna Puu 

Gangnam Style (PSY) 

Michael Jackson 

ABBA 

Diandra 

“kaikenlaista” (2 kpl) 

kosovolaisia lauluja 

irakilaisia lauluja 

joululauluja 

rockia 

6.2.2 Miksi kuunnellaan? 

Jotta tutkimuksen tuloksissa päästäisiin lähemmäksi sitä, missä määrin lasten musiikilliset 

preferenssit vaikuttavat heidän musiikillisten ympäristöjen muuttumiseen, vastaajilta ky-

syttiin, miksi he tykkäävät kuunnella aiemmin mainitsemiaan laulajia tai bändejä (kuva 5).  

 

KUVA 5. Mainitsemien esiintyjien musiikin kuuntelemisen motiivit (mainintakerrat). 

16 vastaajista ei osannut tai haastattelutilanteesta tai siitä nousevasta jännityksestä tai vä-

symyksen tilasta johtuen halunnut eritellä kuuntelunsa motiiveja. On mahdollista, että he 

eivät vielä hallitse käsitteistöä, jolla kuvata näitä motiiveja, toisaalta, että he eivät ehkä 

tietoisesti hallitse omia preferenssejään. Osa päätyi vastaamaan jotain ympäripyöreää tai 

kysymyksenannosta poikkeavaa ja tällaiset vastaukset on laskettu edellä mainittujen kuu-
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dentoista joukkoon. Vaikka haastattelutilanne saattaa olla syynä vastaamatta jättämisille, ei 

tule ohittaa vaihtoehtoa, että osa vastaajista ei vielä itse joko päätä kuunnella musiikkia tai 

kuuntelemaansa musiikkia. Näin ollen he eivät pystyisi erittelemään syitä siihen, miksi 

juuri he tykkäävät kuunnella näitä artisteja. Toisaalta suurin osa vastaajista osasi (tai pystyi 

edes jonkin verran) erittelemään heidän musiikinkuunteluvalintojensa motiiveja.  

Kun tarkastellaan niitä vastaajia, jotka ovat osanneet eritellä musiikinkuuntelunsa motiive-

ja, voidaan huomata, että kaikki heistä eivät ole osanneet eritellä esimerkiksi kuunteleman-

sa musiikin musiikkityyliä tai kuuntelemiaan esiintyjiä. Jotkut kuuntelevat myös lastenmu-

siikkia, joten ei ole kyse siitä, että ainoastaan populaarimusiikinkuuntelijoiksi siirtyneet 

vastaajat osaisivat eritellä kuuntelunsa motiiveja. Yhteyttä aktiivisen musiikinharrastami-

sen ja kuuntelun motiivien erittelyn välillä ei sitäkään voida löytää, sillä vain puolet musii-

kinharrastajista (neljä vastaajaa kahdeksasta) oli eritellyt kuuntelunsa motiiveja. Sen sijaan 

niistä 16 vastaajasta, jotka eivät eritelleet kuuntelunsa motiiveja, 10 vastaajaa ei ollut 

osannut kuvailla kuuntelemaansa musiikkia tai eritellä kuuntelemiaan esiintyjiä. Näyttää 

siis siltä, että osa vastaajista on ilmaisullisilta taidoiltaan tai musiikinkuuntelunsa motiiveja 

tiedostavina muita edellä. Eroja vastaajien ilmaisullisissa taidoissa voidaan selittää sillä, 

että 7-8-vuotiaat käyvät läpi puhekehityksen ja tunteiden hahmottamisen ja ilmaisemisen 

murrosvaihetta sekä Piaget’n konkreettisten operaatioiden vaihetta. Toisaalta vastaajilla 

saattaa olla suuriakin eroja musiikillisten muotojen, rakenteiden ja tyylien hahmottamises-

sa ja ymmärtämisessä.  

Kuvassa 5 esitettyjen kuuntelumotiivien useimmin mainittu motiivi kuunnella esittäjiä oli 

musiikin miellyttävyys (20 kpl). Ainakin osa vastaajista tuntuu siis kuuntelevan mainitse-

miensa esiintyjien musiikkia sen miellyttävien piirteiden johdosta: musiikin äärelle siis 

tullaan, koska musiikki, sen piirteet tai tyyli miellyttävät kuuntelijaa. Tässä mielessä ai-

neisto puhuu sen puolesta, että vastaajat ainakin jossain suhteessa tulevat musiikin äärelle 

itseohjautuvasti. On kuitenkin mahdotonta sanoa, missä määrin ja kuinka usein tämä prefe-

renssi ohjaa heidän musiikillisia ympäristöjään. Kysymyksestä käsin emme voi tarkastella 

sitäkään, millä tavoin ja minkälaisten tekijöiden vaikutuksesta musiikillinen preferenssi on 

saanut muotonsa.  

Musiikin miellyttävyyden lisäksi mainintoja musiikinkuuntelun motiiveiksi saivat musiikin 

kuuntelusta nouseva hyvä mieli (3 kpl) ja tylsyyden lieventyminen (2 kpl) (musiikinkuun-

telun aikaansaamat tunnevaikutukset), esiintyjän taidot (2 kpl), musiikin tanssittavuus (1 
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kpl), musiikin entuudestaan tuttuus (1 kpl) ja musiikin mukana laulettavuus (1 kpl). Musii-

kin merkityksen voimakkuus ja tunnesäätely musiikin kautta ovat yleisiä teini-ikäisillä 

(Saarikallio 2010, 287), mutta haastattelussa esiin nousseiden tunnevaikutuksiin kytkeyty-

vien mainintojen (5 kpl) johdosta emme voi tehdä johtopäätöstä, että jo 7–8-vuotiaat käyt-

täisivät musiikkia yleisesti tai päälähtöisesti tunnesäätelyn välineenä. Maininnat kuitenkin 

viittaavat siihen, että kehitys musiikin käytössä tunnesäätelynä voisi alkaa yksilöstä riippu-

en jo vuosia ennen puberteettia. On kuitenkin vältyttävä tekemästä ylitulkintoja, sillä haas-

tattelutilanteessa lapsen on vaikeaa etenkin tiedostamattaan erotella ja eritellä kuuntelunsa 

eri motiiveja perusteellisesti.  

6.3 Sosiaalisten verkostojen vaikutus lasten musiikillisiin ympäristöihin 

6.3.1 Mitä kautta esiintyjistä kuullaan ensimmäistä kertaa? 

Esiintyjien omatoiminen etsiminen olisi vahva merkki itseohjautuvasta musiikillisten ym-

päristöjen säätelystä. Kuvassa 6 nähdään, mitä kautta vastaajat ovat kuulleet ensimmäistä 

kertaa mainitsemistaan esiintyjistä.  

 

KUVA 6. Mitä kautta vastaajat ovat kuulleet ensimmäistä kertaa mainitsemistaan esiinty-

jistä (mainintakerrat). 

Yksikään vastaajista ei nimennyt itseään omatoimiseksi esiintyjän esittelijäksi. Tämä joh-

tunee osaksi kysymyksenasettelusta, mutta toisaalta myös siitä, että omatoiminen musiikin 

etsiminen voi hahmottua vastaajille nimenomaan niin, että vastaukseksi annetaan esimer-
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kiksi internet. Kysymykseen lasten itseohjautuvasta säätelystä ei pystytä tässä vaiheessa 

saamaan tarkempaa selvyyttä. Jos sosiaalinen verkosto on kuitenkin päälähtöisesti esiinty-

jien esittelyn takana, voidaan kyseenalaistaa se, että 7–8-vuotiaat lapset todella itse sääteli-

sivät musiikillisia ympäristöjään musiikillisten preferenssiensä kautta. Toisaalta on mahdo-

tonta sivuuttaa sitä, että musiikilliset preferenssimme ovat aina alttiita erilaisille vaikutta-

ville tekijöille, myös muiden musiikillisille preferensseille. 

Näyttää siltä, että lasten perheenjäsenillä (20 kpl) on enemmän vaikutusta lapsen musiikil-

lisiin ympäristöihin esiintyjien esittelijöinä kuin kavereilla (1 kpl). Tämä ei ole sinällään 

yllättävää, sillä Lumin (2008, 113) mukaan perheenjäsenten musiikilliset valinnat ja niille 

altistuminen vaikuttavat 1.-luokkalaisten lasten musiikillisen tottuneisuuden ja mielenkiin-

nonkohteiden kehitykseen. Vasta murrosikää lähempänä lasten käyttäytyminen määrittyy-

kin vanhempien sijasta yhä enemmän kavereiden kanssa käytyjen neuvotteluiden kautta 

(Buckingham 2011, 164). Tietokonetta ja internetiä (4 kpl) enemmän mainintoja saivat ns. 

vanhoiksi mielletyt mediat, televisio (7 kpl) ja radio (6 kpl). Tietokoneiden ja internetin 

tarjoamat mahdollisuudet on jätetty haastattelussa vähälle huomiolle, mikä voi osaksi selit-

tää tietokoneiden käyttöön liittyvien mainintojen vähäisyyden. Aineistoa tarkasteltaessa 

tulee ottaa huomioon vastaajien tavat hahmottaa kysyttyä tilannetta. Kun esiintyjä on ns. 

esitelty lapselle ensimmäistä kertaa, tilanteessa on saattanut olla mukana samaan aikaan 

useampi tekijä, esimerkiksi kaverit, tietokone ja internetsivusto. Tuloksista voidaan kui-

tenkin päätellä ne yleisimmät esiintyjiä esittelevät tekijät, jotka lapsi hahmottaa tilanteessa 

pääasialliseksi toimijaksi. 

Vaikka aineisto viittaa siihen, että merkittävimmät esiintyjiä esittelevät toimijat lapsen 

musiikillisissa ympäristöissä ovat hänen lähiperheensä jäsenet, ei voi sulkea pois sitä, että 

lapset eivät itse koskaan sattuisi törmäämään uusiin esiintyjiin omatoimisesti. Televisio ja 

radio mahdollistavat tällaisen omatoimisen esiintyjien löytämisen, vaikkei ehkä niin rajat-

tomissa ja etukäteen kontrolloimattomissa määrin kuin internet. Vaikka sosiaalisten ver-

kostojen (22 mainintaa) vaikutus vaikuttaa ilmeiseltä, voidaan kaikki edellä mainitut medi-

at (internet, televisio ja radio yhteensä 17 mainintaa) yhteen niputtamalla nähdä myös nii-

den suuri vaikutus lasten musiikillisten ympäristöjen musiikintarjoajana ja -kanavana. Kun 

CD-levyn itse ostaneilta (4 vastaajaa) kysyttiin, mitä kautta he ensimmäistä kertaa kuulivat 

näistä esiintyjistä, eniten mainintoja saivat televisio (3 kpl) ja Youtube (2 kpl). Näiden li-

säksi CD-levyistä oli kuultu kaupungilla, enolta, radiosta ja kännykästä. Lapsi näyttää os-

totapahtumassa toimivan enemmän oman mieltymyksensä ja median kuin sosiaalisen ver-
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koston johdattelemana. Toisaalta täytyy pohtia sitä, onko mediankaan kohdalla kyse lapsen 

oman preferenssin mukaan toimimisesta, vaan enemmänkin markkinoinnin ja musiikkite-

ollisuuden voimasta ennalta määrättyjen esiintyjien esittelijöinä suurille massoille. Tämän 

lisäksi täytyy muistaa, ettei aineisto kerro enempää lasten tavoista hankkia musiikkia esi-

merkiksi internetin ja kännyköiden välityksellä, jolloin kavereilla ja sisaruksilla voi taas 

olla hyvin suuri merkitys esiintyjien esittelijöinä. 

6.3.2 Vanhempien vaikutus lasten musiikillisiin ympäristöihin 

Suurin osa vastaajista ei tarvitse vanhemmiltaan lupaa kuunnella radiota tai CD-levyjä (22 

kpl). Monilla vastaajista on siis todennäköisesti mahdollisuus (ja vanhempien luottamus) 

kuunnella sitä radiokanavaa tai CD-levyä kuin haluavat ja itseohjautuvasti säädellä musii-

killisia ympäristöjään. Suurin osa vastaajista kuuntelee ainakin joskus musiikkia vanhem-

piensa kanssa (22 kpl). Tässä vaiheessa on jälleen hyvä kiinnittää huomiota kuuntelun ja 

kuuntelemisen eroavaisuuksiin. Vastaajista suurin osa kuuntelee musiikkia vanhempiensa 

kanssa. Kysymyksen ohessa lapsia ei pyydetty tarkentamaan vastaustaan kuuntelemisen 

luonteesta (aktiivinen tai passiivinen), mutta voimme varmasti todeta, että vaikka lapset 

eivät aktiivisesti kuuntelisi musiikkia vanhempiensa kanssa, he altistuvat varmasti joskus 

kuulemaan vanhempiensa soittamaa musiikkia myös passiivisesti. Taulukossa 5 nähdään 

mainintakertoineen, mitä musiikkia vastaajat kuuntelevat vanhempiensa kanssa.  

TAULUKKO 5. Vanhempien kanssa kuunneltua musiikkia. 

lastenmusiikki populaarimusiikki muut millä laitteella 

lastenmusiikkia (3 

kpl) 

Anna Puu 

Adele 

ABBA 

Maroon Five 

Jenni Vartiainen 

Vesa-Matti Loiri 

rockia (2 kpl) 

kaikenlaista (5 kpl) 

sellomusiikkia 

joulumusiikkia 

80-luvun musiikkia 

sävelmiä  

rauhallista 

kivaa 

televisiosta (2 kpl) 

tietokoneelta (2 kpl) 

 

Mielenkiintoista vastauksissa on se, että lastenmusiikki on jälleen saanut vain vähän mai-

nintoja (3 kpl). Tämä viittaa siihen, että lapset kuuntelevat vanhempiensa kanssa lähinnä 

populaari- tai muuta musiikkia. Enkulturaatioprosessin mukaisesti lapsien voidaan sanoa 

saavan lapsuutensa aikana vanhemmiltaan tietynlaisen ”musiikillisen perustuksen” tai 
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”musiikillisen kartan”, jonka avulla he nyt ja myöhemmin suunnistavat musiikkitarjonnas-

sa löytäen kiinnekohtia jo ennestään tutuksi tulleista artisteista ja musiikkityyleistä. Vas-

taajilta kysyttiin myös, kuuntelevatko he itse vanhempiensa CD-levyjä. Vastaukset jakau-

tuivat suhteellisen tasaisesti: osa kuuntelee vanhempiensa CD-levyjä ainakin joskus (18 

kpl), osa ei (13 kpl). Kuvassa 7 nähdään edelliseen kysymykseen ”kyllä” vastanneiden 

vastaajien (16 kpl) antamia syitä siihen, miksi he tykkäävät kuunnella vanhempiensa CD-

levyjä. 

 

KUVA 7. Vanhempien CD-levyjen kuuntelemisen motiivit (mainintakerrat). 

Vanhempien CD-levyjen kuuntelemisen yleisin motiivi on musiikin miellyttävyys (11 kpl). 

On kuitenkin vaikeaa erotella, toimiiko nimenomaan lapsen vai vanhemman preferenssi 

loppujen lopuksi musiikinkuunteluvalinnan motiivina, jos lapset ovat pienestä pitäen en-

kulturoituneet vanhempiensa edustamaan musiikilliseen kulttuuriin vähintään passiivisen 

kuulemisen kautta. Toisaalta on hyvä pohtia, pitäisikö lapsen ja vanhemman preferenssejä 

erillisinä käsittelevän tarkastelun sijaan puhua enemmänkin lapsen ja vanhemman kollek-

tiivisesta musiikillisesta preferenssistä? Kolme vastaajista luonnehti kuuntelun motiiviksi 

nimenomaan kuuntelutilanteen sosiaalisen luonteen: ”mukavaa kuunnella yhdessä”, ”äiti 

voi kertoa bändeistä” ja ”äitin vanhoja lauluja”. Myös kuuntelun tylsistymistä lieventävä 

vaikutus ja musiikin erilaisuus nousivat motiiveina esille. 

22 vastaajaa kertoi heidän vanhempiensa ostaneen heille CD-levyjä (taulukko 6), tosin 

vain kahdeksan vastaajista kertoi pyytäneensä hankkimaan CD-levyn. Tämä näyttää tuke-

van ajatusta siitä, että vanhemmilla on ehkä tiedostamattomaksi jäävän hiljattaisen ja hie-
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novaraisen preferenssivaikutuksen lisäksi myös merkittävä rooli lapsen musiikillisiin ym-

päristöihin aktiivisesti vaikuttavana tekijänä. 

 TAULUKKO 6. Vanhemmilta saatuja CD-levyjä. 

lastenmusiikki populaarimusiikkia 

edustavat esiintyjät 

musiikkityylit muut 

Hevisaurus (3 kpl) 

Risto Räppääjä 

Ipanapa 

Smurffit 

Rölli 

Liikkuva laulureppu 

Karvakorvan laulu-

purkki 

lastenlauluja 

Robin (2 kpl) 

Gangnam style (PSY) 

Hard Rock Halleluja 

(Lordi) 

Chisu 

Anna Puu 

Lady Gaga 

Michael Jackson 

Munamies 

rap 

klassinen musiikki 

rock 

 

kaikenlaista (2 kpl) 

elokuvan soundtrack 

rauhallista 

hyviä 

äidin ja isän kielisiä 

lauluja 

kaikki, mitä huoneessa 

on 

 

On vaikeaa sanoa, ovatko vanhemmat ostaneet lapsilleen enemmän lastenmusiikki- kuin 

populaarimusiikkilevyjä. On todennäköistä, että suurin osa vastaajien mainitsemista van-

hempien ostamista lastenlevyistä on ostettu aiemmin vuosien saatossa ja että siirtyminen 

populaarimusiikkilevyihin on tapahtumassa tai tapahtunut. Melkein kaikki kysymykseen 

vastanneista (21 23:sta) kertoi kuuntelevansa vanhempiensa ostamia CD-levyjä ainakin 

joskus. Merkittävämpää on kuitenkin tietää, miksi vastaajat tykkäävät kuunnella vanhem-

piensa ostamia CD-levyjä (kuva 8).  

 

KUVA 8. Vanhempien ostamien CD-levyjen kuuntelemisen motiivit (mainintakerrat). 

Samoin kuin muissa kuuntelun motiiveja käsitelleissä kuvissa, vanhempien ostamien CD-

levyjen kuuntelemisen motivaationa toimii useimmiten musiikin miellyttävyys (4 kpl). 

Kun vastaajilta kysyttiin, mitä vanhempiensa ostamia CD-levyjä he eivät kuuntele, vain 
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neljä vastasi: pikkusiskon Hevisaurus-levy, Tik Takin parhaat -levy, pienempänä saadut 

CD-levyt ja Röllipeikkolevy. Viisi vastaajista vastasi myös, miksi he eivät tykkää kuunnel-

la näitä vanhempiensa ostamia CD-levyjä. Toisaalta syyt olla kuuntelematta vanhempien 

ostamia CD-levyjä pohjautuivat käytännön syille (”mennyt rikki tai hukkaan”), toisaalta 

siihen, että lastenlevyt koettiin liian lapsellisiksi (”koska ne ovat lapsellisia” 2 kpl, ”en 

halua”) tai omaan identiteettiin sopimattomaksi (”se on sellainen miehille tehty”).  

6.3.3 Musiikinkuuntelu autossa vanhempien kanssa 

Vanhempien vaikutus lasten kodin musiikillisiin ympäristöihin ei rajoitu ainoastaan kodin 

sisätiloihin, sillä 34 vastaajista kuuntelee tai kuulee musiikkia vanhempien kanssa myös 

perheen autossa. Sekä vanhemmat (23 mainintaa) että perheen lapset (25 mainintaa) päät-

tävät, mitä CD-levyjä autossa kuunnellaan, mutta radiokanavan valinta tapahtuu yleensä ja 

useimmin vanhempien (36 mainintaa) toimesta (lapset 20 mainintaa). Vastaajien autossa 

tapahtuvan CD-levyjen kuuntelun yleisin motiivi oli musiikin miellyttävyyden (2 mainin-

taa) sijaan tylsyyden lieventyminen (8 mainintaa). Radion kuuntelussa sekä tylsyyden lie-

ventyminen (9 mainintaa) että musiikin miellyttävyys (11 kpl) toimivat vastaajien yleisim-

pinä kuuntelun motiiveina.  

TAULUKKO 7. Autossa vanhempien kanssa kuunneltavia CD-levyjä (mainintaker-

rat). 

lastenlevyt populaarimusiikki muut 

lastenmusiikkia (5 kpl) 

Ipanapa 

Fröbelin palikat 

Korkeasaari 

Hevisaurus 

ABBA (2 kpl) 

Maroon Five 

Adam Lambert 

Chisu 

Jenni Vartiainen 

Robin 

kaikenlaista (10 kpl) 

rockia (2 kpl) 

Yön kuningatar 

isosiskon levyjä 

isoveljen äänitystä 

kuorolevyjä 

 

Taulukosta 7 näemme, että autossa kuunnellaan vanhempien kanssa niin lastenlevyjä kuin 

populaarimusiikkilevyjä. 20 vastaajista kertoi tykkäävänsä kuunnella näitä CD-levyjä au-

tossa. Toisaalta kysymys voi kertoa siitä, että heitä ei haittaa kuunnella näitä levyjä autos-

sa. Kysymys, miksi he tykkäävät kuunnella näitä CD-levyjä autossa (kuva 9), voi kuitenkin 

selventää kuuntelun motivaatioita tarkemmin.  
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KUVA 9. Autossa kuunneltavien CD-levyjen kuuntelemisen motiivit (mainintakerrat). 

Monilla vastaajista oli vaikeuksia eritellä kuuntelunsa motiiveja. Yleisiin motiivi CD-

levyjen kuuntelemiseen autossa oli kuitenkin tylsyyden lieventyminen (10 kpl), etenkin 

pitkillä automatkoilla. Autossa tapahtuvan CD-levyjen kuuntelun motiivit näyttävät siis 

eroavan muissa kodin ympäristöissä tapahtuvasta CD-levyjen kuuntelusta (musiikin miel-

lyttävyyden korostuminen).  

32 vastaajista kertoi tykkäävät kuunnella radiota autossa, toisin sanoen heitä ei ainakaan 

haittaa kuunnella autossa radiota. Haastattelussa kysyttiin myös, mitä radiokanavaa vas-

taajat kuuntelevat autossa vanhempiensa kanssa (taulukko 8). 

TAULUKKO 8. Autossa vanhempien kanssa kuunneltavia radiokanavia (maininta-

kerrat). 

radiokanava muut 

Ylex (3 kpl) 

NRJ (3 kpl) 

Suomipop (3 kpl) 

Nostalgia (2 kpl) 

Nova (2 kpl) 

Yle Radio Suomi 

Pooki 

Rock 

Yle Puhe 

Aalto 

Basso 

Voice 

Radio City 

Groove 

Yle 

en osaa nimetä kanavaa (7 kpl) 

rock (5 kpl) 

pop (2 kpl) 

klassista (2 kpl) 

rauhallista (2 kpl) 

iskelmää  

suomenkielistä 

uutiset 

Kärpät-peliselostus 
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Kun tarkastellaan niitä viittä vastaajaa, jotka kuvailivat kuuntelemaansa musiikkia musiik-

kityylien avulla (sivu 73), huomataan, että he kuuntelevat autossa vanhempiensa kanssa 

populaarimusiikkia edustavia radiokanavia (Ylex, NRJ, Nova, Aalto, Basso, Voice ja Ra-

dio City). Tämän ohella on syytä kiinnittää huomiota siihen, että he osasivat myös nimetä 

näitä kanavia oikein. Mielenkiintoisinta on kuitenkin se, että nämä autossa kuunneltavien 

kanavien radiosoittosisällöt ja niiden musiikkityylit ovat yhteneviä vastaajien musiikillis-

ten preferenssien (populaarimusiikkia edustavia kuuluisia esiintyjiä) kanssa. Niinpä van-

hempien merkittävää vaikutusta lastensa musiikillisiin ympäristöihin ja preferensseihin 

radiokanavien ja sitä kautta musiikkityylien ja esiintyjien esittelijöinä on mahdotonta si-

vuuttaa.  

Kaiken kaikkiaan mainittujen radiokanavien soittolistojen musiikkityylit viittaavat siihen, 

että autossa radiosta kuunnellaan useimmissa tapauksissa populaarimusiikkia. Vanhempien 

valitessa useammin autossa kuunneltavan radiokanavan, heidän musiikinkuunteluvalintan-

sa vaikuttavat tässäkin suhteessa merkittävästi lasten musiikillisiin ympäristöihin. Kuvassa 

10 nähdään miksi vastaajat tykkäävät kuunnella autossa radiota.  

 

KUVA 10. Autossa kuunneltavien radiokanavien kuuntelemisen motiivit (mainintakerrat.) 

Eniten radiota tykättiin kuunnella autossa, koska musiikki koettiin miellyttäväksi (11 kpl). 

Toinen merkittävä motiivi on radiokuuntelun tylsyyttä lieventävä vaikutus (10 kpl). Kaksi 

vastaajista eivät osanneet sanoa, pitävätkö he radionkuuntelusta autossa. Toinen kertoi 

asian riippuvan siitä, mitä radiosta tulee, toinen mainitsi, ettei tykkää kuunnella radiota 

autossa, koska he kuuntelevat radiota joka päivä ja koska siellä puhutaan liikaa. Kaksi vas-

taajista totesi, että radion kuunteleminen on kiinnostavaa, koska silloin oppii uusia asioita. 
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Myös jääkiekkoselostus ja tutuksi tulleiden laulujen soittaminen miellyttivät kahta vastaa-

jista. 

6.3.4 Sisarusten vaikutus lasten musiikillisiin ympäristöihin 

22 vastaajista kertoi kuuntelevansa ainakin joskus musiikkia sisarustensa kanssa. Taulu-

kossa 9 nähdään, mitä musiikkia vastaajat kuuntelevat sisarustensa kanssa. 

TAULUKKO 9. Sisarusten kanssa kuunneltavaa musiikkia (mainintakerrat). 

lastenmusiikki populaarimusiikki muut 

Hevisaurus (2 kpl) 

lastenmusiikkia (2 kpl) 

satulevyjä 

Titi-nalle 

Liikkuva laulureppu 

Karvakorvan laulupurkki 

Robin (2 kpl) 

Karri Koira 

Gangnam style (PSY) 

Irina 

Erin 

rock (2 kpl) 

pop 

hip hop 

Euroviisuja 

kaikenlaista (3 kpl) 

omia sukunauhoitteita 

rauhallista ja luontevaa 

hienonkuuloista ja järkevää 

riippuu mistä tykätään 

Youtubesta 

eniten mistä ne tykkää 

äidin ja isän musiikkia 

radiota 

siskojen tekemiä kokoelmia 

Kosovo-lauluja 

irakilaislauluja 

suomilauluja 

sävelmiä 

laululevyjä 

 

Sisarusten kanssa kuunneltava musiikki vaihtelee lastenmusiikista populaarimusiikkiin. 

Lastenmusiikki sai kuitenkin hieman vähemmän mainintoja kuin populaari- tai muu mu-

siikki. Kun tarkastellaan vastaajien sisarusten kanssa kuuntelemaa musiikkia, on syytä ot-

taa huomioon vastaajien ja heidän sisarustensa ikäerot. Neljä vastaajaa kertoi kuuntelevan-

sa sisarustensa kanssa lastenmusiikkia. Tärkeää on kuitenkin se, että näiden vastaajien sisa-

rukset ovat kaikki vastaajia nuorempia (5 kuukauden ikäisestä 6-vuotiaaseen). Kun tarkas-

tellaan vastaajia (neljä vastaajaa), jotka kuuntelevat sisarusten kanssa sekä lastenmusiikkia 

että populaarimusiikkia, huomataan tässäkin tapauksessa sisarusten olevan yhtä lukuun 

ottamatta vastaajia nuorempia (2-vuotiaasta 11-vuotiaaseen). Seitsemän vastaajaa kertoi 

kuuntelevansa sisarustensa kanssa populaarimusiikkia, mutta tässä tapauksessa yhtä vas-

taajaa lukuun ottamatta kaikki sisarukset ovat vastaajia jopa reilusti vanhempia (6-

vuotiaasta 24-vuotiaaseen). Näyttää selvältä, että sisarusten kanssa kuunnellaan lastenmu-
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siikkia, jos sisarus on nuorempi kuin vastaaja ja populaarimusiikkia, kun sisarus on van-

hempi kuin vastaaja. Tulos on yhdenmukainen sen kanssa, että isosisaruksilla näyttää ole-

van yleisesti merkittävä rooli pienemmän sisaruksen opettajana tai opastajana (Sanders 

2004, 101–102). Opettajan roolin ohella isosisarukset voivat olla pienemmille sisaruksille 

myös roolimalleja musiikinkuunteluvalinnoissa ja -preferensseissä.   

Sekä vastaajat (11 mainintaa) että heidän sisaruksensa (12 mainintaa) päättävät kuitenkin 

yhdessä kuunneltavasta musiikista. Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä kumpikaan ei näy-

tä dominoivan yhteisiä musiikinkuunteluvalintoja ja musiikillisia ympäristöjä. Itse asiassa 

vastaajat ja sisarukset päättävät musiikinkuuntelusta myös vuorotellen (7 mainintaa). Yksi 

vastaajista kertoi hänen äitinsä päättävän sisaruksen kanssa kuunneltavasta musiikista. Tu-

lokset voivat viitata siihen, että vanhempiin verrattuna valtasuhteet musiikillisten ympäris-

töjen säätelystä ovat sisarusten kanssa tasaveroisempia. 

Toisaalta täytyy ottaa huomioon sisarusten hienovaraisempi ja huomaamattomaksi jäävä 

vaikutus vastaajien musiikillisiin ympäristöihin. Ne viisi vastaajaa, jotka osasivat kuvailla 

kuuntelemaansa musiikkia musiikkityylien kautta (sivu 73), kertoivat päättävänsä itse, mitä 

musiikkia kuuntelevat ja käyttävänsä lukuisia eri musiikinkuuntelulaitteita. He olivat kui-

tenkin kuulleet esiintyjistä ensimmäistä kertaa äidiltä, isältä, radiosta, isoveljeltä kännykäs-

tä ja tietokoneelta ja siskolta. Mielenkiintoinen yksityiskohta näiden vastaajien kohdalla on 

se, että neljällä heistä on teini-ikäisiä sisaruksia. Neljä näistä viidestä vastaajasta kuuntelee 

vanhempien sisarustensa kanssa populaarimusiikkia, yksi heistä jopa kertoo nimenomaan 

hänen veljiensä päättävän kuunneltavasta musiikista. Vaikuttaa siltä, että ne vastaajat, jotka 

pystyvät erittelemään ja kuvailemaan kuuntelemaansa musiikkia musiikkityylin avulla, 

saavat paljon populaarimusiikillisia virikkeitä vanhemmilta sisaruksiltaan. Vanhempien 

sisarusten toimiessa ”musiikillisena” opastajana esiintyjien ja musiikkityylien kohdalla 

myös eri mediat ja brändit tulevat tutuiksi nuoremmille sisaruksille.  

19 vastaajista kuuntelee sisarustensa CD-levyjä ainakin joskus. Jälleen tulee ottaa huomi-

oon, että vastaajat voivat kuuntelun lisäksi altistua sisarustensa CD-levyjen kuulemiselle 

passiivisesti. Kuvassa 11 nähdään, miksi vastaajat tykkäävät kuunnella sisarustensa CD-

levyjä. 
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KUVA 11. Sisarusten CD-levyjen kuuntelemisen motiivit (mainintakerrat). 

Vastaukset viittaavat siihen, että yleisin motiivi kuunnella sisarusten CD-levyjä on musii-

kin miellyttävyys (5 kpl). Tämän lisäksi esiin nousivat kuuntelutilanteen sosiaalinen luon-

ne (”siskon kanssa kivaa”), musiikin rooli ja status vanhempien lasten musiikkina (vertaa 

esimerkiksi musiikillisiin preferensseihin vaikuttaviin yhteisöllisiin tekijöihin kuten sosiaa-

liseen vaikutusvaltaan), musiikin ennalta tuttuus ja toisaalta sen tuntemattomuus. 

6.3.5 Kavereiden vaikutus lasten musiikillisiin ympäristöihin 

26 vastaajista kuuntelee musiikkia kavereidensa kanssa ainakin joskus. Taulukossa 10 

nähdään, minkälaista musiikkia vastaajat kuuntelevat kavereidensa kanssa. 

TAULUKKO 10. Kavereiden kanssa kuunneltavaa musiikkia (mainintakerrat). 

populaarimusiikki muut 

Robin (3 kpl) 

Gangnam style (3 kpl) 

Kaija Koo 

Poika saunoo 

Anna Abreu 

Jenni Vartiainen 

pop 

rock 

rap 

kaikenlaista musiikkia (5 kpl) 

mitä internetistä sattuu löytymään (2 kpl) 

pelimusiikkia (2 kpl) 

radiosta (2 kpl) 

pelleilymusiikkia 

lastenlauluja tietokoneella 

kännykästä 

iloista 

rauhallista 

ei hirveän hiljaista 

Imperiumin marssi 

molempien musiikkia 
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Merkille pantavaa vastauksissa on se, että vain yksi vastaajista mainitsi kuuntelevansa las-

tenmusiikkia kavereidensa kanssa. Sisarusten kohdalla lastenmusiikin kuunteleminen oli 

yleisempää. Näyttää siltä, että kavereiden kanssa vastaajat kuuntelevat nimenomaan popu-

laarimusiikkia. Kysyttäessä, kuka yleensä päättää kavereiden kanssa kuunneltavasta musii-

kista, vuorotellen tapahtuva musiikinkuunteluvalinnan tekeminen sai 14 mainintaa. Myös 

kaverit (6 mainintaa) ja vastaajat (3 mainintaa) musiikinkuunteluvalinnan tekijöinä saivat 

mainintoja. Tämän lisäksi kaksi vastaajista mainitsi, että se, kenen luona ollaan päättää 

musiikista ja yksi vastaajista, että vieras ehkä yleensä päättää musiikinkuunteluvalinnasta. 

Sisaruksiin verrattuna vastaajien ja heidän kavereidensa välinen tasavertaisempi vuorovai-

kutuksellinen musiikinesittelijäsuhde vahvistaa sitä käsitystä, että lapset keskenään altista-

vat toisensa omille musiikillisille valinnoilleen, tosin sanoen musiikillisille preferensseil-

leen. 

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että 18 vastaajista kertoi, että he eivät kuuntele kave-

reidensa CD-levyjä. Aineistoa tulkittaessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, miten vastaa-

jat ovat olleet tietoisia näistä tilanteista: he eivät ole välttämättä aktiivisesti tai omasta 

aloitteestaan kuunnelleet kavereidensa CD-levyjä, mutta he ovat voineet kuulla ja altistua 

niille muuten. Kymmenen vastaajista kertoi kuuntelevansa kavereiden CD-levyjä ja eritteli, 

miksi he tykkäävät kuunnella niitä (kuva 12). 

 

KUVA 12. Kavereiden CD-levyjen kuuntelemisen motiivit (mainintakerrat). 

Vastauksista voidaan havaita mielenkiintoinen seikka: kavereiden CD-levyjä tykätään 

kuunnella, koska ne miellyttävät vastaajia (7 kpl). Toisaalta CD-levyjä kuunnellaan, koska 

musiikki on erilaista kuin mitä itse kuuntelee (2 kpl) ja päästään tutustumaan, minkälaises-

ta musiikista kaverit tykkää (1 kpl). Onko siis niin, että kavereiden ja vastaajien musiikilli-
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set preferenssit ovat hyvin samankaltaisia? Tekeekö seura kaltaisekseen vai ovatko kaverit 

kavereita osaltaan yhteisten musiikillisten preferenssien vuoksi tai sen seurauksena? 

6.4 7–8-vuotiaiden lasten musiikillisen maailman avartuminen 

Musiikillisten preferenssien ja sosiaalisen verkoston vaikutuksien ohella haastattelussa 

tarkasteltiin muutamalla kysymyksellä vastaajien kuuntelutottumusten itseohjautuvuutta. 

21 vastaajista kertoi kuuntelevansa musiikkia yksin tai ainakin joskus yksin (10 vastaajaa). 

Suurimmalla osalla vastaajista on siis vähintään mahdollisuus toimia itseohjautuvasti 

kuunnellessaan musiikkia yksin. Vastausten perustella ei voida kuitenkaan päätellä, valit-

seeko tai laittaako vastaaja itse kuuntelemansa musiikin soimaan ja kuinka usein. Niinpä 

vastaajilta kysyttiin päättävätkö he itse, mitä musiikkia kuuntelevat, johon 19 vastasi kyllä 

ja 10 joskus. Melkein kaikki vastaajista käsittävät toimivansa musiikinkuuntelussaan itse-

ohjautuvasti ainakin joskus. Saadut tulokset eivät kuitenkaan tarkoita, että vastaajat päät-

täisivät aina, mitä musiikkia he kuuntelevat. Vastaukset eivät kerro sitäkään, mitkä asiat ja 

tekijät loppujen lopuksi vaikuttavat vastaajien musiikinkuuntelun valintoihin, vaikka ne 

tapahtuisivatkin itseohjautuvasti. Olennaisinta näissä vastauksissa on se, että yli puolet 

vastaajista käsittää itsensä musiikin yksinkuuntelijaksi ja itseohjautuvasti toimivaksi pää-

töksentekijäksi oman musiikinkuuntelunsa kohdalla.  

1. Suurimmalla osalla vastaajista on mahdollisuus toimia itseohjautuvasti musiikilli-

sissa ympäristöissään.  

2. Yli puolet vastaajista käsittää itsensä itseohjautuvasti toimivaksi päätöksentekijäksi 

musiikinkuuntelunsa kohdalla. 

Kokonaisvaltaisemmat tulokset 7–8-vuotiaiden lasten musiikillisen maailman avartumises-

ta voidaan saada tarkastelemalla jo edellisissä luvuissa käsiteltyjä tutkimustuloksia kaiken-

kattavasti. Se, että populaarimusiikkia kuunnellaan enemmän kuin lastenmusiikkia kertoo 

siitä, kuinka siirtyminen ja enkulturoituminen lastenmusiikista nuorille ja aikuisille suun-

nattuun populaarimusiikkiin näyttää tapahtuvan kouluiän alkutaipaleella. Samankaltaisiin 

lopputuloksiin on päästy esimerkiksi vuoden 2010 mediatutkimuksessa, jossa 8-vuotiaiden 

musiikkimaku jakautui lastenmusiikista myös populaarimusiikin puolelle ja lastenlaulut 

koettiin usein liian lapsellisiksi, eikä niitä välttämättä kuunneltu ahkerasti (Kupiainen ym. 

2010, 49). Tuloksia lasten enkulturoitumisesta vanhempien edustamaan populaarimusiik-

kikulttuuriin tukee myös Lumin tutkimus (2008), jossa ilmeni, kuinka singaporelaiset 
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1.-luokkalaiset lapset olivat omaksuneet ja osallistuivat musiikillisiin ilmauksiin ja tyylei-

hin, jotka olivat lähinnä ja osa populaarikulttuuria ja -mediaa. Populaarimusiikki oli mui-

hin musiikkityyleihin verrattuna lapsille mielekkäintä ja se motivoi heitä osallistumaan 

moninaisiin kommunikaatiokäytäntöihin perheen piirissä. (Lum 2008, 113.) 

Myös populaarimusiikin ja sitä edustavien kuuluisien ulkomaisten ja suomalaisten esiinty-

jien musiikin kuunteleminen kertoo siitä, kuinka ainakin jotkut vastaajista ovat hyvin pit-

källe enkulturoituneita kulttuurinsa ja vanhempiensa edustamaan populaarimusiikkikult-

tuuriin. Voidaanko tässä vaiheessa tutkimuksen tulosten perusteella kuitenkaan sanoa, että 

7–8-vuotiaiden lasten musiikilliset maailmat olisivat avartuneita eli sitä, että he itseohjau-

tuvasti säätelisivät omia musiikillisia ympäristöjään? Tutkimuksen aineiston yksi heikko-

uksista on se, että se ei kerro riittävästi lasten suosimista tavoista ja paikoista hankkia ja 

kuunnella heidän suosimaansa musiikkia. Aineiston pohjalta ei vielä voida suoranaisesti 

sanoa, missä määrin lapset tutustuvat artisteihin omatoimisesti ja yksin. Joka tapauksessa 

populaarimusiikkia kuunnellaan, koska sen piirteet ja tyyli miellyttävät lapsia.  

3. Ainakin jotkut vastaajista ovat hyvin pitkälle enkulturoituneita populaarimusiikki-

kulttuuriin. 

Vastaajille merkittävimpinä laulajien ja bändien esittelijöinä toimivat perheenjäsenet ja 

media. Sosiaalisella verkostolla näyttää muutenkin olevan vastaajien omiin musiikillisiin 

preferensseihin verrattuna vahva rooli musiikilliseen ympäristöön vaikuttavana tekijänä. 

Sosiaalisen verkoston ja etenkin vanhempien vaikututusta lastensa musiikillisiin ympäris-

töihin ei voi olla korostamatta, sillä 7–8-vuotiaiden lasten kodin musiikilliset ympäristöt 

näyttävät rakentuvan vahvasti nimenomaan vanhempien musiikillisten preferenssien va-

raan. Myös vuoden 2010 mediaympäristötutkimuksessa kävi ilmi, kuinka 8-vuotiaiden 

musiikinkuunteluun vaikutti voimakkaasti lasten vanhempien, sisarusten ja kavereiden 

musiikkimaku. Yli puolet mediaympäristötutkimukseen osallistuneista 8-vuotiaista lapsista 

kuunteli satunnaisesti muun kuin itsensä valitsemaa musiikkia. (Kupiainen ym. 2011, 40.) 

Vaikka lapset kuuntelevat musiikkia sisarustensa kanssa, dominantimpaa kuunteluvalinnan 

tekijää ei löydetä aineiston perusteella. Sisarusten vaikutusta lasten musiikillisiin ympäris-

töihin ei voida kuitenkaan kieltää, sillä vastaajan ja hänen sisarustensa välinen ikäero vai-

kuttaa merkittävästi: itseään nuorempien sisarusten kanssa kuunnellaan lastenmusiikkia ja 

vanhempien kanssa siihen, populaarimusiikkia. Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon sisa-
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rusten hienovarainen ja huomaamattomaksi jäävä vaikutus, sillä vanhemmat sisarukset 

voivat toimia niin sanotusti opettajan roolissa ja he voivat olla pienemmille sisaruksille 

roolimalleja musiikinkuunteluvalinnoissa ja -preferensseissä. Merkittävimpänä erona sisa-

rusten ja kavereiden välisestä vaikutuksesta lasten musiikillisiin ympäristöihin voidaan 

mainita se, että vaikka nuorempien sisarusten kanssa kuunneltaisiin lastenmusiikkia, kave-

reiden kanssa lapset kuuntelevat nimenomaan populaarimusiikkia. Pieniä viitteitä esiintyy 

myös siitä, että kavereiden kanssa tapahtuvat musiikinkuuntelupäätökset perustuvat use-

ammin ja yleisemmin tasapuoliselle vuorottelulle kuin sisarusten kanssa.  

4. Merkittävimpinä laulajien ja bändien esittelijöinä toimivat perheenjäsenet ja media. 

5. Sosiaalinen verkosto, etenkin vanhemmat, mutta myös sisarukset ja kaverit, vaikut-

tavat vahvasti vastaajien musiikillisiin ympäristöihin. 

Kysymys lasten musiikillisen maailman avartumisesta ja vanhempien ilmiselvän suuresta 

vaikutuksesta lastensa musiikillisiin ympäristöihin voidaan tutkimuksen aineiston pohjalta 

tulkita liian hätäisesti ja mustavalkoisesti. Nopeasti ajateltuna voidaan päätellä, että 7–8-

vuotiaiden lasten musiikilliset maailmat eivät ole vielä avartuneet (ainakaan täysin), koska 

vanhemmilla on niin merkittävä rooli lastensa musiikillisiin ympäristöihin vaikuttajina. 

Näin ollen jopa vanhempien hienovarainen, hiljattainen tai tiedostamattomaksi jäävä vai-

kutus lastensa musiikillisiin ympäristöihin sekä lapsen tukeutuminen tai alistuminen vaiku-

tukseen voidaan katsoa lapsen musiikillisen maailman avartumista hidastavaksi tai estä-

väksi toiminnaksi. 

6. Vastaajien vanhemmat eivät ehkä tiedosta omaa rooliaan lasten musiikillisiin ym-

päristöihin vaikuttavina tekijöinä, sillä he näyttävät välittävän omaa musiikkikult-

tuuriaan lapsilleen tarjoamatta heille (mahdollisuuksista huolimatta) itseohjautuvaa 

tapaa säädellä musiikillisia ympäristöjään. 

Vaikka tulosten perusteella voidaan päätyä näkökulmaan lasten musiikillisen maailman 

avartumattomuudesta, voidaan sen rinnalle nostaa vaihtoehtoinen ja ilmiötä kokonaisval-

taisemmin tarkasteleva johtopäätös. Tutkimuksen aineistosta käy ilmi, kuinka osa lapsista 

kuuntelee myös itseohjautuvasti vanhempiensa CD-levyjä kuuntelumotiivinaan yleisimmin 

nimenomaan CD-levyjen miellyttävyys. Musiikin miellyttävyys on muutoinkin kautta lin-

jan merkittävin vastaajien musiikinkuuntelun motiiveista. Koska vanhempien merkitys ja 

rooli lastensa musiikillisten preferenssien ja ympäristöjen muokkaajina jo lapsen sikiöiästä 
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asti vuosien ajan on enkulturaatioprosessin näkökulmasta niin kokonaisvaltaista ja merkit-

tävää, voidaanko ja pitäisikö yksilökeskeisen preferenssitoimijakäsityksen rinnalla puhua 

lapsen ja vanhemman tai vanhempien (jopa koko perheen) yhteneväisestä musiikillisesta 

preferenssistä ja ympäristöstä? Jos lapselle ja vanhemmalle on vuosien aikana muodostu-

nut yhteneväinen musiikillinen preferenssi, ei vanhemman vaikutusta lapsen musiikillisiin 

ympäristöihin suhteessa lapsen itseohjautuvuuteen voida tarkastella niin mustavalkoisesti 

kuin ensimmäiseksi mainitussa näkökulmassa. Vanhemman jonkinasteinen vaikutus lap-

sensa musiikillisiin preferensseihin ja ympäristöihin, myös musiikillisen maailman avar-

tumisen vaiheessa ja sen jälkeen, nähdään pikemminkin luonnollisena ja väistämättömänä, 

pisimmälle vietynä lapsen musiikillisen elinkaaren näkökulmasta lopullisena ja loppumat-

tomana tekijänä.  

7. Musiikin miellyttävyydellä on suuri rooli vastaajien musiikillisten ympäristöjen 

muotoutumisessa, sillä lapset ovat tietoisia musiikillisista kokemuksistaan ja suh-

tautumisistaan niihin. 

8. Vastaajien musiikilliset preferenssit näyttävät olevan yhteneväisiä heidän vanhem-

piensa musiikillisten preferenssien kanssa. 

Yhteneväisen musiikillisen preferenssin näkökulmasta musiikillisen maailman avartumi-

nen eli itseohjautuva musiikillisten ympäristöjen säätely nähdään yksilön sisäisten ja ul-

koisten tekijöiden symbioottisena, mutta yksilön vapaata tahtoa ja lähtökohtaisesti musii-

killista preferenssiä noudattamana toimintana. Toisin sanoen yksilö säätelee musiikillisia 

ympäristöjään hänen yksilöllisten sisäisten tekijöidensä (esimerkiksi musiikilliset prefe-

renssit ja kehitysvaiheet) vaikutuksesta ja on samanaikaisesti alttiina ja vuorovaikutuksessa 

hänen ulkopuolelta tulevien tekijöiden (esimerkiksi sosiaaliset verkostot, media ja elinym-

päristö) kanssa. Näin ollen vanhempien lievä vaikutus lastensa musiikillisiin ympäristöihin 

ei automaattisesti sulje pois mahdollisuutta lapsen musiikillisen maailman avartumisesta. 

Yhteneväisen musiikillisen preferenssin näkökulmasta vanhempien vaikutus lapsen musii-

killisiin ympäristöihin jatkuu luonnollisesti ja väistämättömästi musiikillisen maailman 

avartumisen jälkeenkin läpi elämän eräänlaisena perustavanlaatuisena ja vankkana musii-

killisena karttana tai pohjavireenä, jolle on luotu perusteet jo varhaislapsuudessa. Tarkas-

teltaessa lapsen musiikillisen maailman avartumista ja vanhempien roolia siinä kyse ei siis 

ole niinkään siitä, vaikuttavatko vanhemmat lapsensa musiikillisiin ympäristöihin, vaan 

missä määrin ja millä tavoin. 
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9. Vanhempien vaikutus vastaajien musiikillisiin ympäristöihin ei automaattisesti sul-

je pois mahdollisuutta vastaajan musiikillisen maailman avartumisesta. 

Yhteneväisen musiikillisen preferenssin näkökulmasta tutkimuksen merkittävimmäksi ai-

neistoksi muodostuu vanhempien toiminnan ja vaikutuksien sijasta lapsen oma toiminta 

hänen musiikillisissa ympäristöissään. Lapsen itseohjautuvan musiikillisten ympäristöjen 

säätelyn näkökulmasta tutkimuksen aineisto on kuitenkin selkeästi puutteellinen. Viitteitä 

lasten itseohjautuvasta toiminnasta on kuitenkin vähintään lasten omien käsitysten tasolla, 

sillä suurin osa vastaajista mieltää itsensä itsenäiseksi ja itseohjaavaksi musiikinkuunteli-

jaksi. Riittääkö aineisto kuitenkaan tässä mielessä varmojen johtopäätösten tekemiseen 

lasten musiikillisen maailman avartumisesta ja sen vaiheesta? Joidenkin vastaajien kohdal-

la voidaan varmasti jo puhua musiikillisen maailman avartumisesta, mutta yleistettävästi 

tällaista johtopäätöstä tämän aineiston perusteella ei voida tehdä. Vaikka suoranaisesta ja 

yksinomaan itsenäisestä itseohjautuvuudesta ei voidakaan puhua, tutkimustulosten koko-

naiskuvaksi muodostuu 7–8-vuotias lapsi, joka kollektiivisen musiikillisen preferenssin 

vaikutuksen alla on alkanut säädellä itseohjautuvasti musiikillisia ympäristöjään esille tu-

levien mahdollisuuksien mukaan. Toisin sanoen, 7–8-vuotiaat lapset ovat musiikillisen 

maailman avartumisen prosessissa vähintään alkutaipaleella. 

10. Vastaajat ovat musiikillisen avartumisen prosessissa vähintään alkutaipaleella. 

Vaikka tutkimusta suoranaisesti lasten musiikillisen maailman avartumisesta ei ole tehty, 

tämän tutkimuksen johtopäätöstä 7–8-vuotiaiden lasten olemisesta musiikillisen maailman 

avartumisen prosessin alkuvaiheissa tukee sekä lasten itseohjautuvan säätelyn että sosiaali-

sen verkoston vaikutusta todentava tutkimus. Kupiaisen yms. (2008, 50–51) tutkimuksen 

tulokset, joiden mukaan 8-vuotiaiden omaehtoinen musiikinkuuntelu oli aikaisempaan ver-

rattuna lisääntynyt ja että noin puolet 1.-luokkalaisista kuunteli itse valitsemaansa musiik-

kia joko päivittäin tai vähintään viikoittain, ovat yhdenmukaisia tämän tutkimuksen tulok-

sen kanssa.  
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7  POHDINTA 

7.1 Tutkimustulosten pohdinta 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, missä vaiheessa 7–8-vuotiaat lapset ovat musiikil-

lisen maailman avartumisen prosessissa. Fenomenografisen tutkimussuuntauksen näkö-

kulman mukaisesti tutkimuksessa tarkasteltiin lasten musiikillisen maailman avartumista 

eli itseohjautuvaa musiikillisten ympäristöjen säätelyä lasten omien käsitysten valossa. 

Lasten musiikillisten ympäristöjen säätelyä tarkasteltiin kahden musiikillisiin ympäristöi-

hin vaikuttavan tekijän, musiikillisten preferenssien ja sosiaalisen verkoston näkökulmasta. 

Tutkimuksen ensimmäiset vaiheet koostuivat aiheeseen perehtymisestä ja aineiston keruus-

ta kolmella Oulun 1. luokalla haastattelemalla (puolistrukturoitu haastattelu) 35 1.-

luokkalaista lasta keväällä 2013. Tutkimusprosessi jatkui syksyllä 2013 aineiston analyy-

silla (fenomenografinen analyysi ja sisällön erittely) sekä tutkimusraportin kirjoittamisella 

ja päättyi lopulta 2014 keväällä tutkimuksen julkaisuun ja lyhyen tulosraportin jakamiseen 

tutkimukseen osallistuneissa luokissa. Kertomalla tutkimustuloksista tutkimukseen osallis-

tuneille lapsille ja heidän vanhemmilleen haluttiin ensinnäkin kaventaa kuilua tieteellisen 

tutkimuksen ja lukijoiden välillä. Toisekseen infopaketilla haluttiin varmistaa, että tutki-

mukseen osallistuminen koettaisiin mielekkääksi ja mielenkiintoiseksi kokemukseksi aina 

tutkimusprosessiin loppuun asti. Kolmanneksi tutkimukseen osallistuneille lapsille ja hei-

dän vanhemmilleen haluttiin tarjota mahdollisimman helppo ja vaivaton tapa tarkastella 

tutkimuksen tuloksia ja halutessa keskustella niistä koulussa tai perheessä.  

Tutkimuksen tulokset osoittivat 7–8-vuotiaiden lasten olevan vähintään musiikillisen maa-

ilman avartumisen prosessin alkuvaiheissa. Populaarimusiikkikulttuuriin enkulturoitumi-

sen lisäksi suurimmalla osalla vastaajista oli mahdollisuus toimia itseohjautuvasti musiikil-

lisissa ympäristöissään ja musiikin miellyttävyydellä oli suuri rooli näiden ympäristöjen 

muotoutumisessa. Vaikka lapset näyttävät ainakin oman käsityksensä mukaan säätelevän 

itseohjautuvasti musiikillisia ympäristöjään, ei voida puhua täysin itsenäisestä musiikillis-

ten ympäristöjen säätelystä. Vastaajien musiikilliset preferenssit näyttävät nimittäin olevan 

yhteneväisiä heidän vanhempiensa musiikillisten preferenssien kanssa. Tämä ei automaat-

tisesti sulje pois mahdollisuutta musiikillisen maailman avartumisesta, mutta tulokset 

osoittivat, että sosiaalisella verkostolla ja etenkin lasten vanhemmilla on vahva vaikutus 

lasten musiikillisiin ympäristöihin. Ennakko-oletus siitä, että 7–8-vuotiaiden lasten musii-
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killinen maailma olisi avartunut, ei siis täysin toteutunut, vaikka jonkinasteisia merkkejä 

siitä olikin havaittavissa. Vaikka muutamat tutkimukset ovat saattaneet antaa yksittäisiä 

todisteita 7–8-vuotiaiden lasten musiikillisen maailman avartumisesta tai sen alkuvaiheista, 

tämä pro gradu -tutkielma on ensimmäisiä yrityksiä kerätä tietoa nimenomaan tästä aiem-

min tutkimattomasta ja tuntemattomasta ilmiöstä. 

Vaikka tutkimustulokset kertovat 7–8-vuotiaiden lasten olevan musiikillisen maailman 

avartumisen alkuvaiheessa, voivat he saman ikäisinä käydä läpi hyvin erilaisia vaiheita 

musiikillisen maailman avartumisen prosessissa. Tässä mielessä tutkimuksen tuloksia ei 

tule käsitellä yleistettävissä olevina. Tämän lisäksi on hyvä muistaa, että tulokset kuvaavat 

lasten käsityksiä, eivät välttämättä tarkasti ja täysin paikkansapitävästi heidän reaali- tai 

sosiaalista todellisuuttaan. Jos kuitenkin fenomenografisen tutkimussuuntauksen mukaan 

oletamme, että lapsen ensimmäisenä mieleen tullut ajatus tai käsitys kysytystä asiasta on 

lähimpänä sitä käsitystodellisuutta, jossa lapsi elää, ei vastausten kyky kuvata kuunteluti-

lanteiden todellisuutta sen kokonaisuudessaan ja monipuolisuudessaan tuota vastausten 

luotettavuuden ja niiden tulkinnan kohdalla suurempia ongelmia. 

Tutkimuksen yhtenä rajoitteena on toiminut vastaajajoukon koostuminen vain yhdestä ikä-

luokasta. Jälkeenpäin ajateltuna eri-ikäisten lapsien (esimerkiksi 7-vuotiaiden, 9-vuotiaiden 

ja 11-vuotiaiden) musiikillisen maailman prosessin kehityskulun tarkastelu ja niiden keski-

näinen vertaaminen antaisi mielenkiintoisia ja kattavampia tuloksia prosessin eri kehitys-

vaiheista ja niiden ajoittumisesta eri-ikäisten lasten kohdalle. Eri ikäkausia vertailevalla 

tutkimuksella voitaisiin kiinnittää huomiota myös prosessin kehityskulkuun vaikuttavien 

tekijöiden muuttumiseen eri-ikäisten lasten kohdalla. Toisaalta tutkimuksen rooli pilotti-

tutkimuksena oli tarkastella nimenomaan sitä, onko 7–8-vuotiaiden musiikillinen maailma 

avartunut, jotta suunnitteilla olevassa pitkäaikaistutkimuksessa osattaisiin ennakoida ja 

ottaa huomioon, minkä ikävuoden kohdalta tutkimukseen osallistuminen kannattaisi aloit-

taa. Keskittymisellä vain yhteen ikäkauteen ja suureen vastaajajoukkoon on ollut tarkoituk-

sena varmistaa tulosten luotettavuutta varsin tutkimattomalla tutkimuskentällä.  

Tutkimus on antanut merkittävää ja valaisevaa tietoa lasten musiikillisen maailman avar-

tumisesta niin teoreettisen kuin tutkimusmetodologisen näkökulman kannalta. Musiikilli-

sen maailman avartumista on ilmiönä pyritty kokonaisvaltaisesti esittelemään myös teo-

reettisessa viitekehyksessä, sillä aiempaa teoreettista mallia tai tutkimustietoa ei ole ollut 

tarjolla. Tutkimuskentän ennen tutkimattomuus tekee aiheesta erityisen merkittävän jatko-
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tutkimusten kannalta. Jatkotutkimuksen kannalta merkittävintä eri-ikäisten lasten vertailun 

ohella olisi keskittyä tarkastelemaan lapsen omaa toimintaa musiikillisissa ympäristöissään 

sekä tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja median roolia lapsen musiikinkuuntelutottu-

muksissa. Esimerkiksi median ja internetin käyttöön liittyvä tutkimus voisi selvittää, kuin-

ka paljon lapset todella viettävät aikaa esimerkiksi Youtubessa esiintyjästä ja kappaleesta 

toiseen seikkaillen vai kuuntelevatko he siellä lähinnä jo ennestään tutuksi tullutta musiik-

kia. Mielenkiintoista olisi myös seurata, miten musiikinkuuntelulaitteiden irrottautuminen 

ja vapautuminen paikkaan sidotusta (koti ja sisätilat) vapaasti kannettavaan muotoon vai-

kuttaa lasten musiikinkuuntelutottumuksiin: esimerkiksi sitä, vähentääkö kannettavien mu-

siikinkuuntelulaitteiden käyttö (lasten) musiikinkuuntelun määrää kotona vai lisääntyykö 

musiikinkuuntelun määrä ylipäätään niin kotona kuin muuallakin. Myös lasten musiikillis-

ten preferenssien tarkempi selvittäminen ja niiden muuttumisen pitkäaikainen seuraaminen 

iän myötä on ensisijaisen tärkeää.  

Yksi mielenkiintoisimmista jatkotutkimusaiheista olisi lähteä selvittämään lasten ja van-

hempien yhteneväistä musiikillista preferenssiä, sen kehitystä, rakennetta ja sitä, miten se 

vaikuttaa lasten musiikillisiin ympäristöihin niin ennen kuin jälkeen musiikillisen maail-

man avartumista. Tulevan tutkimuksen kannalta myös sukupuolten välisiin eroihin keskit-

tyvä tutkimus antaisi merkittävää tietoa siitä, miten lasten sukupuoli saattaa vaikuttaa las-

ten musiikillisiin ympäristöihin ja musiikillisen maailman avartumisen kehityskulkuun ja 

ajoittumiseen. Etenkin musiikkikasvatuksen tutkimuksen näkökulmasta olisi mielenkiin-

toista tarkastella, miten musiikinharrastajien ja ei-harrastajien musiikillisiin ympäristöihin 

vaikuttavat tekijät ja heidän musiikillisen maailman avartumisen kehitys saattaisivat erota 

toisistaan. 

7.2 Metodologinen pohdinta 

Tutkimus tarjoaa uutta aihealuetta käsittelevän tiedon koonnin lisäksi ja alkuperäisen mo-

nimenetelmällisen suunnitelman kariuduttuakin tärkeää tietoa siitä, minkälaisista metodo-

logisista lähtökohdista lasten musiikillisen maailman avartumista ja musiikillisiin ympäris-

töihin vaikuttavia tekijöitä olisi hyvä tutkia. Vaikka tässä tutkielmassa median ja tieto- ja 

viestintäteknisten laitteiden vaikutusta lasten musiikillisiin ympäristöihin tuodaan esille 

teoreettisessa viitekehyksessä, olisi etnografisen tutkimusosion tulosten yhteen liittäminen 

ja vertailu tämän tutkimuksen tulosten kanssa kuitenkin tarjonnut kokonaisvaltaisemman 
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kuvauksen lasten musiikillisen maailman avartumisesta. Etenkin lasten musiikillisiin ym-

päristöihin vaikuttavien ”perinteisten tekijöiden” (sosiaaliset verkostot) vertailu nykypäi-

vän ”uusiin tekijöihin” (tieto- ja viestintätekniset laitteet ja media) olisi tarjonnut mielen-

kiintoisen lähtökohdan tarkastella ilmiötä tuoreesta näkökulmasta. Myös suunnitellun me-

netelmätriangulaation tuomat eri aineistonhankinta ja -analyysimenetelmät olisivat anta-

neet konkreettisia välineitä tarkastella ja vertailla tarkemmin sitä, minkälaiset menetelmäl-

liset valinnat sopivat parhaiten tutkimusaiheen tutkimiseen ja tarkasteluun.  

Tutkimuksen kaventuneesta näkökulmasta johtuen teoreettisessa viitekehyksessä on kiinni-

tetty huomiota siihen, että se kattaisi musiikillisen maailman avartumiseen liittyviä aiheko-

konaisuuksia, näkökulmia ja ilmiötä mahdollisimman laajasta näkökulmasta. Ilmiöön vai-

kuttavien tekijöiden kuvaukset pyrkivät tuomaan esille sen, että sosiaalisten verkostojen ja 

musiikillisten preferenssien vaikutus lasten musiikillisin ympäristöihin ja näiden kautta 

myös musiikillisen maailman avartumiseen tarjoaa vain yhden ja kapean näkökulman tut-

kittavaan kokonaisilmiöön. 

Fenomenografisen tutkimussuuntauksen ja puolistrukturoidun haastattelun valinta eivät 

olleet tutkimuksen ensisijaisia metodologisia valintoja siksi, että ne olisi koettu ainoiksi 

toimiviksi vaihtoehdoiksi. Alkuperäisenä tarkoituksena oli ensinnäkin vertailla fenomeno-

grafiaa ja etnografiaa sopivina tutkimussuuntauksina lapsia ja musiikillisen maailman avar-

tumista tarkastelevassa tutkimuksessa. Toiseksi tarkoituksena oli vertailla tutkijalähtöi-

sempää puolistrukturoitua haastattelua sekä vapaammin lapsen omasta lähtökohdasta muo-

tonsa saavaa etnografista parihaastattelua aineistonkeruumenetelminä. Tutkimuksen haas-

tatteluissa voidaan nähdä sekä onnistumisia että heikkouksia. Haastattelussa käytetyn vi-

deointilaitteen (kannettava tietokone) arkipäiväisyys ja pienuus verrattuna jalustalla seiso-

vaan videokameraan voidaan nähdä positiivisena, sillä pöydällä ollut tietokone ei kiinnittä-

nyt haastateltavien huomiota ensisilmäysten ja -kysymysten jälkeen. Haastattelutilat olivat 

tuttuja lapsille, mutta niiden heikkoudeksi voidaan laskea huono äänieristys. Seinien läpi 

kuuluvat äänet eivät kuitenkaan häirinneet haastattelujen etenemistä merkittävissä määrin. 

Haastattelukysymysten alkuperäisestä muotoilusta poikkeaminen puhekielisenpään ja ju-

tustelevampaan suuntaan vastaajan ja hänen vastaustensa mukaan oli enemmänkin sääntö 

kuin poikkeus. Tästäkin huolimatta joillekin vastaajista noin 20 minuutin kestoinen haas-

tattelutilanne näytti olevan liian pitkä ja heidän keskittymisensä herpaantui etenkin loppua 

kohden. 
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Tutkimuksen ensisijaiseksi aineistonanalyysimenetelmäksi valikoitui jo tutkimuksen suun-

nitteluvaiheessa fenomenografinen analyysi, joka on soveltunut hyvin lapsia käsittelevään 

tutkimukseen. Laboratoriossa tai muissa olosuhteissa tehtävää havainnointia lukuun otta-

matta fenomenografinen analyysi soveltuu erinomaisesti haastattelussa kerätyn aineiston 

tarkasteluun, ehkä etenkin juuri lasten kohdalla.  Näkökulmana fenomenografinen tutkimus 

toimii kehyksenä, joka ei tieteenteoreettisesti jää pysähdyksiin pohtimaan ja erittelemään 

ns. reaalitodellisuuden sekä ihmisen käsitysten ja kokemusten kautta rakentuneen yksilölli-

sen todellisuuden ontologista suhdetta. Fenomenografinen tutkimussuuntaus ja analyysi 

ovat tarjonneet näkökulman lapsen musiikillisiin ympäristöihin ja musiikillisen maailman 

avartumiseen siitä näkökulmasta kuin se heille ilmenee. Fenomenografinen analyysi ei 

osoittautunut kuitenkaan riittäväksi analyysimenetelmäksi aineiston kokonaisvaltaisen ja 

mielekkään tarkastelun näkökulmasta. Osan aineiston kohdalla sisällön erittely soveltui 

parhaiten jopa joissakin tapauksissa määrälliseksi aineistoksi miellettävän aineiston ana-

lysointiin ja esittämisen. Kahden analyysimenetelmän käyttäminen ei tuottanut ongelmia 

niin yksittäisten kysymysten analyysimenetelmän päättämisessä kuin aineiston kokonai-

suuden hahmottamisessakaan. Aineisto itsessään hyvin selvästi ilmensi sitä, kumpaa ana-

lyysimenetelmää on hyvä kysymysten kohdalla käyttää.   

Pitkä aikaväli aineiston keruun (huhti–toukokuu 2013) ja sen analysoinnin (syys–lokakuu 

2013) välillä on osoittautunut erittäin hyödylliseksi, sillä aineiston tarkasteleminen ana-

lyyttisesti tuorein silmin on helpottanut aineiston vahvuuksien ja heikkouksien näkemistä 

selkeämmin. Analyysiprosessi eteni kivuttomasti, ja fenomenografinen analyysi ja sisällön 

erittely ovat osoittautuneet sopiviksi analyysimenetelmiksi aineiston käsittelyssä. Ana-

lyysiprosessi paljasti aineistossa joidenkin kysymysten kohdalla ilmeneviä heikkouksia 

(esimerkiksi pinnallisuus ja heikko vastausprosentti) tehokkaasti. Etenkin musiikillisia 

preferenssejä käsittelevä aineisto on osoittautunut aiottua suppeammaksi. Vaikka aineistos-

sa ilmenee harmillisia puutteellisuuksia, fenomenografisen tutkimussuuntauksen näkökul-

masta aineiston kyvyttömyys tarjota yleistettäviä tietoja tai totuuksia ei heikennä tutkimuk-

sen onnistumista. 

Aineiston vahvuudet koostuvat vastaajajoukon suuruudesta ja aineiston laajuudesta. Haas-

tattelulomakkeet ja haastattelussa käytetyt lukuisat lyhyet, yksinkertaiset ja ennalta tarkoin 

mietityt kysymykset ovat jo alun perin mahdollistaneet aineiston helpon tarkastelun ja ana-

lysoinnin tutkimuskysymysten näkökulmasta. Vaikka aineiston koko on sinällään ollut 

riittävä, ovat tutkimuksen suurimmat ongelmat ja puutteellisuudet liittyneet alkuperäisen 
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kaksi tutkimusosiota sisältäneen suunnitelman kariutuessa tutkimuksen aiheenrajaukseen, 

aineistonkeruumenetelmän sopivuuteen ja aineiston kattavuuteen, jotka kaikki on päätetty 

ja osa suoritettu jo ennen alkuperäisen tutkimussuunnitelman muuttumista. Esimerkiksi 

lasten musiikillisten preferenssien tutkiminen puolistrukturoidun haastattelun keinoin on 

osoittautunut ongelmalliseksi, sillä aineiston kattavuus ja sen tarpeeksi syvälle preferenssi-

en syntymistä, luonteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä tarkasteleva näkökulma on selkeästi 

puutteellinen. Jatkotutkimuksen ja aineistonkeruumenetelmävalintojen näkökulmasta mu-

siikillisen maailman avartumisen ja musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavien tekijöiden 

tutkimiseen ja syventymiseen (fenomenografisestikin) vaaditaan enemmän aikaa ja vapa-

uksia, minkä voi saavuttaa esimerkiksi avoimen tai teemahaastattelun keinoin.  

Yksi aineiston kattavuutta heikentänyt seikka on lasten omaa musiikinkuuntelutoimintaa 

kuvaavan tai selittävän aineiston vähäisyys. Jotta saataisiin kokonaisvaltaisia ja luotettavia 

tietoja lasten musiikillisen maailman avartumisesta, on ensisijaista ja olennaista tietää 

enemmän lasten arkipäivän toiminnasta heidän musiikillisissa ympäristöissään, kuten hei-

dän musiikinkuuntelulaitteistaan, -hetkistään, -seurastaan ja -sisällöstään sekä näiden kes-

kinäisistä riippuvuussuhteista. Tällaisen arkipäivän toiminnan hahmottamiseen soveltuu 

haastattelua paremmin esimerkiksi etnografinen havainnointi lapsen kodin ympäristöissä. 

Tämän lisäksi olisi hyvä keskittyä tarkastelemaan lapsen musiikillisen maailman avartu-

mista myös esimerkiksi vanhempien näkökulmasta. Vanhempia haastattelemalla saataisiin 

vaihtoehtoinen ja samalla kattavampi kuva lapsen itseohjautuvuudesta hänen musiikillisis-

sa ympäristöissään. Myös monien eri aineistonkeruumenetelmien käyttö samassa tutki-

muksessa lisäisi aineiston kokonaisvaltaista luotettavuutta sen kattaessa erilaisia osa-

alueita lapsen käsityksistä ja arkipäivän toiminnasta aina vanhempien käsityksiin. 

Arvioitaessa tarkemmin tutkimuksen aineiston hankintaprosessin luotettavuutta törmätään 

ongelmaan haastattelijan ja vastaajan kielenkäytön, puhetavan, käsitteiden ja vastauksien 

ymmärtämisen yksilöllisyydestä, erilaisuudesta ja tilannesidonnaisuudesta. Tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnin ongelmakohdaksi ovat muodostuneet kysymykset esimerkiksi 

siitä, kertovatko vastaajat välttämättä luotettavasti ja totuudenmukaisesti heidän käsityksis-

tään, pyrkivätkö he kenties vastaamaan sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla, onko haastat-

telijan ja vastaajan käsitys kysymyksen tai vastauksen sisällöstä sama tai onko aiemmin 

jaettu ja kerrottu informaatio tutkimuksesta vaikuttanut heidän suhtautumistapaansa ja vas-

tauksiinsa. Ahosen (1994, 129–130) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa tulkinnan 

avulla löydettyjen merkitysten ja merkityskategorioiden luotettavuus riippuu tulkintojen 
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validiteetista eli siitä, miten ne vastaavat tutkimushenkilöiden ilmaisuissaan tarkoittamia 

merkityksiä ja missä määrin ne vastaavat tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia. Aineisto 

katsotaan validiksi eli aidoksi ja relevantiksi, kun tutkimushenkilöt puhuvat ja ilmaisevat 

itseään samasta asiasta kuin tutkija olettaa ja ongelmanasettelun taustalla olevien teoreet-

tisten käsitteiden piirissä. Johtopäätösten validius riippuu ensiksi siitä, miten ne vastaavat 

tutkittavien tarkoittamia ilmaisuja ja onko tutkija osannut tiedostaa ja käyttää hallitusti 

omia käsityksiään asiasta. Toiseksi ne riippuvat tulkittujen merkitysten relevanssista tut-

kimuksen teoreettisiin lähtökohtiin verrattuna. Tutkimuksen luotettavuuden kriteerit kos-

kevat siis sekä tutkimuksen aineistonhankinta- kuin analyysivaihetta. (Ahonen 1994, 129–

130.) Toisaalta tulosten luotettavuutta arvioidessa on tärkeää muistaa, että fenomenografi-

assa ei edes pyritä yleistettävään absoluuttiseen totuuteen (Niikko 2003, 39). 

Haastattelujen suunnittelussa ja aineiston hankintaprosessissa on pyritty tulkintojen validi-

teettiin kiinnittämällä erityistä huomiota muun muassa prosessin ja haastattelutilanteen 

luontevuuteen, pelottomuuteen ja häiriöttömyyteen sekä haastattelurungon ja siinä käytet-

tävien sanojen ja käsitteiden valintaan siinä mielessä, miten vastaajat ymmärtävät haastat-

telussa esitetyt kysymykset. Haastattelijan epäselviksi tai epävarmoiksi tulkitsemat vasta-

ukset on otettu huomioon aineiston analyysivaiheessa siirtämällä selkeästi epäselvät, ky-

symyksen sisältöön liittymättömät tai tutkimuksen näkökulmasta epärelevanteiksi lasketut 

vastaukset ”en osaa sanoa” -kategoriaan. Toisaalta vastaajajoukon koostuessa 35 vastaajas-

ta ei sattumanvaraisiin virhetekijöihin liiallisen huomion kiinnittäminen ole ehkä tarpeellis-

takaan. Aineiston luotettavuuden heikkoudet eivät koostu sinällään aineiston sisäisestä 

luotettavuudesta, vaan jo edellä käsitellystä aineiston pinnallisuudesta.  

Johtopäätösten osalta tutkimuksen luotettavuus perustuu pitkin tutkimusprosessin harjoite-

tun suunnittelun ja harkinnan ohella etenkin perusteelliselle, tarkalle ja moniasteiselle ai-

neistonanalyysille. Tutkimusprosessin kiireetön aikataulu ja aineistonkeruun ja 

-analysoinnin väliin jäänyt pitkä aika ovat edesauttaneet tutkimuksen luotettavuutta koko-

naisuutena. Johtopäätösten luotettavuutta lisää myös tulosten yhteneväisyys aikaisempien 

tutkimusten tulosten kanssa. Ongelmalliseksi tulosten ja johtopäätösten kohdalla osoittau-

tuu kuitenkin se, ettei aikaisempaa tutkimusta lasten musiikillisen maailman avartumisesta 

ole tehty. Tutkimusten johtopäätösten luotettavuuden määritteleminen onkin osaksi kiinni 

tulevasta tutkimuksesta.  
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LIITTEET 

Liite 1. 

Tutkimukseen osallistuvien 1.-luokkien oppilaiden kotiin jaettu tietopaketti. 

7-8-vuotiaiden lasten musiikillisten ympäristöjen muuttumiseen vaikuttavia tekijöitä: pilottitutkimus 

lasten musiikillisen maailman avartumisesta 

Hyvät ekaluokkalaiset ja heidän huoltajansa! 

Oulun normaalikoulu osallistuu pro gradu -tutkimukseen lasten musiikillisen maailman avartumisesta. 

Olemme 1-luokkien opettajien kanssa sopineet, että saamme suorittaa haastatteluja yhteistyössä luokkien 

oppilaiden kanssa. Toivoisimme, että Sinä haluaisit osallistua tutkimukseemme. Se ei vaadi paljoa vaivaa tai 

aikaa. 

Tässä paperissa kerrotaan tarkemmin pro gradu -tutkimuksemme sisällöstä ja aiheesta. Käykää paperi yhdes-

sä läpi niin, että jos päätätte osallistua tutkimukseen, voitte katsoa seuraavien kohtien toteutuneen lapsenne 

kohdalla: 

1. Tutkijat ja vanhempani ovat kertoneet minulle tästä tutkimuksesta. Minulle on kerrottu, minkälaisesta 

tutkimuksesta on kyse ja mikä minun roolini tutkimuksessa ja haastatteluissa on. Olen saanut kysyä mie-

leeni tulleita kysymyksiä. 

2. Tiedän, että tutkimukseen osallistuessani olen täysin turvassa. 

3. Tiedän, että tutkimukseen osallistuessani minulla on vastuu käyttäytyä hyvin ja noudattaa tutkijoiden 

antamia ohjeita. 

4. Olen saanut kertoa, haluanko osallistua tähän tutkimukseen. Tiedän, ettei minun tarvitse osallistua, jos en 

halua. 

5. Jos haluan myöhemmin lopettaa tutkimukseen osallistumisen, ei kukaan ole siitä minulle vihainen. Silloin 

minun pitää kertoa vanhemmalle, opettajalle tai tutkijoille, etten enää tahdo olla mukana.  

6. Tiedän, että myös vanhempani ovat antaneet suostumuksensa tutkimukseen osallistumisestani. 

7. Tiedän, että minun tutkimusasioitani pääsevät näkemään vain minä ja tutkijat. Kukaan ulkopuolinen ei 

saa tietää, mitä juuri minä olen haastatteluissa vastannut. 

8. Tiedän, että haastattelun kysymyksiin tulee vastata rehellisesti. Vastauksistani ei aiheudu minkäänlaisia 

haittoja tai seuraamuksia.  

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan musiikkikasvatuksen opiskelijoiden Ella Henriksson ja N.N. 

pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa sitä, missä vaiheessa lapset ovat nykyään musiikillisen 

maailman avartumisen kehityskulussa. Musiikillisen maailman avartumisella tarkoitamme vaihetta, jolloin 

lapsi alkaa entistä enemmän itse säädellä musiikillista maailmaansa ja sen eri musiikillisia ympäristöjä. Tut-

kimme siis sitä, millä tasolla ja tavoin 7-8-vuotiaat lapset itsenäisesti ohjaavat musiikillisia ympäristöjään. 

Kiinnitämme huomiota siihen, miten ja missä määrin lasten musiikilliset preferenssit, sosiaalinen verkosto ja 

tieto- ja viestintätekniset laitteet vaikuttavat lasten musiikillisten ympäristöjen muuttumiseen. Tutkimus toi-

mii pilottitutkimuksena Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan suunnitteilla olevalle pitkäaikaistut-
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kimukselle lasten ja nuorten musiikillisista ympäristöistä. Pro gradu -tutkimukseen osallistuminen ei velvoita 

tai sitouta pitkäaikaistutkimukseen osallistumiseen.  

Tutkimus koostuu kahdesta tutkimusosiosta, jotka molemmat tapahtuvat koulun tiloissa oppituntien aikana. 

Välitunnit ovat varattuja oppilaiden virkistäytymiseen. Tutkimus ei estä luokan opetustoimintaa, ja tutkimuk-

seen osallistuvat oppilaat voivat haastatteluhetkiä lukuun ottamatta osallistua normaalisti koulupäivän kul-

kuun. Yhden oppilaan kohdalla haastatteluihin kuluu yhteensä noin 45 minuuttia.  

Yksilöhaastattelussa keskitytään tarkastelemaan miten lapsen musiikilliset preferenssit ja sosiaalinen verkos-

to vaikuttavat musiikillisten ympäristöjen muuttumiseen. Haastattelija (Ella Henriksson) noutaa yksi kerral-

laan tutkimussuostumuksensa antaneita oppilaita haastattelulle erikseen varattuun tilaan ja saattaa heidät 

takaisin luokkaan haastattelun päätyttyä. Haastattelija esittää kysymyksiä, joihin lapsi saa vastata omin sa-

noin. Haastattelija kirjaa lapsen vastauksen ylös vastauslomakkeeseen. Vaikka haastattelun pääaineisto koos-

tuu vastauslomakkeista, videokuvataan haastattelu tutkimuksen luotettavuutta lisätäksemme. Tutkijat käyttä-

vät videokuvaa ainoastaan silloin, kun on tarpeen tarkistaa haastattelulomakkeeseen tehtyjen muistiinpanojen 

luotettavuutta. Videokuva sekä vastauslomakkeet tuhotaan tutkimuksen raportoinnin jälkeen. 

Toisessa tutkimuksen osassa mielenkiinto kohdistuu siihen, miten lasten teknologisten laitteiden käyttäminen 

vaikuttaa heidän musiikillisiin ympäristöihinsä. Toinen tutkimusta tekevä tutkija (N.N.) kerää omaa tutki-

musaineistoaan haastattelemalla tutkimukseen suostuneita oppilaita. Lapsia voidaan pyytää näihin haastatte-

luihin yksin, pareittain tai isommissa ryhmissä. Mikäli lapsenne omistaa matkapuhelimen ja/tai muita mobii-

lilaitteita, haastattelija voi pyytää lasta pitämään laitteet mukanaan haastattelun ajan. Lasta voidaan pyytää 

näyttämään puhelimestaan tai muusta mobiililaitteesta löytyviä musiikkikappaleita tai musiikkiin liittyviä 

sovelluksia ja muita tiedostoja. On huomattava, että kaikki haastattelussa kerätyt tiedot koskien myös mobii-

lilaitteiden sisältöjä pidetään ehdottoman luottamuksellisina ja salaisina, eikä tutkimuksen perusteella ryhdy-

tä toimenpiteisiin esim. mahdollisissa piratismiin liittyvissä asioissa. Tähän tutkimuksen osaan aineistoa 

voidaan kerätä myös tehden havaintoja tutkimukseen suostuneiden lasten toiminnasta heidän kouluympäris-

tössään. Tutkimukseen liittyviä haastatteluja ja mahdollisia muita keskusteluja voidaan videoida tai äänittää 

tilanteen mukaan. Video- ja äänitallenteita käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin, ne ovat luottamuksel-

lisia ja salassa pidettäviä, ja tuhotaan tutkimuksen raportoinnin jälkeen.  

Tutkimuksen haastattelujoukko koostuu kolmesta Oulun alueen 1. luokan oppilaista, joilta saadaan suostu-

mus tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimus toteutetaan vuoden 2013 ja kevään 2014 aikana. Haastattelut 

tapahtuvat toukokuussa 2013. Tarkemmat haastattelupäivämäärät Oulun normaalikoulussa ilmoitetaan teille 

myöhemmin. Haastattelupäivien lisäksi vierailemme luokissa ennakkoon, jolloin esittäydymme ja kerromme 

lyhyesti tutkimuksesta luokan oppilaille. Vietämme luokassa muutaman tunnin, jotta voimme tutustua lapsiin 

lähemmin ja näin poistaa jännitystä haastatteluja mielessä pitäen. Tutkimuksen raportointi ja palautus tapah-

tuu keväällä 2014, jolloin toimitamme myös tutkimukseen osallistuviin kouluihin lyhyen raportin tutkimuk-

sen tuloksista. Pro gradu -tutkielma julkaistaan sähköisesti Oulun yliopiston verkossa ja mahdollisesti tiedo-

tusvälineissä. Tutkimukseen osallistuville taataan heidän henkilöllisyytensä suojaaminen tutkimuksen kaikis-

sa julkaisutapauksissa. 
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Toivomme, että haluat(te) ottaa osaa tutkimukseemme. Päädytte kumpaan tulokseen tahansa, pyydämme teitä 

täyttämään tutkimuksen suostumuslomakkeen (muistakaa myös lapsen suostumuslomake) ja palauttamaan 

sen kouluun luokan opettajalle 3.5.2013 mennessä. Halutessasi voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai 

puhelimitse. Tutkimukseen osallistuville tai sitä harkitseville on saatavilla tutkijoilta myös kattavampi tutki-

mussuunnitelma. 

Ystävällisin terveisin, 

Ella Henriksson & N.N. (ella.henriksson@oulu.fi) 
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Liite 2. 

Tutkimukseen osallistuvien 1.-luokkien oppilaiden kotiin jaettu suostumuslomake.  

Hei!          Oulussa 8.4.2013 

Opiskelemme Oulun yliopistossa musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa musiikinopettajiksi. Teemme 

opinnäytetyönä pro gradu -tutkielmaa ekaluokkalaisen lapsen musiikillisen maailman avartumisesta. Tutki-

muksessa on tarkoitus selvittää lasten musiikillisten ympäristöjen muuttumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutki-

musta tehdään haastattelemalla ja havainnoimalla lapsia. 

Toivoisimme, että lapsenne saa osallistua tutkimukseemme. Kaikki tutkimuksessa kerätyt tiedot ovat luotta-

muksellisia ja salassa pidettäviä. 

Toivomme, että kävisitte tämän paperin ja oheisen lisätietotiedotteen läpi lapsenne kanssa. Mikäli puolestan-

ne lapsenne saa osallistua tutkimukseen, on tämän paperin kääntöpuolella vielä lomake, jolla lapsi voi itse 

ilmoittaa suostumuksestaan. 

Kiitos! 

_____________________________  _____________________________ 

Ella Henriksson   N.N. 

Lapsemme ______________________________________________________________ 

☐ saa osallistua tutkimukseen 

☐ ei saa osallistua tutkimukseen 

_____________________________  _____________________________ 

Vanhemman / huoltajan   Paikka ja päivämäärä 

allekirjoitus ja nimenselvennös  

LAPSEN SUOSTUMUSLOMAKE 

Jos haluat osallistua tutkimukseen, kirjoita nimesi tähän suostumukseen. 

Nimesi: ____________________________________________________________ 
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Liite 3. 

Haastattelulomake. 

Haastattelulomake: paikka: ____________________päivämäärä: ________________ 

JOHDANTO 

Tutkimuksen tarkoitus: Tämän haastattelun tarkoituksena on selvittää sinun musiikinkuunteluasi. 

Miksi juuri kyseinen haastateltava on valittu tilanteeseen: Haastattelemme ekaluokkalaisia Oulussa, ja sinä 

olet juuri sopiva vastaamaan meidän kysymyksiimme. 

Haastattelun säännöt: Haastattelu kestää jonkin aikaa, joten muista keskittyä vastaamaan kysymyksiin tarkas-

ti. Ei tarvitse jännittää, vastaa vain rehellisesti kysymyksiin. Oletko valmis? Aloitetaan haastattelu. 

HAASTATTELUN ALKU 

Haastateltavan perustiedot 

1. Nimi: __________________________________Haastateltavan no. _________ 

2. Sukupuoli: tyttö  poika 

3. Ikä: ____________ 

4. Koulu: _______________________________________ Luokka__________ 

Haastateltavan perhetiedot (Ketä sinun perheeseesi kuuluu?) 

5. Vanhemmat ja heidän ikänsä: äiti isä äitipuoli isäpuoli  

sijaisvanhemmat muu, mikä? ______________________________ 

6. Siskot ja heidän ikänsä: _______________________________________________ 

7. Veljet ja heidän ikänsä: ___________________________________________ 

8. muut, mikä? __________________________________________________ 

9. Äidin työtilanne (Käykö äitisi töissä?): kotona töissä opiskelee 

10. Isän työtilanne (Käykö isäsi töissä?):  kotona töissä opiskelee 

11. Muut, työtilanne (Käykö _____ töissä?): kotona töissä opiskelee 

Haastateltavan muita tietoja 

12. Huoneympäristö (Onko sinulla oma huone?)   oma huone  jaettu huone 

13.   Huoneympäristö (Kenen kanssa asut samassa huoneessa?) 

14. Kännykkä (Onko sinulla kännykkää?)    kyllä ei 

15. Kannettava musiikkisoitin (Onko sinulla kannettavaa mus.soitinta?) kyllä ei 

16. CD-soitin (Onko sinulla omassa huoneessa CD-soitinta?)  kyllä ei 

17. Radio (Onko sinulla omassa huoneessasi radiota?)   kyllä ei 

18. Televisio (Onko sinulla omassa huoneessa televisiota?)   kyllä ei 

19. Tietokone (Onko sinulla omassa huoneessa tietokonetta?)   kyllä ei 

20.   Pelikonsolit (Onko sinulla omassa huoneessa pelikonsolia?) kyllä ei 

21. Harrastukset (Onko sinulla harrastuksia?)    kyllä ei 

22.   Harrastukset (Mitä harrastuksia sinulla on?) 
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_________________________________________________________________________ 

23. Iltapäivät (Minne menet koulun jälkeen?) ___________________________ 

HAASTATTELU 

Musiikinkuuntelutottumukset 

24. Milloin viimeksi kuuntelit musiikkia? ______________________________ 

25. Kuunteletko musiikkia joka päivä?   kyllä joskus ei 

26. Päätätkö itse, mitä musiikkia kuuntelet? kyllä joskus ei 

27. Kuunteletko musiikkia yksin?  kyllä joskus ei 

28. Kuunteletko musiikkia CD-soittimesta? kyllä joskus ei 

29. Kuunteletko musiikkia kännykästäsi? kyllä joskus ei 

30. Kuunteletko musiikkia tietokoneella? kyllä joskus ei 

31.   Kuunteletko musiikkia internetissä? kyllä joskus ei 

32. Katsotko musiikkiohjelmia televisiosta? kyllä joskus ei 

33. Kuunteletko musiikkia kotona?  kyllä joskus ei 

34. Kuunteletko musiikkia koulumatkalla? kyllä joskus ei 

35. Kuunteletko musiikkia koulussa?  kyllä joskus ei 

36. Kuunteletko musiikkia harrastuksissasi? kyllä joskus ei 

37. Kuunteletko jossain muualla musiikkia? ___________________________ 

Musiikillisten preferenssien vaikutus musiikillisiin ympäristöihin 

38. Minkälaista musiikkia kuuntelet? (Lauletaanko siinä? Millä kielellä? Mitä soittimia siinä on?) 

_________________________________________________________________________ 

39. Ketä laulajia/bändejä kuuntelet?  

_________________________________________________________________________ 

40.   Miksi tykkäät kuunnella juuri näitä laulajia/bändejä? 

_________________________________________________________________________ 

41.   Mitä kautta kuulit ensimmäistä kertaa näistä laulajista/bändeistä? 

_________________________________________________________________________ 

Vanhempien vaikutus musiikillisiin ympäristöihin 

42. Kuunteletko musiikkia vanhempiesi kanssa?  kyllä joskus ei 

43.   Mitä musiikkia kuuntelet vanhempiesi kanssa? 

____________________________________________________________________ 

44. Kuunteletko vanhempiesi CD:tä?   kyllä joskus ei 

45.   Mitä kautta kuulit ensimmäistä kertaa näistä laulajista/bändeistä? 

_________________________________________________________________________ 

46.   Miksi tykkäät kuunnella näitä vanhempiesi CD:tä? 

_________________________________________________________________________ 
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47. Ovatko vanhempasi ostaneet sinulle CD:tä?  kyllä  ei 

48.   Mitä CD:tä vanhempasi ovat ostaneet sinulle? 

_________________________________________________________________________ 

49.   Kuunteletko vanhempiesi ostamia CD:tä? kyllä joitakin joskus ei 

50.   Mitä vanhempiesi ostamia CD:tä kuuntelet? 

_________________________________________________________________________ 

51.   Miksi tykkäät kuunnella näitä vanhempiesi ostamia CD:tä? 

_________________________________________________________________________ 

52.   Mitä vanhempiesi ostamia CD:tä et kuuntele? 

_________________________________________________________________________ 

53.   Miksi et tykkää kuunnella näitä CD:tä? 

_________________________________________________________________________ 

54. Kuunteletteko autossa musiikkia vanhempien kanssa?  kyllä joskus ei 

55.  Kuunteletteko autossa CD:tä?    kyllä joskus ei 

56.    Mitä CD:tä kuuntelette autossa? 

_________________________________________________________________________ 

57.    Kuka yleensä päättää, mitä CD:tä kuuntelette autossa? 

_________________________________________________________________________ 

58.    Tykkäätkö kuunnella näitä CD:tä autossa? kyllä joitakin ei 

59.    Miksi/miksi et tykkää kuunnella näitä CD:tä autossa? 

_________________________________________________________________________ 

60.   Kuunteletteko autossa radiota?    kyllä joskus ei 

61.    Mitä radiokanavia kuuntelette autossa? 

_________________________________________________________________________ 

62.    Kuka yleensä päättää, mitä radiota kuuntelette autossa? 

_________________________________________________________________________ 

63.    Tykkäätkö kuunnella radiota autossa? kyllä joskus ei 

64.    Miksi/miksi et tykkää kuunnella radiota autossa? 

_________________________________________________________________________ 

Sisarusten vaikutus musiikillisiin ympäristöihin 

65. Kuunteletko musiikkia sisarustesi kanssa?   kyllä joskus ei 

66.   Mitä musiikkia kuuntelet sisarustesi kanssa? 

_________________________________________________________________________ 

67.   Mitä kautta kuulit ensimmäistä kertaa näistä laulajista/bändeistä? 

_________________________________________________________________________ 

68.   Kuka yleensä päättää, mitä musiikkia kuuntelette sisarustesi kanssa? 
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_________________________________________________________________________ 

69. Kuunteletko sisarustesi CD:tä?    kyllä joskus ei 

70.   Mitä kautta kuulit ensimmäistä kertaa näistä laulajista/bändeistä? 

_________________________________________________________________________ 

71.   Miksi tykkäät kuunnella näitä sisarustesi CD:tä? 

_________________________________________________________________________ 

Kavereiden vaikutus musiikillisiin ympäristöihin 

72.   Kuunteletko musiikkia kavereittesi kanssa?  kyllä joskus ei 

73.    Mitä musiikkia kuuntelet kavereittesi kanssa? 

_________________________________________________________________________ 

74.   Mitä kautta kuulit ensimmäistä kertaa näistä laulajista/bändeistä? 

_________________________________________________________________________ 

75.   Kuka yleensä päättää, mitä musiikkia kuuntelette kavereitten kanssa? 

_________________________________________________________________________ 

76. Kuunteletko kavereittesi CD:tä?    kyllä joskus ei 

77.   Mitä kautta kuulit ensimmäistä kertaa näistä laulajista/bändeistä? 

_________________________________________________________________________ 

78.   Miksi tykkäät kuunnella näitä kavereittesi CD:tä? 

_________________________________________________________________________ 

Koulumaailman vaikutus musiikillisiin ympäristöihin 

79. Puhutteko kavereitten kanssa koulussa musiikista?  kyllä joskus ei 

80.   Minkälaisesta musiikista puhutte koulussa? 

_________________________________________________________________________ 

81. Puhutteko kavereitten kanssa koulussa laulajista tai bändeistä? kyllä joskus ei 

82.   Kenestä laulajista/bändeistä puhutte koulussa? 

_________________________________________________________________________ 

Radio 

83. Kuunteletko radiota?     kyllä joskus ei 

84. Kuunteletko radiota joka päivä?    kyllä joskus ei 

85. Missä yleensä kuuntelet radiota? ___________________________________ 

86. Tarvitsetko vanhempiesi luvan kuunnella radiota?  kyllä  ei 

87. Kuunteletko radiota yksin?    kyllä joskus ei 

88. Kuunteletko radiota yhdessä jonkun kanssa?   kyllä  joskus ei 

89.   Kenen kanssa kuuntelet radiota? _____________________________ 

90. Valitsetko itse, mitä radiokanavaa kuuntelet?  kyllä  ei 

91. Kuka valitsee, mitä radiokanavaa kuuntelet? __________________________ 
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92. Mitä radiokanavia yleensä kuuntelet? 

_________________________________________________________________________ 

93. Miksi kuuntelet juuri tätä/näitä radiokanavia? 

_________________________________________________________________________ 

CD-levyt: kuuntelutottumukset 

94. Kuunteletko CD:tä?     kyllä joskus ei 

95. Kuunteletko CD:tä joka päivä?    kyllä joskus ei 

96. Missä yleensä kuuntelet CD:tä? ___________________________________________ 

97. Tarvitsetko vanhempiesi luvan CD:n kuunteluun?  kyllä  ei 

98. Kuunteletko CD:tä yksin?     kyllä joskus ei 

99. Kuunteletko CD:tä yhdessä jonkun kanssa?   kyllä joskus ei 

100.   Kenen kanssa kuuntelet CD:tä yhdessä? _______________________ 

101.   Kuka yleensä valitsee, mitä CD:tä kuuntelette yhdessä? 

_________________________________________________________________________ 

CD-levyt: omat CD:t 

102. Onko sinulla omia CD:tä?     kyllä  ei 

103.   Mitä omia CD:tä sinulla on? 

_________________________________________________________________________ 

104.   Oletko itse ostanut CD:tä?    kyllä  ei 

105.           Mistä olet ostanut CD:t? 

_________________________________________________________________________ 

106.           Mistä sait rahaa CD:n ostamista varten? _____________________________ 

107.           Miksi halusit ostaa CD:t? 

_________________________________________________________________________ 

108.           Mitä kautta kuulit ensimmäistä kertaa näistä laulajista/bändeistä? 

_________________________________________________________________________ 

109. Onko joku muu ostanut sinulle CD:tä?   kyllä  ei 

110.   Kuka on ostanut sinulle CD:tä? ___________________________________ 

111.   Olitko pyytänyt X ostamaan sinulle CD:t?  kyllä  ei 

112.   Mitä kautta kuulit ensimmäistä kertaa näistä laulajista/bändeistä? 

_________________________________________________________________________ 

CD-levyt: lahjaksi saadut CD:t 

113. Oletko saanut CD:tä lahjaksi?     kyllä  ei 

114.   Mitä CD:tä olet saanut lahjaksi? 

_________________________________________________________________________ 

115.   Olitko toivonut näitä CD:tä lahjaksi?   kyllä  ei 
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116. Olitko kuullut näistä laulajista/bändeistä ennen kuin sait CD:n lahjaksi?         

     kyllä  ei 

117.   Mistä kuulit ensimmäistä kertaa näistä laulajista/bändeistä? 

_________________________________________________________________________ 

118.   Kuunteletko lahjaksi saamiasi CD:tä? kyllä joskus ei 

119.   Miksi tykkäät/et tykkää kuunnella lahjaksi saamiasi CD:tä? 

_________________________________________________________________________ 

HAASTATTELUN LOPPU 

Haastattelu on nyt päättynyt. Kiitos haastattelusta! 
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Liite 4. 

 

Tutkimukseen osallistuneiden 1.-luokkien oppilaille jaettu tulosraportti 

 

Oulu 17.3.2014 

7–8-vuotiaiden lasten musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavia tekijöitä: pilottitutkimus lasten musiikil-

lisen maailman avartumisesta 

Tulosraportti tutkimukseen osallistuneille luokille 

Hyvät nykyiset 2.-luokkalaiset ja heidän huoltajansa! 

Keväällä 2013 luokkanne oppilaita osallistui tutkimukseen lasten musiikillisen maailman avartumisesta (mu-

siikillisten ympäristöjen itseohjautuva säätely). Pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin lasten itseohjautuvaa 

musiikillisten ympäristöjen säätelyä musiikillisiin ympäristöihin vaikuttavien tekijöiden (lapsen musiikilliset 

preferenssit ja sosiaaliset verkostot) kautta.  

 

 KUVA 1. Lapsen musiikillinen maailma, sen musiikillisia ympäristöjä ja niihin vaikuttavat tutkimuksessa 

tarkastellut tekijät. 

Seuraavaksi pääsemme tarkastelemaan tutkimuksessa saatuja tuloksia. Tuloksista voi keskustella niin per-

heen kuin koulunkin piirissä.  

Musiikillisen maailman avartuminen 

Tutkimuksen päätulokset osoittivat 7–8-vuotiaiden lasten olevan vähintään musiikillisen maailman avartumi-

sen prosessin alkuvaiheissa. Täysin itsenäisestä musiikillisten ympäristöjen säätelystä ei voida puhua, sillä 

vaikka lapsilla oli mahdollisuus toimia itseohjautuvasti musiikillisissa ympäristöissään ja he näyttivät oman 

käsityksensä mukaan säätelevän itseohjautuvasti musiikillisia ympäristöjään, sosiaaliset verkostot vaikuttivat 

Lapsen musiikillisia ympäristöjä

Koulu
Ääniympäristö

Harrastukset

Koti

Lapsen musiikillinen maailma

Musiikilliset
preferenssit

Sosiaalinen
verkosto
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vahvasti lasten musiikillisiin ympäristöihin. Kuunneltavan musiikin miellyttävyydellä oli kuitenkin suuri 

rooli lasten musiikillisten ympäristöjen muotoutumisessa. 

Sosiaalisen verkoston voimasta lasten musiikillisiin ympäristöihin voidaan nostaa esille esimerkiksi perheen-

jäsenten ja median asema laulajien ja bändien esittelijöinä. Yksi mielenkiintoinen tulos oli se, että lasten 

musiikilliset preferenssit olivat yhteneväisiä vanhempien musiikillisten preferenssien kanssa, toisin sanoen, 

että lasten musiikilliset preferenssit heijastelivat heidän vanhempiensa preferenssejä. Vanhempien vaikutus 

lastensan musiikillisiin ympäristöihin ei kuitenkaan automaattisesti sulje pois mahdollisuutta lapsen musiikil-

lisen maailman avartumisesta.  

Suurin osa lapsista kuunteli musiikkia myös sisarustensa ja kavereidensa kanssa ainakin joskus. Mielenkiin-

toista oli kuitenkin se, että kun sisarusten kanssa saatettiin kuunnella sekä lastenmusiikkia että populaarimu-

siikkia (nuorempien sisarusten kanssa lastenmusiikkia ja vanhempien sisarusten kanssa populaarimusiikkia), 

kavereiden kanssa lapset kuuntelivat yleensä vain populaarimusiikkia. 

Hyviä pohdintakysymyksiä niin lapsille kuin vanhemmillekin: 

• Minkälaisesta musiikista pidän? Kenen laulajien ja/tai bändien musiikista pidän? 

• Minkälaista musiikkia kuuntelen? Kenen laulajien ja/tai bändien musiikkia kuuntelen? 

• Kuuntelenko paljon samanlaista musiikkia kuin vanhempani/sisarukseni/kaverini? 

• Kuuntelenko samoja laulajia ja/tai bändejä kuin vanhempani/sisarukseni/kaverini? 

• Kuuntelenko musiikkia yksin? 

• Kenen kanssa yleensä kuuntelen musiikkia? 

• Päätänkö itse, mitä musiikkia kuuntelen? 

Entä minkälaista musiikkia lapset kuuntelevat? 

Tuloksista kävi ilmi, että lapset kuuntelivat lastenmusiikin ohella, ehkä jopa sen sijasta, nuorille ja aikuisille 

suunnattua populaarimusiikkia ja sitä edustavia artisteja. 7–8-vuotiaat lapset ovat jo hyvin pitkälle enkultu-

roituneita (ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin tapojen, sääntöjen, normien, arvojen ja asenteiden omak-

suminen) vanhempiensa edustamaan populaarimusiikkikulttuuriin. (Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on 

tärkeää muistaa, että ne ovat koko aineiston pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä eivätkä ne välttämättä sovi jokai-

sen yksilön tai perheen kohdalle täydellisesti.) Seuraavassa taulukossa näemme, mitä musiikkia lapset kuun-

telivat keväällä 2013. 

Taulukko 1. Vastaajien kuuntelemia laulajia ja/tai bändejä. 

lastenmusiikki suomalainen populaarimu-

siikki 

ulkomainen populaarimu-

siikki 

muut 

Hevisaurus (2 kpl) 

Fröbelin palikat  

Robin (6 kpl) 

Cheek (2 kpl) 

Erin (2 kpl) 

Elastinen (2 kpl) 

Jenni Vartiainen (2 kpl) 

Anna Puu 

Kaija Koo 

ABBA (3 kpl) 

Gangnam style (PSY, 3 

kpl) 

Rihanna (2 kpl) 

Adam Lambert (2 kpl) 

Jennifer Lopez (2 kpl) 

Nicki Minaj (2 kpl) 

nimeltä mainitsemattomia 

suomalaisia artisteja (2 

kpl) 

”vähän kaikenlaista” 

”rauhallista” 

”ruotsalaisia” 

”pilavideoita” 
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Lordi 

Jukka Poika 

Jonne Aaron 

Katri Helena 

Munamies 

Karri Koira 

Michael Monroe 

Irina 

Anna Abreu 

Chisu 

Maroon Five 

Lady Gaga 

Michael Jackson 

Katy Perry 

Madonna  

 

 

Hyviä pohdintakysymyksiä niin lapsille kuin vanhemmillekin: 

• Mikä saa minut kuuntelemaan tiettyjä laulajia ja/tai bändejä? 

• Kuuntelenko enemmän suomalaista vai ulkomaalaista musiikkia? 

• Kuuntelenko monenlaista musiikkia vai ainoastaan tietyntyyppistä musiikkia? 

• Kuinka suuri rooli medialla ja musiikkiteollisuuden markkinoinnilla on musiikinkuunteluvalintoihi-

ni? 

 

Hyviä pohdintakysymyksiä vanhemmille ja kasvattajille: 

• Mitä lasten kuuntelemat artistit kertovat nykypäivän lapsuudesta? 

• Onko lapsuus erilaista kuin ennen? Millä tavoin? 

• Onko lapsuus lyhentynyt? 

• Mitä lasten kuuntelemat artistit kertovat nykypäivän populaarikulttuurista? 

• Oletko huolissasi jostain nykypäivän populaarimusiikkikulttuurin piirteestä? Mistä? Miksi? 

Tutkimusta voi halutessaan tarkastella kokonaisuudessaan osoitteessa jultika.oulu.fi. 

Viimeisimpänä haluaisin kiittää teitä kaikkia; tutkimukseen osallistuneita lapsia ja heidän vanhempiaan sekä 

luokanopettajia mielenkiinnosta ja vaivannäöstä. Tutkimuksen tekeminen on ollut nautinto, jonka parhaim-

mat palat ovat olleet mukavat haastattelutuokiot lasten kanssa.   

Ystävällisin terveisin 

Ella Henriksson 

ella.henriksson@student.oulu.fi 


