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Tiivistelmä 
Lauluyhtyetoiminta on tieteellisen tutkimuksen parissa toistaiseksi lähes tuntematon aihealue, mutta käytännön 

kokemukset ovat osoittaneet, että sosiaalisilla suhteilla on paljon merkitystä lauluyhtyeen kaltaisen pienryhmän 

toiminnan onnistumisen kannalta. Tutkimuksessa käsitellään lauluyhtyetoimintaa sosiaalisten suhteiden sekä 

johtajuuden ilmenemisen näkökulmasta. Työssä pyritään selvittämään, miten lauluyhtyeet toimivat, miten sosiaaliset 

suhteet vaikuttavat yhtyeen toimintaan, ja minkälaisella johtajuudella on eniten positiivisia vaikutuksia lauluyhtyeen 

toimintaan. Työssäni käsittelen lauluyhtyeitä ja niiden toimintaa harjoittelun, sekä erityisesti yhtyeenä oppimisen 

näkökulmasta. Teoreettisessa viitekehyksessä aihetta käsitellään ryhmätoiminnan näkökulmasta, johon sisältyvät 

ryhmäytymisen vaiheet, roolien muodostuminen, pienryhmän kommunikaatio sekä johtajuuden ilmeneminen ja 

tarpeellisuus lauluyhtyeissä. Toinen tärkeä teoreettinen lähtökohta on sosiaalinen pääoma, jonka vaikutuksia 

tarkastellaan niin yleisestä kuin myös lauluyhtyeiden näkökulmasta. Sosiaalisen pääoman merkittävimpinä osa-alueina 

voidaan pitää luottamusta, vastavuoroisuutta, normeja sekä vuorovaikutusta. Eräänlaisena esioletuksena tutkimuksessa 

on, että näitä ominaisuuksia vahvistamalla pystytään kehittämään lauluyhtyeen toimintaa parempaan suuntaan niin 

yhteisön hyvinvoinnin, kuin musiikillisten tuotostenkin kannalta. 

 

Tutkimus on etnografisesti suuntautunut, ja sen aineisto on koottu käyttäen havainnointia ja ryhmähaastattelua 

aineistonkeruumenetelminä. Näiden lisäksi osana tutkimusta on käytetty asiantuntijahaastatteluja, joissa on haastateltu 

lauluyhtyeammattilaisena toimivaa henkilöä, jotta kyetään hahmottamaan paremmin lauluyhtyetoiminnan luonnetta. 

Toisaalta asiantuntijahaastattelut toimivat myös tutkimuksen luotettavuutta parantavina seikkoina, sillä aiempia 

tutkimuksia lauluyhtyeistä on hyvin vähän. Tutkimuksessa havainnoitiin kolmen eritasoisen lauluyhtyeen harjoituksia, ja 

havainnointijaksojen päätteeksi kunkin yhtyeen kanssa tehtiin ryhmähaastattelu, jonka pohjana toimivat 

asiantuntijahaastattelun sekä havainnoinnin perusteella muotoutuneet teemat ja aihepiirit. Havaintopäiväkirjat ja 

haastattelut analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jonka perusteella muodostuivat lauluyhtyetoiminnan 

kannalta merkittävimmät teemaat.  

 

Analyysin perusteella lauluyhtyetoiminnalle merkittäviä tekijöitä löydettiin useita. Yhdeksi aihealueeksi muodostui 

yhtyeenä oppiminen, joka sisältää näkökulmat palautteen antamisen ja vastaanottamisen, sekä toiminnan reflektion 

merkityksestä yhtyeenä kehittymiselle. Tämän lisäksi tuloksissa esitetään sekä yhteisöllisiä että yksilöllisiä edellytyksiä, 

joiden avulla lauluyhtyetoiminta voi toteutua tavoitteidensa mukaisesti. Näitä ovat yhtyeen sosiaalinen pääoma ja hyvät 

sosiaaliset suhteet, yksilöllinen motivaatio lauluyhtyetoimintaa kohtaan sekä riittävät musiikilliset taidot, joihin sisältyy 

riittävä lauluinstrumentin hallinta, hyvät kuuntelutaidot ja yleinen muusikkous. Kolmantena aihealueena käsitellään 

johtajuuden ilmenemistä lauluyhtyeissä, ja toiminnan kannalta parhaaksi havaittiin yhteistoiminnallinen johtajuus. Tällä 

tarkoitetaan johtajuutta, joka on jakautunut useiden henkilöiden kesken, ja joka vaihtuu henkilöltä toiselle yhtyeen 

muuttuvien tarpeiden mukaan. Yhteistoiminnallisessa johtajuudessa yksilön johtajuuteen viittaavaa toimintaa ei käsitetä 

vallankäyttönä, vaan sillä tavoitellaan koko ryhmän yhteistä etua. 

 

Jopa musiikillisia taitojakin merkittävämmäksi seikaksi toiminnan onnistumisen kannalta osoittautuivat hyvät sosiaaliset 

suhteet laulajien välillä. Yhteistoiminnalliseen johtajuuteen perustuvan toimintamuodon koettiin lisäävän lauluyhtyeen 

yhteisöllisyyttä, mikä taas vaikuttaa positiivisten tunteiden kautta motivaation ja oppimisen paranemiseen, jolloin 

voidaan saavuttaa myös parempia musiikillisia tuloksia. Analyysitulokset olivat yhdenmukaisia lauluyhtyeestä 

riippumatta. Tämän perusteella ei voida tehdä yleistystä, että kaikki lauluyhtyeet toimisivat samalla tavalla. Kaikissa 

tutkimuksen yhtyeissä toiminnan koettiin olevan kuitenkin pääpiirteittäin ongelmatonta, ja näitä hyväksi havaittuja 

toimintamuotoja voidaan pyrkiä soveltamaan myös muissa lauluyhtyeissä tavoiteltujen tulosten saavuttamiseksi. 

Yhteistoiminnallisen johtajuuden toimintamuotoa voidaan soveltaa myös muunlaisissa pienryhmissä – merkittävää 

hyötyä siitä voidaan havaita olevan erityisesti luovan toiminnan parissa. 

 
Asiasanat lauluyhtyeet, oppiminen, pienryhmät, reflektio, ryhmädynamiikka, sosiaalinen pääoma, yhteistoiminnallisuus   
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1 JOHDANTO 

Lauluyhtyetoiminta tutkimuskohteena on samalla erittäin mielenkiintoinen että haastava. 

Aikaisempia tutkimuksia aiheesta ei juuri ole olemassa, mikä asettaa selkeän tarpeen 

tutkimuksen tekemiselle. Lisäksi tämä kasvattaa henkilökohtaista mielenkiintoani aihetta 

kohtaan entisestään, mutta asettaa tutkimukselle myös melkoisen haasteen. Mielenkiintoni 

lauluyhtyetoimintaa kohtaan on syttynyt jo peruskouluaikoinani harrastuneisuuden kautta, 

jolloin perustimme koulukavereiden kanssa ensimmäisen oman a cappella -yhtyeen, ja siitä 

lähtien olen ollut mukana yhtyetoiminnassa aktiivisesti useiden erilaisten projektien 

muodossa. Vaikka yhtyelaulu musiikinlajina on vuosien saatossa jatkuvasti kasvattanut 

suosiotaan, se on esimerkiksi kuorotoimintaan verrattuna vielä melko harvinaista. Tämä 

johtunee pitkälti siitä, että lauluyhtyetoimintaa voidaan pitää yhtenä yhteismusisoinnin ja 

etenkin laulamisen haastavimmista muodoista. Karlssonin (2007) mukaan lauluyhtyeessä 

laulavan henkilön onkin kyettävä itse ymmärtämään musiikkia sen sijaan, että ohjeet ja 

parannusehdotukset otettaisiin vastaan varsinaisiin laulajiin kuulumattomalta, erilliseltä 

johtajalta. 

Koska lauluyhtye tutkimuskohteena on tuore, tutkimukseni tulee käsittelemään yhtyeiden 

toimintaa useilta eri näkökulmilta. Tutkimukseni päämääränä on selvittää, miten 

lauluyhtyeet toimivat. Toiminnan tarkastelu kohdentuu niin käytännön asioihin 

harjoiteltaessa ja esiinnyttäessä kuin myös toiminnan sosiaaliseen puoleen – siihen, miten 

laulajat toimivat ryhmänä. Omiin kokemuksiini perustuen ajattelen, että ryhmän 

sosiaalinen toimivuus on vähintäänkin yhtä merkittävä tekijä lauluyhtyeen toiminnan 

kannalta kuin laulajien taidot musiikillisen osaamisen alueilla. Tämä on myös ennakko-

oletus, joka on merkittävästi vaikuttanut tutkimukseni tutkimuskysymysten 

muotoutumiseen. Erkkilä (2013, 81) kirjoittaa kuoropedagogiikkaa käsittelevässä 

tutkimuksessaan, että kukaan laulajista ei halua ikään kuin ”sooloilla tahattomasti”, sillä 

ihmisääni on kantajalleen hyvin intiimi asia. Hänen mukaansa tämänkaltaisessa tilanteessa 

yhteistoiminta on edellytys yhteisön hyvinvoinnille. Vaikka laulajat olisivat kuinka taitavia 

hyvänsä, ei yksikään ryhmä voi siis toimia ilman hyvää ryhmädynamiikkaa tai sosiaalista 

pääomaa. Limin (2013, 11) tutkimuksesta ilmenee, että tutkimukseen osallistuneen 

yhtyeen laulajat itse kokivat yhtyeen henkilökemian erittäin merkityksellisenä harjoittelun 

lisäksi myös yhtyeen esiintymistilanteissa. Laulajien mukaan elämyksellinen ja 
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onnistumisen kokemuksia tuottanut esiintyminen on täysin eri asia, kuin teknisesti 

täydellinen esiintyminen. Ne eroavat toisistaan siinä, että elämyksellisessä esiintymisessä 

musiikillisten taitojen lisäksi yhtyeen henkilökemia toimii hyvin ja välittyy yleisölle, ja 

elämyksiä voidaan nähdä syntyvän niin yleisölle kuin esiintyjille itselleenkin. 

Luonnollisesti konflikteilta ei sujuvassakaan ryhmätyöskentelyssä voida välttyä täysin, 

mutta olennaista on se, miten esiin nousevat ristiriidat käsitellään. Ammattimaiseen 

toimintaan pyrittäessä nämä sosiaaliset ristiriidat voidaan joskus joutua jopa sivuuttamaan 

tilapäisesti. On silti selvää, että ryhmän toimiminen on helpompaa ja tuottavampaa silloin, 

kun ryhmän yhteistoiminnan kannalta olennaiset asiat ovat kunnossa. Elämyksellisyys ja 

toiminnan ongelmattomuus voidaan taas nähdä jonakin tavoittelemisen arvoisena, johon 

muusikot, tässä tapauksessa yhtyelaulajat, toiminnallaan tähtäävät. 

Lim (2013) käsittelee tapaustutkimuksessaan kahdeksan laulajan muodostamaa The 

Swingle Singersiä, joka on niittänyt mainetta ammattimaisena lauluyhtyeenä jo lähes 50 

vuoden ajan. Tutkimus on tehty käyttäen haastattelua aineistonkeruutapana. Tämä on 

toistaiseksi ainoa tiedossani oleva tutkimus, jonka tarkastelun kohteena on nykymuotoinen 

lauluyhtye ja sen toiminta. Nykymuotoisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yhtyeitä, 

joissa laulajia on pääsääntöisesti kolmesta kahdeksaan, ja jossa kukin laulaja laulaa yksin 

omaa stemmaansa. Tutkimusta tehdessäni pyrin löytämään erilaisia lauluyhtyetoiminnan 

onnistumista tukevia ominaisuuksia, minkä vuoksi tämän tutkimuksen tarkastelun 

kohteena on kolme keskenään melko erilaista lauluyhtyettä. Myös tapaustutkimuksen 

avulla näitä seikkoja voitaisiin havaita, mutta otantaa laajentamalla voidaan oletettavasti 

löytää useampia erilaisia näkökulmia aiheeseen liittyen. Toisaalta Limin tutkimuksessa 

esille nousseet seikat ovat pitkälti niitä, mitä olen itse myös kokenut toimiessani eri 

lauluyhtyeissä, ja joiden olen jokseenkin osannut odottaa nousevan esille myös omassa 

aineistossani. Vaikka yhteneväisyyksiä vaikuttaisikin henkilökohtaisten kokemusteni sekä 

Limin (2013) tutkimuksen perusteella löytyvän, ei vielä kuitenkaan voida tehdä 

yleistyksiä, vaikka viittauksia yleistämisen mahdollisuuteen onkin nähtävissä – erilaiset 

lauluyhtyetoimintaan liittyvät asiat kun vaikuttaisivat ilmenevän samankaltaisina yhtyeestä 

riippumatta. Tutkittava aihe tarjoaa siis jo lähtökohtaisestikin aiheen jatkotutkimuksen 

tekemiselle, sillä yksi tavoitteistani on luoda ja kehittää lauluyhtyepedagogiikkaa sekä 

tuoda sitä nykyistä paremmin niiden ihmisten tietoisuuteen, jotka toimivat aktiivisesti 

lauluyhtyeiden parissa. Omat lähtökohtani huomioon ottaen minulla on siis joitakin 

ennakkokäsityksiä siitä, minkälaisia asioita aineistosta mahdollisesti ilmenee. Tästä syystä 
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annan aineiston ohjata tutkimukseni kulkua, millä pyrin välttämään myös sen, että oma 

tutkijapositioni ei vaikuta vääristävästi tai muutoin negatiivisesti tutkimuksen tuloksiin. 

Henkilökohtaiset kokemukseni lauluyhtyeiden parissa toimimisesta tuovat kuitenkin 

mukanaan myös tutkimista helpottavia näkökulmia: niiden avulla aiheen ja siihen 

sisältyvien kysymysten hahmottaminen tutkimusta suunniteltaessa oli vaivatonta. Erityisen 

hyvin positiiviset vaikutukset tulivat esiin aineistonkeruuvaiheessa, jossa vuorovaikutus ja 

keskinäinen ymmärrys tutkittavien lauluyhtyeiden kanssa oli helppoa. 

Tutkimuksen lähtökohtien ymmärtämisen vuoksi koen tarpeelliseksi avata hieman 

tutkijapositiotani. Tutkimuskysymykset ovat alun perin heränneet omien kokemusteni 

pohjalta, jotka perustuvat eri lauluyhtyeissä toimimiseen. Pisimpään toiminut yhtyeeni oli 

koossa noin viisi vuotta, ja tuona aikana eteen osui monenlaisia ongelmia, joista toiset 

onnistuttiin selvittämään ja toisia taas ei. Vahvimpina asioina yhtyeen toimintaan liittyen 

mieleeni nousevat sosiaalinen toiminta ja suhteet, johtajuuden määrittyminen sekä 

yksilökohtaiset musiikilliset taidot, edellä mainitussa järjestyksessä. Tutkimuksen teon 

aikana olen ollut mukana aloittamassa uuden yhtyeen toimintaa, jossa samat asiat ovat 

nousseet yllättävänkin nopeasti esille. Esiymmärrykseni mukaan sosiaalinen toiminta on 

siis hyvin tärkeä osa lauluyhtyeen toimintaa. Tutkimuksen tekemisen aikana tämä käsitys 

vahvistui entisestään, kun oma yhtyeeni ajautui kriisitilanteeseen. Tapahtumat johtivat 

siihen, että yksi yhtyeemme kuudesta laulajasta ei enää jatkanut yhtyeessä. Syyt tähän 

muutokseen eivät olleet musiikillisiin taitoihin liittyviä, vaan ongelmat olivat puhtaasti 

ryhmädynamiikassa ja jäsenten välisissä sosiaalisissa suhteissa. Asia oli niin merkittävä, 

että yhtyeen jatkon kannalta tehty ratkaisu oli väistämätön – muussa tapauksessa yhtyeen 

toiminta olisi todennäköisesti lakannut kokonaan. Tämä tapahtui kuitenkin vasta paljon sen 

jälkeen, kun tutkimuksen tekeminen oli aloitettu. Tapahtuma ei siis toiminut motivaation 

herättäjänä, mutta vahvisti kuitenkin aikaisemmin mainittuja ennakko-oletuksiani 

sosiaalisten suhteiden ja ryhmädynamiikan merkityksestä lauluyhtyetoiminnalle. Tässä 

tutkimuksessa huomiota ei kuitenkaan varsinaisesti pyritä kohdentamaan 

lauluyhtyetoiminnan ongelmiin, vaan niihin seikkoihin, joiden ansiosta ongelmia kyetään 

välttämään, ja sitä kautta kehittämään lauluyhtyetoimintaa, sekä samalla muotoilemaan 

lähtökohtia lauluyhtyepedagogiikalle. Henkilökohtainen motivaationi aihetta kohtaan on 

siis vahva, minkä takia pyrin tietoisesti säilyttämään avoimuuden aihetta tarkastellessani. 

On kuitenkin selvää, että kokemukseni lauluyhtyetoiminnasta ohjaa jonkin verran 

tutkimuksen tarkastelunäkökulmia. 
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Olen käsitellyt lauluyhtyeitä ja niiden tarvetta erikseen osoitetulle johtajalle 

kandidaatintutkielmassani. Tässä tutkimuksessa johtajuusnäkökulmaa käsitellään 

kokonaisvaltaisemmin ryhmätoiminnan näkökulmasta. Ennen tutkimuksen tekoa olen 

kohdannut asiaan liittyen erilaisia mielipiteitä. Maailmanlaajuisestikin tunnetun 

lauluyhtyeen, The Real Groupin alkuperäisjäsenistöön kuuluva Peder Karlsson käsittelee 

aihetta The Real Group -festivaalilla (2008) järjestetyn lauluyhtyetyöpajan ohessa 

esitetyssä, muutoin julkaisemattomassa tiivistelmässä (Karlsson 2007). Hänen mukaansa 

erikseen nimetty johtaja ei välttämättä ole tarpeellinen lauluyhtyeelle silloin, kun laulajat 

ovat taidollisesti kylliksi korkealla tasolla. Tämän tason määrittäminen taas voi olla 

hankalaa. Sama näkökanta johtajan tarpeettomuudesta on noussut esiin keskustellessani 

aiheesta lauluyhtyeammattilaisten kanssa. Toisaalta taas kokemattomammat laulajat 

saattavat tarvita tuekseen ammattilaista, joka on taidollisesti yhtyeen laulajien tasoa 

pidemmällä. Tämän vuoksi tutkimuskohteiksi on valittu yhtyeitä, joissa molemmat 

toimintatavat ovat edustettuina – yksi tutkimistani yhtyeistä toimii johtajan ohjauksessa ja 

kaksi ilman erikseen osoitettua johtajaa. 

Tutkimukseni siis käsittelee lauluyhtyeitä ja niiden toimintaa niin toiminnalliselta kuin 

sosiaaliseltakin näkökulmalta. Tutkimusta aloittaessani en rajannut tarkasteltavia asioita 

kovinkaan tarkasti, vaan tarkka rajaus tutkittaviin kokonaisuuksiin muodostui lopulta 

aineistosta nousevien teemojen pohjalta. Lopulta tutkimuskysymyksiksi muodostuivat 

seuraavat: 

1) Miten lauluyhtyeet toimivat? 

2) Miten sosiaaliset suhteet ilmenevät ja vaikuttavat lauluyhtyeessä? 

3) Millainen johtajuus on parasta lauluyhtyeen toiminnan kannalta? 

Yhtyelaulu, siinä muodossa kun sitä tässä tutkimuksessa tarkastellaan, on musiikinlajina 

sinänsä melko harvinainen, kun taas kuorolaulua harrastetaan laajalti ympäri maailman 

kulttuurista riippumatta. Toisaalta yhdessä laulamista on ympäri maailman harrastettu 

paljonkin – laulaminen on ollut yhteisöjen ajanviettotapa esimerkiksi afrikkalaisissa 

kulttuureissa (Walker 2005, 6). Myös länsimaisessa musiikissa yhdessä laulamista on 

harjoitettu kuoroa pienemmillä kokoonpanoilla – esimerkiksi renessanssimusiikin parissa 

yhtyelaulua on harjoitettu jo 1500-luvulta lähtien, jolloin laulumusiikin sovittaminen 

neliäänisille yhtyeille alkoi yleistyä ( Shrock 2009, 17). Populaarimusiikissa esimerkiksi 
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jazz- ja soulmusiikin parissa esiintyvät moniääniset lauluosiot voidaan nähdä jonkinlaisena 

lauluyhtyetoiminnan muotona (esim. Goosman 2005, 193; Ripani 2006, 83–84; Rutherford 

2008, 11–12). Kuorolaulun harrastajien suuresta määrästä voidaan päätellä yhdessä 

laulamisen tarjoavan ihmiselle jotain aidosti merkityksellistä. Tästä huolimatta kuorolaulua 

käsitteleviä tutkimuksia on olemassa varsin vähän, vaikkakin kiinnostus aihetta kohtaan on 

viime aikoina lisääntynyt. (Louhivuori 2011, 97.) Lauluyhtyeitä käsittelevää 

tutkimusperinnettä taas ei ole juuri lainkaan, vaikka toimintaa sen parissa onkin ollut jo 

renessanssiajalta lähtien. Tämä luo omalle tutkimukselleni haasteen, mutta toisaalta antaa 

motivaatiota työskennellä itselleni hyvin tärkeän aiheen parissa 

Koska aiheeni tieteellisen tutkimuksen kannalta on niin tuore, se tuo siis mukanaan 

haasteita, mutta avaa myös uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia muun muassa 

laulumusiikin, musiikin sosiaalipsykologian, sekä johtajuuden ja sen ilmenemisen 

tutkimiselle. Lauluyhtyetoimintaan liittyvät ennakkokäsitykseni ja tietoni pohjautuvat 

pitkälti omiin kokemuksiini sekä keskusteluihin lauluyhtyeharrastajien 

sekä -ammattilaisten kanssa. Tavoitteenani on onnistua tuottamaan luotettavaa ja 

perusteltavissa olevaa tietoa lauluyhtyeistä ja niiden toiminnasta, minkä avulla 

yhtyetoimintaa voitaisiin jatkossa kehittää entistä paremmaksi. 

  





2 LAULUYHTYETOIMINTA 

A cappella -musiikki eli ilman säestystä laulaminen on maailman vanhin musisoinnin 

muoto (Sharon & Bell 2012, xv). Lauluyhtyetoimintaa on harjoitettu jo renessanssiajoista 

eli 1500-luvulta lähtien, jolloin vokaalimusiikkia alettiin säveltää ja sovittaa neliäänisille 

sekayhtyeille. Tyylilajit vaihtelivat hengellisistä psalmeista ja hymneistä keveämpiin 

chansoneihin ja madrigaaleihin. (Shrock 2009, 6.) 1800-luvun loppupuolella 

Yhdysvalloissa kehittyneet barbershop-kvartetit muodostavat merkittävän osan 

yhtyelaulun historiasta. Tyyli on saanut nimensä siitä, että sitä esitettiin partureissa – ne 

olivat paikkoja, joihin ihmisillä oli tapana kokoontua viettämään aikaa, ja sosiaalinen puoli 

oli vahvasti kytköksissä musiikkiin. (Ayling 2004, 53–54.) 1940- ja 1950-luvuilla 

syntyneet ”doo wop” -yhtyeet olivat blues- ja jazzmusiikista vaikutteita ottaneita ryhmiä, 

jotka syntyivät nuorten miesten tavasta kokoontua yhteen laulamaan. Lähtökohtaisesti 

kyseessä oli puhtaasti ajanviettotapa, jolla ei alun perin ollut muuta tarkoitusta. 

Myöhemmin doo wop -yhtyeitä alkoi esiintyä myös ammattimuusikoiden parissa, jolloin 

ne tulivat myös suuren yleisön tietoisuuteen. Tyylilajillisesti yhtyeet edustivat 

rhythm’n’blues sekä rock’n’roll -genrejä. (Goosman 2005, 11.) Muun muassa näiden 

yhtyeiden pohjalta ovat kehittyneet nykymuotoiset lauluyhtyeet, joita tässä tutkimuksessa 

käsitellään.  

Suomalaisen yhtyelauluhistorian tunnetuimpia ryhmiä on ollut esimerkiksi 1930–1950-

luvuilla toiminut, kolmen siskoksen muodostama Harmony Sisters, jonka sanotaan olevan 

ensimmäinen suomalainen iskelmälauluyhtye. Harmony Sistersin jalanjälkiä seurasi 

vuonna 1947 perustettu, niin ikään kolmen naisen muodostama Metro-tytöt, ja 

myöhemmin mainetta niittivät muun muassa 1950-luvulla perustetut Kipparikvartetti ja 

Four cats, sekä 1970-luvulla vasemmistolaista musiikkia esittänyt Agit prop. (Mm. Käyhkö 

1971, 5; Niiniluoto 1992, 6–7; Rantanen 2005, 49; Lindfors 2012, Elävä arkisto.) Tämän 

päivän tunnetuimpia suomalaisia yhtyeitä ovat muun muassa Lauluyhtye Viisi, Rajaton 

sekä Club for Five. 

Yhtyetoiminta yleisenä käsitteenä on luonteeltaan kamarimusiikinomaista toimintaa. 

Kamarimusiikki on yleisesti käytössä oleva termi, kun käsitellään taidemusiikkia, mutta 

samanlaisia yhteismusisoinnin elementtejä voidaan löytää myös kevyen musiikin alueelta. 

Käytännössä kamarimusiikin tunnusomaisin piirre on se, että kullakin soittajalla tai 
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laulajalla on itsenäinen asema yhtyeessä. Yleensä tämä ilmenee siinä, että kutakin stemmaa 

soittaa tai laulaa pääasiallisesti vain yksi muusikko. (Sicca 2000, 146.) Sama piirre ilmenee 

myös kevyttä musiikkia esittävissä lauluyhtyeissä. Niissä laulajat ovat useimmiten yksin 

vastuussa omista stemmoistaan, kun taas kuorossa yksittäisellä laulajalla on tukenaan 

useita samaa stemmaa laulavia henkilöitä. Tästä syystä yhtyeessä laulajan on siis otettava 

aina täysi vastuu omasta stemmastaan. Laulajan oman musiikillisen tiedostamisen tason on 

oltava korkea ja hänen on pystyttävä itse peilaamaan toimintaansa sen sijaan, että erillinen 

johtaja korjaa virheet tai ohjaa toimintaa. (Karlsson 2007, 2.) Lauluyhtyeet esiintyvät 

hyvin erikokoisille yleisöille, ja etenkin ammattilaisyhtyeillä esiintymistilaisuudet voivat 

vaihdella pienistä yksityistilaisuuksista suurissa konserttisaleissa järjestettäviin 

esiintymisiin. Siccan (2000, 151) mukaan kamarimusiikille tyypillistä on, että sitä esitetään 

suhteellisen pienissä tiloissa melko pienelle yleisölle, jolloin jää enemmän tilaa esiintyjien 

ja yleisön väliselle vuorovaikutukselle, mikä taas vaikuttaa merkittävästi 

esiintymistilanteen luonteeseen. Kamarimusiikkia esitetään kuitenkin myös suurissa 

tiloissa, joten merkittävin ero kamarimusiikkiorkesterien ja lauluyhtyeiden välillä lienee 

instrumentaatiossa, ja näin ollen kamarimusiikin parissa esiintyvät ilmiöt ovat melko hyvin 

yleistettävissä myös lauluyhtyetoimintaan. 

Lauluyhtyetoiminta on taiteellista, luovaa toimintaa. Luovan ryhmätoiminnan 

edellytyksenä voidaan pitää hyviä suhteita jäsenten välillä. Sawyer (2006) on tarkastellut 

jazzyhtyeissä ilmenevää luovuutta. Hänen tutkimuksistaan käy ilmi, että musiikki ja sen 

erilaiset käytännöt syntyvät soittajien yhteistyönä, ja soittajien välinen vuorovaikutus on 

koko toiminnan ja luovuuden ydin. (Sawyer 2006, 148–159.) Tämä lienee yleistettävissä 

myös yhtyelauluun, joka on bändisoiton tavoin yhdessä tapahtuvaa musisointia. Toisinaan 

lauluyhtyeissä harjoitetaan myös improvisaatiota, jolloin ryhmän kyky luovuuteen nousee 

entistäkin tärkeämmäksi ja sosiaalisten suhteiden merkitys korostuu. (Sawyer 2003, 4.)  

2.1 Lauluyhtye-käsitteen määrittely 

Lauluyhtyeen käsitteelle ei ole olemassa yleisesti tunnettua määritelmää, ja usein se 

arkikielessä sekoitetaankin erityisesti kuoron käsitteen kanssa. Lauluyhtye-käsitteen 

hahmottuminen omana, erillisenä asianaan olisi kuitenkin tärkeää epäselvyyksien 

välttämiseksi, sillä lauluyhtyeet eivät täytä samoja kriteerejä esimerkiksi kuorojen tai 

soitinyhtyeiden kanssa. Esimerkiksi Tampereen sävelen yhtyelaulukilpailun säännöissä 
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määritellään osallistumisen ehdoissa seuraavasti: ”Kilpailuun voivat osallistua kaikki 

säestykselliset ja säestyksettömät 3–8 laulajan harrastaja- ja ammattilaisyhtyeet. Yhtyeessä 

kutakin ääntä laulaa pääsääntöisesti vain yksi laulaja, eikä yhtyeessä ole johtajaa.” 

(Tampereen sävel 2013.) Lim (2013) mainitsee artikkelissaan avainsanoiksi seuraavat: 

kamarimusiikki, yhteistyö, ryhmädynamiikka, ammattilaisyhtyeet, ryhmän tehokkuus ja 

työryhmät. Suoraan termiä ”lauluyhtye” ei kuitenkaan käytetä tässäkään asiayhteydessä. 

Lauluyhtyeet ovat vahva osa amerikkalaista yliopistokulttuuria. Duchan (2012, 1) 

määrittelee, että yhtyeet muodostuvat pääasiassa 8–16 laulajasta. A cappella -yhtyeet ovat 

olleet osa amerikkalaista yliopistokulttuuria 1900-luvulta lähtien, ja niiden suosio alkoi 

kasvaa erityisesti 1980- ja 1990-luvuilla. Tyylilajit näissä yhtyeissä vaihtelevat paljon, 

modernista populaarimusiikista jazz-standardeihin, musikaalisävelmistä klassiseen 

musiikkiin. Vaikka tyylilajinsa ja toimintamuotonsa puolesta nämä edellä kuvaillut yhtyeet 

vastaavatkin melko hyvin esimerkiksi Suomessa toimivia ammattilaisyhtyeitä, merkittävä 

ero niiden välillä voidaan nähdä laulajien lukumäärässä, joka on ammattiyhtyeissä 

yliopistoyhtyeitä pienempi. (Duchan 2012, 1–2.) Musiikillisen toiminnan lisäksi 

samankaltaisuuksia näiden yliopistoyhtyeiden ja muunlaisen yhtyetoiminnan välillä 

voidaan nähdä toiminnan sosiaalisella puolella. Duchanin (2012, 2) mukaan lauluyhtyeet 

ovat usein tiiviitä yhteisöjä, joissa jäsenten väliset suhteet muodostuvat läheisiksi. Omiin 

kokemuksiini perustuen voin todeta, että tämä kuvaus sopii moniin lauluyhtyeisiin, ja sama 

ilmiö voidaan havaita myös kaikissa tähän tutkimukseen osallistuneissa lauluyhtyeissä. 

Kuoroa ja lauluyhtyettä erottaa kokemusteni mukaan laulajien määrä ja yksittäisen laulajan 

vastuu. Merkittävää usein on myös se, että lauluyhtyeessä laulaminen vaatii laulajalta 

parempia taitoja laulamisen parissa juuri tehtävän vastuullisemman luonteen vuoksi. 

Kuoroissa samaa stemmaa laulaa yleensä useampi laulaja, kun taas lauluyhtyeessä laulajat 

ovat pääsääntöisesti yksin vastuussa omasta stemmastaan. Tämä taas johtaa siihen, että 

laulajia lauluyhtyeessä on vähemmän, koska kappaleet harvoin sisältävät kymmeniä 

erilaisia stemmoja. Tässä tutkimuksessa lauluyhtyeellä tarkoitetaan siis nykymuotoista 

lauluyhtyettä, jossa yhtä stemmaa laulaa pääsääntöisesti yksi laulaja, ja laulajia yhtyeessä 

on 3–8. Yhtyeet voivat olla a cappella -yhtyeitä tai ne voivat toimia säestettyinä. 
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2.2 Lauluyhtyetoiminnan osa-alueet 

Lauluyhtyetoiminnan keskeisimmät osa-alueet ovat harjoittelu ja esiintyminen, ja toisinaan 

toiminta saattaa sisältää myös yritystoimintaan liittyviä alueita. Lauluyhtyeet toimivat 

usein omina yksikköinään eli freelancereina ilman yläpuolella vaikuttavia instituutioita tai 

muita tahoja, ja näin ollen myös nämä velvollisuudet hoidetaan yhtyeen jäsenten kesken. 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinto on kuitenkin toiminnan musiikillisissa osa-alueissa, 

joten tarkastelu keskittyy yhtyeiden harjoitteluun ja esiintymiseen. 

Harjoitteleminen on ajallisesti merkittävin osa lauluyhtyeiden toimintaa. Tyypillistä on, 

että lauluyhtyeet harjoittelevat säännöllisesti yhdessä, minkä lisäksi laulajat harjoittelevat 

omia stemmojaan itsenäisesti. Yhdessä harjoittelemiseen voidaan käyttää monia erilaisia 

harjoitustapoja. Yksi tärkeimmistä yhteisen harjoittelun onnistumisen edellytyksistä on se, 

että yhtyeen jäsenet harjoittelevat omat stemmansa jo ennen kuin kappaletta lauletaan 

ensimmäisen kerran yhdessä. (Lim 2013, 9.)  

Kun harjoitetaan yhteismusisointia ilman erillistä johtajaa, kuuntelutaito on äärimmäisen 

arvokas yhtyeen edistymisen kannalta (Sicca 2000, 146). Myös Karlsson (2007) pitää 

kuuntelua yhtenä tärkeimmistä lauluyhtyeen harjoittelemisen elementeistä. Ihanteellisin 

tilanne on silloin, kun yhtyeet pääsevät tasolle, jolla kaikkia asioita ei tarvitse päättää 

etukäteen, vaan niiden voidaan vain antaa tapahtua esitystilanteessa. Nämä seikat voivat 

liittyä esimerkiksi fraseeraukseen, dynamiikkaan tai sointiin. Muita tärkeitä 

yhtyelaulamisen elementtejä ovat kaiken laulamiseen liittyvän toiminnan tiedostaminen 

sekä kyky mukautua nopeasti tilanteisiin kappaleen edetessä. (Lim 2013, 9.) 

Muuntautumiskyvyllä tarkoitetaan reagointia esimerkiksi äänensävyihin ja Karlssonin 

(2007) mainitsemaan dynamiikkaan. 

Yhdessä laulettaessa Karlssonin mukaan tulisi välttää kiinnittämästä liikaa huomioita 

huonoihin asioihin toisten laulajien äänessä tai laulamisessa. Keskittyminen negatiivisiin 

asioihin heikentää myös laulajan omaa suoritusta, ja voi aiheuttaa epävarmuutta muissa 

laulajissa. Karlssonin (2007, 3) mukaan harjoittelun kannalta on myös tärkeää keskittyä 

aina yhteen asiaan kerrallaan. Oppimista helpottaa myös se, että koko yhtye keskittyy aina 

yhdessä samaan asiaan. Se auttaa luomaan tunteen siitä, että kaikki laulajat tähtäävät 

yhdessä samaan tavoitteeseen. 
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Yksi parhaiksi koetuista keinoista lauluyhtyeen harjoittamiseksi on harjoitusten ja esitysten 

äänittäminen. (Karlsson 2007, 3; McDonald 2012, 40; Rutherford 2008, 28.) Tämän 

jälkeen kaikki jäsenet kuuntelevat nauhoitukset ja tarkastelevat itse toimintaansa. Näin 

kaikkien laulajien musiikillisen ymmärtämisen taso kehittyy ja tätä kautta myös 

musiikillisten tuotosten laatu paranee. Tällä Karlsson viittaa myös siihen, että on olemassa 

mahdollisuus, että erillinen johtaja yhtyeessä ei parantaisi, vaan jopa vaikeuttaisi yhtyeen 

oppimista ja kehittymistä. Äänittäminen on hyvä työväline laulajalle siksi, että laulaja ei 

koskaan kuule omaa ääntään samalla tavalla, kuin miltä se kuulostaa ulospäin. 

2.2.1 Lauluyhtyeenä oppiminen 

Lauluyhtye on eräänlainen organisaatio, jossa pyritään toiminnan kehittämiseen 

itseohjautuvasti, yhteisen oppimisen kautta, jolloin voidaan puhua myös eräänlaisesta 

itseohjautuvasta organisaatiosta. Oppivassa organisaatiossa ryhmän jäsenillä on pyrkimys 

kehittää organisaation toimintaa parantamalla omia, yksilöllisiä taitojaan yhteisön hyväksi. 

(Ks. Hätönen 2007, 2.) Määritelmän mukaan organisaatiota ohjaa yhteinen tavoite, ja 

toiminta sisältää ajatuksen tulevaisuuteen vaikuttamisesta eikä pelkästään sopeutumaan 

oppimisesta. Yksilön oppimisen lisäksi uskaltaisin olettaa, että ryhmän on opittava myös 

yhdessä, jotta sen toiminta on jäsenilleen mielekästä. Hätösen mukaan olennaista on 

kuitenkin se, että yhteisön tavoite on yhdessä muodostettu, eikä annettu ”ylhäältäpäin”.  

Yhteisön ja yksilön oppimista yhdistävä tekijä on se, että molemmissa muodostetaan uutta 

tietoa. Oppimisen edellytyksenä on pitkäjänteinen ja tavoitteellinen yhdessä 

työskenteleminen. Jotta organisaatiossa tapahtuisi oppimista, edellytetään muutosta, jonka 

myötä yhteisö pyrkii oppimaan asioita kyetäkseen toimimaan muutoksen edellyttämällä 

tavalla. (Moilanen 2001, 13–14.) Jotta oppimista voisi tapahtua, vaatimuksena on, että 

yhteisössä vallitsee oppimista tukeva ilmapiiri. Yhteisöllisyys lisää jäsenten kokemaa 

yhteydentunnetta, jolloin oppiminen vastavuoroisuuden ja dialogin kautta on helpompaa 

(Ruohotie 2000, 159). Moilasen (2001, 13–14) mukaan oppiminen taas lähtee yksilöistä, 

jolloin myös yksilöllä on oltava tarve ja motivaatio oppimiseen. Oppivan organisaation 

jäsenten välinen hyväksyvä ja arvostava ilmapiiri helpottaa oppimista, mikä lisää 

yksittäisten jäsenten ja sitä kautta työyhteisön hyvinvointia, ja tätä kautta vaikuttaa 

organisaation oppimisen ja toiminnan kehittymiseen (Moilanen 2001, 32–33). 

Yhteisöllisessä toiminnassa yksilölähtöinen näkökulma on kuitenkin jokseenkin 
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kyseenalainen, vaikka toisaalta myös yksilöllisen motivaation olemassaolon tarve on 

ilmeinen. Säljön (2001, 10–14) mukaan sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

oppimista tapahtuu ennen kaikkea vuorovaikutuksen seurauksena, minkä voidaan nähdä 

toteutuvan erityisesti silloin, kun on kyse yhteisöjen ja ryhmien oppimisesta. Opettamisen 

kautta tapahtuvan oppimisen taas nähdään olevan heikompaa ja vähemmän arvokasta. 

Päämääränä vuorovaikutteisessa oppimisessa ei ole pelkästään jonkin asian ulkoa 

opetteleminen, vaan myös sen syvällisen merkityksen ymmärtäminen, jolloin opittuja 

asioita kyetään soveltamaan myöhemmissäkin tilanteissa. 

Ryhmän oppimisilmapiirille merkittäviä tekijöitä ovat ryhmän pysyvyys ja kaikkien 

jäsenten sitoutuneisuus ryhmän toimintaan – mitä kiinteämpi ja vakiintuneempi ryhmä on, 

sitä merkittävämpi on kunkin yksittäisen jäsenen rooli (Repo-Kaarento 2007, 58–59). 

Sitoutuneisuuden voidaan nähdä myös lisäävän luottamusta laulajien välillä. 

Lauluyhtyeessä perusoletuksena voidaan pitää sitä, että jäsenten vaihtuminen on melko 

harvinaista esimerkiksi kuoroihin verrattuna. Jäsenten vähäinen vaihtuvuus taas johtunee 

pitkälti siitä, että laulajia on lauluyhtyeessä määrällisesti vähän, ja suhteet jäsenten välillä 

ovat usein kiinteitä (Duchan 2012, 1). 

Hyvän oppimisilmapiirin on havaittu lisäävän muun muassa luottamusta ja rohkeutta 

erilaiseen ajatteluun ryhmän jäsenten keskuudessa, mitkä voidaan nähdä luovuutta 

lisäävinä tekijöinä. (Johnson & Johnson 1975, 28.) Nijstad ja Paulus (2003, 330) 

mainitsevat, että ryhmän luovuutta vähentäviä seikkoja voivat olla rajoittava ja kriittinen 

ilmapiiri sekä vähäinen luottamus jäsenten välillä. Voidaan siis nähdä, että avoin, 

hyväksyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri helpottavat luovaa toimintaa, ja toisinaan 

luottamuksen voidaan nähdä jopa lisäävän luovuutta ryhmissä (West 2003, 264). Ryhmän 

luovuus on lähtöisin sen jäsenistä, ja vaikka voidaan ajatella, että ryhmässä luovuutta 

esiintyy paljon koska jokainen yksilö tuo siihen omat vahvuutensa, lähtökohta luovuudelle 

on kuitenkin ryhmän jäsenten erilaisuudessa (Nijstad & Paulus 2003, 327). Erilaisuus taas 

voidaan nähdä asiana, joka avaa mahdollisuuksia ryhmän toiminnalle, mutta asettaa myös 

haasteen vuorovaikutuksen kannalta. Luottamuksen on havaittu helpottavan 

vuorovaikutusta (esim. Poikela 2005, 14). Tämän lisäksi sillä on siis myös ryhmän 

luovuutta lisäävä vaikutus. 

Tunteet liittyvät läheisesti oppimiseen, jota yhtyeiden harjoitellessa voidaan olettaa 

tapahtuvan. Uuden oppiminen voi olla motivoivaa, mutta se saattaa herättää myös pelon ja 



 

 

19 

ahdistuksen tunteita. Kilpailu ryhmän jäsenten väillä taas voi aiheuttaa kateellisia ja 

vihamielisiä tuntemuksia muita jäseniä kohtaan, mikä saattaa näkyä esimerkiksi 

vähättelevänä palautteena. Sallivassa oppimisilmapiirissä kaikenlaiset tunteet ovat 

hyväksyttyjä. Oppiminen ja harjoittelu on rentoutunutta ja iloista, kun koetaan, että kaikki 

toiminnan herättämät tunteet ovat sallittuja. Parhaimmillaan oppimisesta johtuvat 

positiiviset tunteet synnyttävät innostavia elämyksiä, joista puhutaan flow-tilana. Flow voi 

syntyä myös ryhmän yhteisenä kokemuksena. (Repo-Kaarento 2007, 52–53.)  

Csikszentmihalyin (2005, 22) mukaan flow-kokemuksella tarkoitetaan tilaa, jossa ihminen 

kokee toimivansa siksi, että toiminta itsessään on mielekästä, ja jossa tietoisuus tukee 

toiminnan toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Tyypillistä on, että flow’n aikana 

ihmisen tietoisuus itsestä vähenee ja käsitys ajasta muuttuu, sillä toiminta on niin 

intensiivistä, ettei tarkkaavaisuus riitä toiminnan ulkopuolisten seikkojen tiedostamiseen 

(Csikszentmihalyi 2005, 113). Taide sen eri muodoissaan on yksi flow-kokemuksia 

useimmin tuottavista toimintamuodoista, ja nämä kokemukset ovat vahvasti kytköksissä 

positiivisiin tunnekokemuksiin. Edellytyksenä flow’n saavuttamiselle on, että toiminta on 

vapaaehtoista ja se tuottaa iloa niille, ketkä toimintaa harjoittavat. Liian suuret haasteet 

suhteessa yksilön tai yhteisön taitoihin estävät flow’n syntymisen, sillä tällöin koetaan 

helposti ahdistuneisuutta ja negatiivisia tunteita. Toisaalta myös toiminnan liiallinen 

helppous voi estää flow’n, jos taitotaso on huomattavasti toiminnan edellyttämää tasoa 

korkeampi, sillä tällöin toimintaan voidaan helposti turhautua. Flow on mahdollinen siis 

silloin, kun tavoitteet ja taitotaso ovat sopivassa suhteessa toisiinsa. (Csikszentmihalyi 

2005, 114–117.) 

Sen lisäksi, että ihminen pystyy hyväksymään erilaiset oppimisen tuomat tunteet itsessään, 

on hänen hyvä myös kokea itsensä hyväksytyksi muiden ryhmän jäsenten keskuudessa. 

Hyväksyntää ja yhteistoimintaa helpottaa se, että ryhmän jäsenet tietävät heitä kaikkia 

yhdistävän samankaltaiset kiinnostuksen kohteet. Hyvässä oppimisilmapiirissä halutaan 

hyvää kaikkien oppijoiden kannalta, ja tietoisuus tästä helpottaa työskentelyyn ja 

vuorovaikutukseen heittäytymistä. Tällöin myös kritiikin vastaanottaminen on helpompaa, 

sillä tiedetään, että myös kritiikillä pyritään saavuttamaan hyvää. (Repo-Kaarento 2007, 

55–56.) 

Oppiminen edellyttää aina sitä, että kyseistä asiaa kohtaan on olemassa jonkinlainen 

motivaatio. Jotta ryhmät voisivat oppia yhdessä, edellytetään tällöin koko ryhmältä 
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motivaatiota opeteltavaa asiaa kohtaan (Green 2008, 185). Musiikilliseen toimintaan 

ohjaavia motivaatiotekijöitä voi olla hyvin monenlaisia. Kosonen (2001, 125) on 

havainnut, että motivaatio musiikin harjoittamiseen on usein sisäisesti syntyvää, ja se ohjaa 

henkilöä antoisaksi koetun toiminnan pariin. Kaminin ym. (2007, 454) mukaan ulkoisia, 

musiikilliseen kehittymiseen ohjaavia motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi sosiaalisen 

hyväksynnän tavoittelu, taloudelliset hyödyt, huomion saaminen ja kilpailuhenkisyys. 

Sisäisiä motivaatiotekijöitä taas voivat olla esimerkiksi itsevarmuuden parantuminen, 

esiintymisen aiheuttamat positiiviset tunteet ja identiteetin rakentuminen. Usein musiikin 

pariin ohjaavia motivaatiotekijöitä voidaan löytää molemmista kategorioista. (Kamin ym. 

2007, 453–454).  

2.2.2 Palaute ja reflektio 

Erkkilä (2013, 81) kirjoittaa ihmisäänen olevan intiimi asia kantajalleen. 

Yhteistoiminnallisuuden ja luottamuksen kannalta yksilöiden epävarmuutta lauluryhmissä 

ei voida peittää varmojen laulajien taakse, vaan onnistumisen tulee perustua 

kaksisuuntaiseen, positiiviseen riippuvuussuhteeseen, jossa kukin laulaja luottaa ja 

laulajaan luotetaan. Palautteen antaminen on kehittymisen kannalta tärkeää. Ihmisillä on 

usein taipumus sulkea korvansa palautteelta kuullessaan negatiivisia asioita, minkä vuoksi 

palautetta annettaessa pienillä sanavalinnoillakin on merkitystä. ”Mutta”-sanaa 

käytettäessä palautteen rakentava näkökulma usein unohtuu, ja palautteen saajan huomio 

kiinnittyy pelkästään korjattaviin asioihin. (Repo-Kaarento 2007, 98.) Sekä Karlssonin 

(2007) että Rutherfordin (2008) mukaan parasta on antaa positiivinen palaute ensin, ja 

negatiivinen vasta tämän jälkeen. Toisaalta negatiivinen palaute voidaan joskus jättää 

antamatta kokonaan, sillä keskityttäessä positiivisiin asioihin negatiiviset asiat karsiutuvat 

pois usein itsestään. Positiiviset tunteet myös parantavat ihmisen huomiokykyä ja sitä 

kautta ajattelua, mikä osaltaan helpottaa yhtyeen toimintaa. (Heinonen, Klingberg & Pentti 

2011, 37.) 

Palautetta vastaanotettaessa tarkkaavainen kuunteleminen on tärkeää, ja toisinaan 

muistiinpanojen tekeminen voi olla järkevää. Suullista palautetta voi myös tarvittaessa 

tarkentaa jatkokysymyksillä. Jotta palautteesta voidaan oppia, selittely palautetilanteessa 

kannattaa pyrkiä jättämään minimiin. Toisinaan palaute voi olla kriittistä ja herättää 

ihmisissä voimakkaita tunteita. Tällöin asian on hyvä antaa olla jonkin aikaa ja palata 
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siihen vasta joidenkin päivien kuluttua. Jos palautteen vastaanottaja puolustautuu vahvasti 

palautetta saadessaan, se voi olla merkki haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä ottaa 

vastaan palautetta. (Repo-Kaarento 2007, 97.) 

Yhtyeen sisältä ja ulkopuolelta saadun palautteen lisäksi osaamista ja kehitettäviä asioita 

lauluyhtyeessä pyritään havainnoimaan itsearvioinnin kautta, mitä kohdennetaan sekä 

henkilökohtaiseen että yhtyeen yhteiseen suoritukseen. Hallamin (2001, 28) mukaan 

muusikolta vaaditaan hyviä metakognitiivisia taitoja, jotta harjoittelun kehityskohteita 

kyetään tunnistamaan, ja opitaan ymmärtämään, mitä on tehtävä, jotta haluttuun 

lopputulokseen voidaan päästä. Reflektion avulla määritellään sitä, mitä 

oppimiskokemuksissa tapahtuu ja miten siihen tulisi reagoida, jotta oppimista voi tapahtua. 

Koetuille oppimistapahtumille pyritään muodostamaan merkityksiä, joiden perusteella 

voidaan tehdä valintoja, jotka johtavat tietynlaiseen toimintaan. (Ruohotie 1998, 113.) 

Havaittujen ilmiöiden arvioinnin tuloksena reflektiota suorittava henkilö siis kokeilee 

erilaisia toimintatapoja muuttaakseen havaittua ilmiötä parempaan suuntaan (Schön 1987, 

28). 

Reflektointi ja keskustelu nähdään osana yhteistoiminnallisen oppimisen teoriaa, joka on 

alun perin kehitetty sovellettavaksi koulumaailmassa, mutta soveltuu joiltakin osin myös 

aikuisryhmien työskentelyyn. Yhteistoiminnallisen oppimisen avulla voidaan kehittää 

sosiaalisia taitoja sekä tehostaa ryhmätyöskentelyä, ja sen parhaina puolina voidaan pitää 

myös tehtävään sitoutumisen vahvistumista sekä motivaation paranemista, mitkä taas 

mahdollistavat toiminnan tavoitteiden saavuttamisen. (Johnson & Johnson 2001, 108–111.) 

Joissain määrin toimintamuoto voisi olla sovellettavissa myös lauluyhtyetoimintaan, sillä 

edellä mainittuja taitoja ja ominaisuuksia vaaditaan, jotta ryhmässä voi tapahtua oppimista. 

2.3 Tavoitteellisuus ja yhteistoiminta 

Ammattilaislauluyhtyeessä toimimisen kannalta tärkeinä yksilöiden ominaisuuksina 

pidetään korkeaa musiikillista ammattitaitoa ja vastuunottoa omasta harjoittelustaan, sekä 

sitä, että työ suoritetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jäseniä yhdistäviä ominaisuuksia 

on myös korkea motivaatio sekä horjumaton sitoutuneisuus ryhmän toimintaan. (Lim 

2013, 8.) Samoja ominaisuuksia voidaan pitää tärkeinä myös muunlaisessa 

lauluyhtyetoiminnassa silloin, kun pyritään mahdollisimman hyvään musiikilliseen 

tuotokseen, vaikka vaatimukset eivät olisikaan yhtä korkeat kuin ammatillisen toiminnan 
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parissa. Jos taas toiminta perustuu harrastamiselle ja yhtye ei tavoittele korkeaa 

musiikillista tasoa, nämä ominaisuudet eivät ole yhtä tärkeitä.  

Vaikka musiikilliset taidot olisivat kaikilla jäsenillä korkeat, se ei yksin riitä yhtyeen 

toiminnan ylläpitämiseen. Jos ryhmän jäsenet eivät opi tai eivät halua oppia tuntemaan 

toisiaan henkilökohtaisella tasolla, on melko todennäköistä että yhtyeen toiminta ei ole 

kestoltaan kovinkaan pitkäaikaista. (Aho 2009, 28.) Yksi tärkeimmistä laulu- ja 

soitinyhtyeitä määrittelevistä ominaisuuksista on, että ryhmän jäsenet nauttivat yhtyeen 

toiminnasta ja kokevat kuuluvansa ”harvojen ja valittujen joukkoon” (Sicca 2000, 146). 

Jäsenten suhtautuminen toimintaan on siis myönteistä, minkä voidaan olettaa vahvistavan 

motivaatiota myös yhtyeen taiteellisten tavoitteiden saavuttamisessa. 

Ryhmän toiminnan tavoitteet voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Toinen tavoitteista on 

osittain tai kokonaan ulkoapäin tuleva. Lauluyhtyeellä tavoitteena voi olla esimerkiksi 

luoda ja esittää musiikkia. Ryhmän työskentelyn aikana jäsenten välille syntyy tunnetason 

prosessi, joka on vahvasti sidoksissa ryhmän koheesioon eli voimaan, joka vetää jäseniä 

toistensa puoleen. Tällöin ryhmän jäsenet siis kokevat kuuluvansa ryhmään, ja tämä 

edistää perustehtävän, eli tässä tapauksessa yhdessä laulamisen toteutumista. 

Tunneprosessin tiedostaminen ryhmän toimiessa edistää sekä yksittäisen jäsenen että koko 

ryhmän oppimista. Ryhmähengen merkitystä ei siis pidä unohtaa, vaikka toisinaan ulkoa 

asetetut tavoitteet saattavat tuntua tärkeämmiltä ryhmän toimintaa kehitettäessä. (Repo-

Kaarento 2007, 56–57). 

Yhtyeen yhteiset tavoitteet ja niiden toteuttaminen sekä yhtyeen jäsenten realistiset 

käsitykset heidän vahvuuksistaan ja heikkouksistaan auttavat yhtyettä toimimaan 

määrätietoisesti. Yhteisen työskentelyrytmin löytäminen on myös olennaista hyvien 

tulosten saavuttamiseksi, ja asioiden lähestyminen rauhassa ja ajan kanssa tuottaa parempia 

tuloksia kuin nopeasti tai hätäisesti tehdyt ratkaisut. Esiintyvän yhtyeen toiminnan 

ylläpitävä voima on se, että kaikki jäsenet nauttivat työstä jota tekevät. Musiikin 

tuottamisen taiteelliset puolet ovatkin usein tärkeämmässä roolissa kuin esimerkiksi 

menestyminen rahallisesti tai muilla osa-alueilla. (Butterworth 1990, 220–221.) 

  



3 RYHMÄN TOIMINTA JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Ryhmä on joukko ihmisiä, jotka ovat säännöllisessä, kasvotusten tapahtuvassa 

kanssakäynnissä toistensa kanssa (Antikainen, Rinne & Koski 2006, 18). Pienryhmällä 

tarkoitetaan ihmisjoukkoa, jolla on jokin yhteinen tavoite tai päämäärä, ja jonka jäsenet 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja tietävät olevansa ryhmän jäseniä (Laine 2005, 186). 

Ryhmä ja pienryhmä näyttäisivät siis eroavan toisistaan tavoitteellisuuden lisäksi sillä 

perusteella, että pienryhmän jäsenet tiedostavat ryhmän jäsenyyden, kun taas suuremmissa 

ryhmissä sitä ei aina tiedosteta. Ryhmille tyypillistä on keskinäisen kiintymyksen 

muodostuminen, pyrkimys toistensa tukemiseen sekä solidaarisuus jäsenten välillä. Saman 

ryhmän jäsenillä voi tyypillisesti olla yhteiseksi muodostuneita tapoja ja toimintamuotoja 

sekä yhteisiä kokemuksia. (Antikainen ym. 2006, 18.) 

Erilaisten ryhmien tavoitteet voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Esimerkiksi 

koululuokan tavoitteena on oppia opetussuunnitelman mukaiset asiat, työpaikalla päämäärä 

voi olla päätösten tai suunnitelmien tuottaminen kun taas harrastusmielessä toimivan 

urheilujoukkueen tavoitteena voi olla rentoutuminen ja yhdessä viihtyminen. (Laine 2005, 

186.) Ryhmää määrittää myös se, että jäsenten välillä tapahtuu jonkinlaista 

vuorovaikutusta, ja ryhmän jäsenet tietävä ketkä ryhmään kuuluvat (Pennington 2005, 8; 

Kopakkala 2011, 36). Ryhmän toiminnan pidempi jatkumo luo ryhmään yhteisiä 

käyttäytymistapoja ja -piirteitä, mitkä muodostavat ryhmän sisäiset normit ja kulttuurin, 

joka muodostuu ryhmän jäsenten välisestä vuorovaikutuksesta. Tämä pitää sisällään myös 

erilaiset ryhmässä esiintyvät suosio- ja valtasuhteet. (Laine 2005, 186.) 

Ryhmät voitaan jakaa laatunsa perusteella kahteen eri luokkaan: aggregaatteihin ja 

psykologisiin ryhmiin. Aggregaateilla tarkoitetaan satunnaisesti muodostuneita ryhmiä, 

joiden jäsenet eivät ole keskenään tekemisissä, mutta viettävät lyhyen ajan lähekkäin 

samassa tilassa. Psykologisessa ryhmässä jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja 

ovat tietoisia toisistaan, sekä mieltävät itsensä ryhmään kuuluviksi. Tällä perusteella 

psykologisia ryhmiä ovat esimerkiksi työpaikkojen tiimit, urheilujoukkueet ja koululuokat, 

kun taas aggregaatteja esimerkiksi ihmiset linja-autossa, samassa elokuvasalissa istuva 

yleisö tai ravintolan asiakkaat. Vaikka aggregaattiryhmien jäseniä voikin yhdistää jokin 

keskenään samankaltainen tavoite, he eivät ole tietoisia muista ryhmän henkilöistä eivätkä 

koe kuuluvansa ryhmään. Toisaalta joissakin tapauksissa esimerkiksi junassa matkustavat 
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ihmiset saattaisivat muodostaa myös psykologisen ryhmän, jos heidän välilleen syntyisi 

vuorovaikutusta. (Pennington 2005, 8–9.) 

Erilaiset ryhmät voidaan jakaa primaari- ja sekundaariryhmiin. Primaariryhmällä 

tarkoitetaan kiinteää ryhmää, johon jäsenellä muodostuu vahva tunneside, ja joka vaikuttaa 

merkittävästi jäsentensä elämään muovaamalla jäsentensä vuorovaikutustaitoja sekä 

yksilölle merkityksellisiä asioita. Tyypillisenä esimerkkinä voidaan pitää perhettä, jossa 

ihminen oppii erilaisia toimintatapoja, tuntee yhteenkuuluvuutta ja oppii taitoja ilmaista 

itseään. Primaariryhmässä opitut asiat muokkautuvat ja kehittyvät ristiriitojen kautta läpi 

koko elämän. Sekundaariryhmällä tarkoitetaan säännöllisesti toisiaan tapaavien ihmisten 

joukkoa, mutta suhteet ryhmässä eivät välttämättä ole henkilökohtaisia eivätkä tunnesiteet 

jäsenten välillä erityisen vahvoja. Sekundaariryhmiä voivat olla esimerkiksi erilaiset 

työryhmät, opiskeluryhmät tai harrasteryhmät, joita sitoo toisiinsa toiminnan 

päämäärätietoisuus ja yhteisesti jaettu arvomaailma. (Antikainen ym. 2006, 18–19.) 

Antikaisen ym. (2006, 19) mukaan sekundaariryhmät voivat muuttua joissakin tapauksissa 

jäsenilleen primaareiksi, jos yksilöiden sitoutuminen ryhmään on vahvaa ja tunnesiteet 

voimakkaita. Esimerkkinä tästä voidaan käyttää nuorisoryhmiä, joihin nuoret kiinnittyvät 

kokien vahvaa tunnetta yhteenkuuluvuudesta. Samankaltaisia ovat myös monet 

uskonnolliset ryhmät. Kun ryhmä muuttuu sekundaarista primaariksi, sen rooli yksilön 

elämässä on hyvin merkityksellinen. 

Ihmiset ajautuvat usein satunnaisiin ryhmiin, joissa heitä yleensä yhdistää jonkintasoinen 

yhteinen tavoite. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi ihmiset samalla bussipysäkillä, konsertissa 

tai leikkipuistossa. He ovat ajautuneet tilanteisiin samankaltaisista syistä, kuitenkin usein 

toisistaan tietämättä. Ryhmän satunnaisuus kuitenkin aiheuttaa sen, että sen jäsenet 

täyttävät yleensä vain henkilökohtaisia tavoitteitaan eivätkä pyri edistämään toimintaa 

ryhmän näkökulmasta. Satunnaisissakin yhteisöissä kuitenkin tunnetaan usein hetkellistä 

yhteisöllisyyttä, mutta ne eroavat muista ryhmistä myös siinä, että niillä ei ole selkeitä, 

yhteisiä sääntöjä tai normeja ja vuorovaikutus jää tilanteen lyhytkestoisuudesta johtuen 

pinnalliseksi. (Kopakkala 2011, 32–33.) 

Lauluyhtye ryhmänä on jäsenmäärältään suhteellisen pieni ja sisältää ajatuksen yhteisesti 

määritellyistä tavoitteista, joten pienryhmän määritelmä on tässä kontekstissa hyvin 

sovellettavissa. Pienissä ryhmissä jäsenten väliset suhteet korostuvat ja jäsenet ovat 

tietoisempia itsestään kuin suurissa ryhmissä (Aho 2009, 30). Pienryhmiksi määriteltävissä 
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ryhmissä jäseniä on yleensä 2–30, vaikkakin ylärajan asettaminen on haasteellista. Jo 20 

henkilönkin muodostama ryhmä on melko suuri, jolloin ryhmän sisällä tapahtuu helposti 

jakautumista pienempiin alaryhmiin. (Pennington 2005, 9.) Lauluyhtyeet ovat useimmiten 

harrasteryhmiä, tai ammattimaisessa toiminnassa työryhmiä, minkä perusteella ne voidaan 

lähtökohtaisesti luokitella kuuluvaksi sekundaariryhmiin (Antikainen ym. 2006, 18–19). 

3.1 Ryhmäytyminen 

Kullakin ryhmällä ja yhteisöllä on oma ryhmädynamiikkansa. Ryhmädynamiikalla 

tarkoitetaan ryhmässä tapahtuvaa muutosta prosesseissa, rakenteissa ja suhteissa, ja se 

muodostuu ryhmän jäsenten tavoitteista ja mieltymyksistä, sekä jäsenten välisestä 

vuorovaikutuksesta. (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 16.) Ryhmädynamiikan 

myötävaikutuksesta ryhmille muodostuu aina jonkinlainen sosiaalinen rakenne. Ryhmän 

jäsenet arvioivat toistensa sosiaalisia statuksia, jonka perusteella he suhteuttavat jäsenet 

hierarkkisesti toisiinsa. Sosiaalisen rakenteen muodostumiseen vaikuttavat sekä ryhmän 

sisäiset toverisuhteet että auktoriteettiasemat. (Laine 2005, 197.) 

Muun muassa Pennington (2005, 72) käsittää ryhmädynamiikan rakentumisen Tuckmanin 

(1965) esittelemän pienryhmäteorian mukaan, ja teoria nousee esille myös yhtyelaulun 

kontekstissa (Chin & Scalise 2002). Tässä tutkimuksessa teoria toimii perustana 

ryhmäytymisen esitellylle, ja käytän sitä myöhemmin myös analyysini pohjateoriana 

ryhmädynamiikkaan viittaavissa osissa. Tuckmanin (1965, 396) teoria sisältää neljä 

vaihetta: muodostusvaihe (forming), kuohuntavaihe (storming), sopimisvaihe (norming), 

suoritusvaihe (performing). Teorian myöhäisemmässä tarkastelussa siihen on liitetty 

mukaan myös päätösvaihe (adjourning; Tuckman & Jensen 1977, 426). Nämä vaiheet 

toteutuvat sellaisinaan myös lauluyhtyeen toiminnassa, minkä vuoksi teoria on hyvin 

sovellettavissa tähän kontekstiin. Vaiheista viimeinen on mukana siksi, että myös 

lauluyhtyemaailmassa ryhmän elinkaari kestää tietyn ajan, esimerkiksi yhden lukukauden. 

Näissä tapauksissa yhtyeen jäsenet tai ainakin osa heistä vaihtuu kauden päättyessä, ja 

jossain vaiheessa jokainen yhtye lopettaa toimintansa vaikka kyse ei olisikaan 

koulumaailmaan sijoittuvasta toiminnasta. Ammattimaisesti toimivien yhtyeiden elinkaaret 

saattavat kuitenkin olla jopa kymmeniäkin vuosia pitkiä – esimerkkinä tästä The Swingle 

Singers, joka on toiminut aktiivisesti jo vuodesta 1962 lähtien. Käsittelen seuraavassa 

kuitenkin teorian neljä ensimmäistä vaihetta, sillä tarkasteluni tässä tutkimuksessa 
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kohdentuu ryhmiin, jotka eivät ole lopettamassa toimintaansa tai käymässä läpi suuria 

muutoksia jäsenistössään tutkimuksen tekemisen aikana. 

Muodostusvaiheessa ryhmän jäsenet opettelevat toimiminaan toistensa kanssa. Tällöin he 

tutustuvat toisiinsa, ja hankkivat tietoa toistensa aiemmista taustoista, asenteista ja 

kokemuksista. (Pennington 2005, 72.) Yhtyeen jäsenten valikoituessa 

persoonallisuustekijät ovat aina läsnä, vähintään alitajuisesti. Vaikka musiikilliset tekijät 

ovat tärkeä osa yhtyeen muodostamista, merkittävää on myös se, kuinka jäsenet viihtyvät 

toistensa seurassa. Tällä on merkitystä erityisesti harjoiteltaessa, jolloin yhtyeen jäsenet 

viettävät paljon aikaa toistensa seurassa. (Chin & Scalise 2012, 180–181.) 

Muodostusvaiheen aikana ryhmä pyrkii selvittämään toimintansa tavoitetta. Tässä 

vaiheessa varsinaiset tehtävät suoritetaan yhdistelemällä yksilöiden suorituksia sen sijaan 

että ryhmä toimisi yhteisvoimin. Tällöin ryhmän ilmapiiri on usein myönteinen, vaikka 

jäsenet voivatkin kokea epävarmuutta vielä siitä syystä, että roolit eivät ole vakiintuneita ja 

yhteiset pelisäännöt puuttuvat. (Kopakkala 2011, 49.) Muodostumisvaiheen päätyttyä 

ryhmä on onnistunut muodostamaan itselleen ryhmäidentiteetin (Pennington 2005, 72).  

Kuohuntavaiheessa ryhmän sisällä alkaa ilmetä konflikteja ja jäsenten väliset roolit ja 

valtasuhteet nousevat esiin, mikä herättää ryhmän jäsenissä erilaisia tunnekokemuksia 

(Tuckman 1965, 396). Joissakin tilanteissa tämä vaihe voi mennä ohi nopeasti, mutta 

toisinaan taas se voi kestää pitkänkin ajanjakson. Kuohuntavaihe voi alkaa vähitellen tai 

sen voi laukaista jokin negatiivinen tekijä, kuten epäonnistunut esiintyminen. 

Kuohuntavaiheesta selviytyminen tapahtuu eri ryhmissä eri tavoilla, ja eroja konfliktien 

selvittämisessä voi ilmetä myös sukupuolten välillä. (Chin & Scalise 2012, 181–184.) 

Kuohuntavaiheelle on tyypillistä, että yksilöt haluavat erottautua ryhmän sisällä ja jäsenet 

ilmaisevat mielipiteitään aiempaa rohkeammin. Ryhmän tavoitteet ja toimintamuodot 

selkeytyvät, mutta samalla alkaa esiintyä vastustusta ryhmän tehtäviä kohtaan. Riippuen 

ryhmän toimintamuodosta kuohuntavaiheen voimakkuus vaihtelee, ja joissakin ryhmissä 

sitä ei välttämättä ole ollenkaan. (Kopakkala 2011, 49–50.) Jos ryhmät eivät onnistu 

selvittämään kuohuntavaiheen erimielisyyksiä, se saattaa muotoutua kyvyttömäksi 

toteuttamaan alkuperäistä tehtäväänsä, tai ryhmä saattaa jopa hajaantua (Pennington 2005, 

73). 

Normeista sopimisen aikana konfliktit selviävät ja roolit ryhmän sisällä selkiytyvät. 

Ryhmän toimintatavat tulevat tällöin selkeiksi kaikille jäsenille ja toimiminen helpottuu. 
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Tässä vaiheessa yhtye myös asettaa yhteiset tavoitteet joihin kaikki jäsenet pyrkivät. (Chin 

& Scalise 2012, 184.) Ryhmälle on tässä vaiheessa jo muodostunut jonkin verran 

koheesiota, jolla tarkoitetaan ryhmää koossapitävää voimaa. Jäsenille on kehittynyt myös 

myönteinen tunne ryhmäidentiteetistä. (Tuckman 1965, 396.) Tässä vaiheessa ryhmästä 

saattaa tulla jopa liian kiinteä, mikä voi haitata varsinaisten tehtävien suorittamista 

(Pennington 2005, 73). Tämä ilmiö ei kuitenkaan ole erityisen yleinen lauluyhtyeissä, 

joissa ryhmän kiinteydellä voidaan havaita yleensä olevan positiivisia vaikutuksia, mutta 

joissakin tapauksissa myös negatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. 

Suoritusvaiheessa olevien ryhmien jäsenten yksilölliset kyvyt nousevat merkittävään 

asemaan, ja ryhmän vuorovaikutuksellinen rakenne alkaa toimia työvälineenä varsinaisten 

tehtävien suorittamiselle (Tuckman 1965, 369). Kun puhutaan lauluyhtyeistä, esiintyminen 

on yksi tärkeimmistä asioista mihin toiminnalla tähdätään. Jäsenten on siis kyettävä 

ottamaan henkilökohtainen vastuu omista osuuksistaan ennen esiintymistä. Tästä vaiheesta 

selviytyminen määräytyy myös pitkälti sen perusteella, miten aiemmissa vaiheissa on 

toimittu. Jos konfliktit on onnistuttu selvittämään ja tavoitteet jäsenten kesken ovat 

yhtenäisiä, edellytykset onnistuneelle esiintymiselle ovat paremmat. (Chin & Scalise 2012, 

184–185.) Ryhmän keskinäisriippuvuus on tässä vaiheessa erityisen tärkeää, sillä se takaa 

yhteistyön toimivuuden ja jokaisen sitoutumisen ryhmän toimintaan (Pennington 2005, 

73). 

Koheesiolla tarkoitetaan ryhmän kiinteyttä ja vetovoimaa, jota jäsenet kokevat ryhmää 

kohtaan. Vetovoiman määrä voi vaihdella jäsenten välillä. Se muodostaa jäsenten 

yhteenkuuluvuuden tunteen, ja kun vetovoiman määrä on suuri, jäsenten sitoutuminen 

ryhmään on voimakasta ja he osallistuvat toimintaan aktiivisesti. Vetovoima koetaan 

ryhmässä usein me-henkenä, joka innostaa ja motivoi ryhmän jäseniä toimimaan yhteisten 

etujen mukaisesti. (Laine 2005, 190–191.) Etenkin vapaaehtoisuuteen perustuvien ryhmien 

toiminnan kannalta koheesio on ensiarvoisen tärkeää, sillä ilman sitä jäsenet eivät sitoudu 

toimintaan, mikä taas johtaa toiminnan loppumiseen ja ryhmän hajoamiseen (Laine 2005, 

s. 191). Ihmiset sitoutuvat vapaaehtoisiin eli avoimiin ryhmiin useista eri syistä. Näitä 

voivat olla kiinnostus ryhmän toimintaa kohtaan, tai se, että ryhmän jäsenyys nostaa 

henkilön statusta jollakin tavalla. Sitoutumista voi aiheuttaa myös se, että henkilö pitää 

muista ryhmän jäsenistä. Näiden tekijöiden lisäksi ryhmää uhkaavia tekijöitä vastaan 

toimiminen vahvistaa ryhmän koheesiota. Ryhmän koheesio on sitä voimakkaampi, mitä 

useampi vaikuttava tekijä sen taustalla on. (Pennington 2005, 83–84.) 
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Ryhmäytymisen vaiheita tarkastelemalla voidaan havaita, että normien sopiminen ja 

suoriutumisvaihe muodostavat eräänlaisen positiivisen syklin, joka on esitetty kuvassa 1. 

Kun ryhmän toiminta on onnistunutta, se tuottaa tuloksia, joiden avulla ryhmä voi 

saavuttaa asettamiaan tavoitteita. Jos ryhmän toiminta on pitkäkestoista ja jatkuu tehtävien 

suorittamisen jälkeenkin, on oletettavaa, että ryhmä sopii uusista tavoitteista, ja aiemmin 

saavutetut onnistumiset toimivat ryhmän koheesiota vahvistavina tekijöinä. Voidaan siis 

havaita, että suoriutumisen jälkeen ryhmä palaa ainakin osittain takaisin normien 

sopimisen vaiheeseen, josta toiminta jatkuu syklin mukaisesti. 

 

KUVA 1. Ryhmätoiminnan positiivinen sykli. 

3.2 Ryhmän jäsenten roolit 

Ryhmän jäsenten yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat väistämättä yhtyeen toimintaan, ja 

erilaiset yksilöiden ominaisuudet ja persoonallisuudet muodostavat ryhmän identiteetin. 

Limin (2013, 8) artikkelissa käy ilmi, että lauluyhtyeen kaikkia jäseniä yhdistää se, että 

kaikilla on yksilöllinen laulajaidentiteetti, mutta kaikki myös kokevat vahvasti olevansa 

yksi ryhmän jäsenistä. Monipuolisuus laulajien musiikkitaustassa koetaan toimintaa 

rikastavana ja parantavana tekijänä. 

Ryhmän jäsenille muodostuu aina jonkinlaisia rooleja, joiden muotoutumiseen vaikuttavat 

yksilön persoonalliset ominaisuudet sekä toisilta ihmisiltä tulevat odotukset, ja joiden 

avulla jäsenten yksilölliset tehtävät ja toimintatavat määrittyvät (Niemistö 2007, 107; 
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Ahokas 2013, 189). Ryhmässä jokaiselle jäsenelle muodostuu myös oma sosiaalinen 

statuksensa, joka määräytyy sen perusteella, missä määrin muut yhteisön jäsenet 

hyväksyvät hänet ja pitävät hänestä, eli sen muodostumiseen vaikuttavat yksilön 

persoonalliset ominaisuudet ja käyttäytyminen. Status voi muodostua myös jonkin 

erityistaidon tai kyvyn myötävaikutuksesta. (Niemistö 2007, 120; Pennington 2005, 88.) 

Toisaalta Laineen (2005, 195–196) mukaan ihminen alkaa omaksua myös 

käyttäytymistapoja, joita hänen statukseltaan odotetaan. Yksilön toimintaa ryhmässä voivat 

toisaalta siis ohjata hänen henkilökohtaiset luonteenpiirteensä tai ryhmän asettaman 

statuksen luomat odotukset. 

Ryhmässä vallitsevat sosiaaliset normit lisäävät ryhmän yhdenmukaisuutta, mutta normisto 

ei välttämättä edellytä kaikilta samanlaista käytöstä, vaan eri asemissa olevat jäsenet 

noudattavat keskenään erilaisia, kuitenkin koko yhteisön hyväksymiä normeja. (Laine 

2005, 189.) Normien avulla ryhmän toiminta muodostuu sellaiseksi, että se palvelee 

parhaalla mahdollisella tavalla ryhmän tavoitteita – normit siis osaltaan vaikuttavat myös 

erilaisten roolien muodostumiseen. (Ahokas 2013, 188.) Jäsenten roolit voivat olla 

erikseen osoitettuja tai ne voivat syntyä ryhmän muiden jäsenten asettamana, jolloin ne 

voivat perustua esimerkiksi tottumiseen tai jonkun jäsenen erityisiin ominaisuuksiin (Laine 

2005, 189). Lauluyhtyeessä saatetaan olettaa jonkun jäsenen kutsuvan muut koolle 

harjoituksiin, koska tämä on tehnyt sen ennenkin, tai uutta kappaletta harjoitellessa sama 

henkilö huolehtii aina pianon soittamisesta, koska hänen nuotinlukutaitonsa on muita 

parempi. 

Laineen (2005, 190) mukaan epävirallisia rooleja voi syntyä myös silloin, jos joku 

jäsenistä ottaa itselleen tietynlaisen roolin. Tämä voi tapahtua siksi, että jäsen kokee 

olevansa muita kokeneempi, tai katsoo velvollisuudekseen valvoa muita ryhmän jäseniä. 

Epäviralliset roolit ovat aina kuitenkin vahvasti sidoksissa myös henkilön 

persoonallisuuden erityispiirteisiin. Tilanne, jossa joku henkilö omaksuu itse itselleen 

jonkin roolin, saattaa aiheuttaa ristiriitoja yhteisössä, koska kaikki jäsenet eivät välttämättä 

hyväksy roolia. Toisinaan taas yhteisö saattaa asettaa jollekin jäsenelle roolin, jota tämä ei 

halua ottaa. 

Tässä esiteltävä ryhmän jäsenten perustyyppien esittely perustuu Matti Koskenniemen 

(1972) luokitteluun, joka on ollut laajalti käytössä suomalaisen ryhmäntutkimuksen parissa 

(Laine 2005, 199). Johtajan rooli lankeaa usein henkilölle, joka edistää hyvin ryhmän 
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toimintaa ja tavoitteiden toteutumista, sekä edesauttaa positiivisen vuorovaikutuksen 

syntymistä ryhmässä. Usein johtajaksi määrittyvällä henkilöllä voi olla tietynlaisia 

persoonallisuuden piirteitä tai yhteisölle merkityksellisiä taitoja, jotka vaikuttavat johtajan 

rooliin valikoitumiseen. (Ahokas 2013, 212–213). Johtajan status annetaan mielellään 

jäsenelle, jonka sosiaalisessa toiminnassa ilmenee hallittua aktiivisuutta. Tällaista henkilöä 

ei koeta uhkaksi ryhmän toiminnalle, vaan tämän ominaisuuksien koetaan edistävän 

ryhmän toimintaa. Johtajan vaikutusvalta ulottuu usein kaikkiin ryhmän jäseniin. (Laine 

2005, 196–197.) Johtajuus voi jakautua tehtäviensä mukaan myös useammalle henkilölle 

kerrallaan. Sosioemotionaaliset johtajat pyrkivät ylläpitämään ryhmän sosiaaliset suhteet ja 

ilmapiirin hyvänä, kun tehtäväorientoitunut johtaja taas keskittyy ryhmän varsinaisesta 

tehtävästä suoriutumiseen (McGrath 1984, 247; Pennington 2005, 90). Lauluyhtyeissä, 

joissa jäseniltä odotetaan korkeaa musiikillista taitotasoa, erityisosaamisen voidaan olettaa 

vaikuttavan suuresti johtajuuden määräytymiseen. 

Myötäilijät ovat jäseniä, jotka osallistuvat aktiivisesti kaikkeen toimintaan, mutta heillä ei 

ole vaikutusvaltaa muihin ryhmän jäseniin. Myötäilijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään, 

joita ovat apurit, suosikit ja seurailijat. Apurit toimivat ryhmässä oma-aloitteisesti johtajan 

tukena. Suosikkien asema määräytyy pitkälti ryhmän sisäisten toverisuhteiden perusteella. 

Seurailijat ovat jäseniä, jotka osallistuvat ryhmän yhteisiin tehtäviin, mutta eivät osoita 

toiminnassaan oma-aloitteisuutta. Ryhmissä voi olla myös syrjässäolijoita, jotka eivät 

jostain syystä osallistu yhteiseen toimintaan aktiivisesti. (Laine 2005, 197–198.) 

Lauluyhtyeissä, joita tässä tutkimuksessa käsitellään, tämän kaltaiset roolit eivät 

kuitenkaan ole mahdollisia, sillä lauluyhtyeissä jokaiselta jäseneltä edellytetään 

tasavertaista vastuunottokykyä. Toisinaan yhtyeissä voi esiintyä kuitenkin sosiaalista 

laiskottelua, mikä on tyypillinen ilmiö kaikissa ryhmissä. Tähän syyllistyvä henkilö ei 

jostain syystä hoida omia tehtäviään ryhmässä. Tätä ilmiötä voi esiintyä silloin, jos yksilö 

ei pidä ryhmän tehtävää itselleen tärkeänä tai mielekkäänä – toisaalta päinvastaisesti 

kaikkien ryhmän jäsenten kannalta mielekäs toiminta ehkäisee sosiaalista laiskottelua. 

(Pennington 2005, 58–60.) Jos kaikki jäsenet kokevat toiminnan mielekkääksi, sosiaalista 

laiskottelua ei siis pitäisi esiintyä ryhmän keskuudessa. 

Kun enemmistö ryhmässä pitää jostakin ryhmän jäsenestä, hän saa osakseen suosiota. 

Suosikin asema ei kuitenkaan määräydy pelkästään yksittäisten ystävyyssuhteiden 

perusteella, vaan hyviä ihmissuhteita vaaditaan useiden ryhmän jäsenten välillä. Suosikin 

persoonallisuuden piirteitä voivat olla esimerkiksi iloisuus, luotettavuus, ulospäin 
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suuntautuneisuus, kyky luoda ja ylläpitää vuorovaikutusta, aloitteellisuus ja myönteinen 

minäkuva. Suosikilla voi olla myös negatiivisia ominaisuuksia, mutta positiivisia 

ominaisuuksia on enemmän, ja ne ovat hallitsevia. (Laine 2005, 201–203.) 

Kukin yksittäinen jäsen voi toiminnallaan vaikuttaa ryhmän ilmapiiriin ja toimintaan. 

Jäsenen asema määrittää sen, miten hänen toimintaansa suhtaudutaan ryhmässä. Joskus 

hyvä ja rakentava ehdotus saatetaan torjua ryhmässä, koska ehdotuksen esittäneen jäsenen 

asema ryhmässä ei ole vahva. Tämän kaltaisissa tapauksissa jäsenten välinen kilpailu voi 

estää hyvien ideoiden esittämistä ja samalla vaikeuttaa ryhmän toimintaa. Joskus taas joku 

jäsenistä voi vaieta siksi, että hänen asemansa ei valtuuta tilanteiden ohjailuun – tällöin hän 

astuisi johtajan tontille. (Repo-Kaarento 2007, 84.) Tämän perusteella voidaan olettaa, että 

hedelmällisintä ryhmän toiminnan kannalta olisi, jos kaikkien jäsenten asema ryhmässä 

olisi lähes yhtä vahva, eikä varsinaista johtajaa olisi. 

Kun kiinteästä ryhmästä poistuu jäsen, se aiheuttaa muulle ryhmälle eräänlaisen kriisin 

joka pahimmillaan voi johtaa jopa ryhmän hajoamiseen. Osa ryhmä identiteettiä lähtee 

tällöin pois, ja vaikka ryhmän jäsen korvattaisiin uudella, ryhmän dynamiikka muuttuu. 

Uudella jäsenellä ei ole taustallaan samoja, yhdistäviä kokemuksia kuin muilla jäsenillä. 

Ryhmän uusi identiteetti alkaa kuitenkin muodostua välittömästi, kun yhteistoimintaa 

jatketaan. (Aho 2009, 28–29.) 

3.3 Johtajuus ja kommunikaatio lauluyhtyeessä 

Tapoja pienryhmän johtamiseen on useita. Johtaminen voi olla ryhmäkeskeistä, jossa 

otetaan huomioon yhtyeen jäsenten väliset suhteet ja pyritään jäsenten väliseen 

luottamuksen tunteeseen, sekä huolehditaan jäsenten emotionaalisesta hyvinvoinnista. 

Ohjaavassa johtamistavassa keskittyminen kohdentuu enemmän suorituksen ohjaamiseen, 

eli tämän tutkimuksen kontekstissa musiikillisen suorituksen ohjaamiseen ja arviointiin 

sekä tehtävien jakoon ja ohjelmiston hankintaan. Molemmissa tavoissa on hyvät puolensa, 

mutta parhaiten toimiva malli on se, että johtaja omaksuu itselleen molempia johtamisen 

tyylejä. (Aho 2009, 21–22.) 

Aikuisten ihmisten muodostamaa ryhmää johdettaessa johtajan rooli on ohjata toimintaa, 

kannustaa ja haastaa ryhmää toimimaan entistä paremmin. Repo-Kaarento (2007, 69) 

mainitsee, että ryhmän johtaja olisi vastuussa oppimiselle suotuisan ilmapiirin 
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muodostumisesta. Oman käsitykseni mukaan vastuu on kaikilla jäsenillä tasaisesti, mutta 

johtaja voi edesauttaa vuorovaikutusta positiiviseen suuntaan. Kun ryhmän ohjaaja käyttää 

toiminnassa hyödykseen ryhmän vuorovaikutusta, hänen rooliaan voidaan luonnehtia 

enemmänkin tiimiorganisaation vetäjäksi kuin opettajaksi tai tiedon jakajaksi. (Repo-

Kaarento 2007, 69.) Repo-Kaarennon (2007, 84) mukaan ryhmän johtajalla on asemansa 

puolesta mahdollisuus vaikuttaa ryhmän toiminnan ohella myös sen dynamiikkaan. Vaikka 

johtaja ei tietoisesti pyrkisikään vaikuttamaan dynamiikan muodostumiseen, tätä tapahtuu 

aina kuitenkin jonkin verran, sillä johtajan valta-aseman johdosta hänen käytöksensä 

vaikuttaa väistämättä ryhmään ja sen toimintatapoihin. 

Vaihtoehtoisena johtamistapana voidaan nähdä johtaminen ryhmäidentiteetin kautta. Kun 

ihminen kokee olevansa osa ryhmää, hänellä on usein halu toimia ryhmän edun mukaisesti. 

Jos ryhmän johtaja kykenee vaikuttamaan ryhmän jäsenten kokemuksiin 

ryhmäjäsenyydestä, voidaan saavuttaa tavoitteiden mukaista toimintaa. Tämän kaltaista 

johtamiseen päästään, kun johtaja on myös itse osa ryhmää, ja ryhmän jäsenten tavoin 

myös hän toimii ryhmän etujen mukaisesti. Johtajan tehtävänä on pyrkiä aktiivisesti 

edistämään ryhmän identiteettiä sen sijaan, että sen odotetaan syntyvän itsestään. Johtaja 

voi pyrkiä vaikuttamaan myös ryhmän toimintaympäristöihin niin, että ryhmäidentiteetin 

luonne on pysyvää. Ryhmän sisäisen johtajuuden etuna voidaan nähdä myös se, että kun 

johtaja koetaan osaksi ryhmää, myös häneen luotetaan muiden jäsenten tavoin. 

(Pohjanheimo 2012, 40–43.) Tällöin voidaan ajatella, että sosiaalisen pääoman negatiivisia 

vaikutuksia ei pääse myöskään syntymään. Tiiviillä ryhmillä voi toisinaan olla taipumus 

hylkiä ryhmään kuulumattomia ihmisiä, joten johtajan ryhmään kuuluminen on toiminnan 

onnistumisen kannalta merkityksellistä. Tällöin ryhmälle ei tule tarvetta sulkea johtajaa 

ulkopuolelle, mikä voisi olla mahdollista silloin, kun johtajaa ei mielletä ryhmän jäseneksi. 

Ryhmäidentiteetin kautta vaikuttaminen voidaan nähdä yhtenä parhaista mahdollisista 

johtamistavoista, kun kyseessä on lauluyhtyeen kaltainen, pieni ryhmä. Voitaneen myös 

ajatella, että tämä ryhmäjäsenyyden kokemuksiin vaikuttaminen voisi tapahtua pyrkimällä 

lisäämään sosiaalista pääomaa ryhmässä, sillä sen elementtien kautta ihmisten 

sitoutuminen ryhmiin paranee. 

Penningtonin (2005, 20–21) mukaan aiemmin on oletettu, että viestintä pienryhmissä on 

aina vapaata ja avointa. Tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että myös pienryhmissä 

esiintyy erilaisia viestintärakenteita ja kommunikaation malleja. Lauluyhtyeet ovat pieniä 

ryhmiä, joissa kommunikaatio on runsasta ja tiheästi toistuvaa. Erilaiset viestintärakenteet 
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voivat vaikuttaa ryhmän kommunikaatioon esimerkiksi istumajärjestyksen tai erilaiset 

johtohahmojen kautta, jolloin viestit ryhmässä kulkevat niiden muodostamien sosiaalisten 

rakenteiden mukaisesti. 

Muun muassa Bavelas (1950) on tutkinut erityisesti viestintäverkkojen vaikutusta 

pienryhmien ongelmanratkaisussa. Verkot vaihtelevat hajautettujen ja keskitettyjen mallien 

välillä. Keskitetyissä malleissa ryhmän jäsenten välistä viestintää on keskitetty kulkemaan 

yksittäisten jäsenten kautta, kun taas hajautetuissa verkoissa kullakin jäsenellä on useampia 

jäseniä, joiden kanssa he kommunikoivat. Keskitetyille malleille on tyypillistä, että 

ryhmässä on johtohahmo tai muutoin ryhmään voimakkaasti vaikuttava henkilö. 

Penningtonin (2005, 21–22) mukaan näissä malleissa ryhmän roolit ovat siis jo 

lähtökohtaisesti sellaiset, että ryhmässä on johtaja tai muu keskeinen henkilö. 

Tutkimuksessa selvitettiin ryhmän jäsenten tyytyväisyyttä ryhmän työskentelyyn, 

johtajuuden ilmenemistä sekä viestien välittymisen nopeutta ja tarkkuutta. Hajautetut 

verkot tuottivat selkeästi enemmän tyytyväisyyttä ryhmän toimintaan, ja niissä johtajuutta 

ei yksittäisten henkilöiden ominaisuutena ilmennyt. Niissä viestien välittyminen oli 

kohtalaista, ja kaikille avoimessa verkossa myös nopeaa. Keskitetyissä verkoissa 

tyytyväisyys taas oli kohtalaista tai pientä, joskin viestien välittyminen oli hajautettua 

tarkempaa. Näin ollen eniten positiivisia puolia tuntuu löytyneen hajautetusta, täysin 

avoimesta verkosta, jossa kaikki ryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa kaikkien kanssa. 

Tämän perusteella johtajattomuus voidaan nähdä lähtökohtaisesti hyvänä asiana, sillä se 

näyttäisi helpottavan ryhmän jäsenten kesken tapahtuvaa vuorovaikutusta. Penningtonin 

(2005, 22) mukaan viestinnän tietoisella ohjailemisella haluttuun suuntaan voidaan 

vaikuttaa niin yksilön tyytyväisyyteen ryhmässä, kuin myös yhteisön suorituksiin. 

Kommunikaation näkökulmasta olisi myös perusteltavaa, että lauluyhtyeen kaltaisen 

ryhmän kannalta olisi parasta, jos yhtyeessä ei ilmenisi yksilöiden johtajuutta, sillä se 

vaikuttaa lisäävän jäsenten tyytyväisyyttä ryhmän työskentelyyn. 

Hajautettuja kommunikaatioverkkoja voidaan rinnastaa sosiaalisessa pääomassa 

käsiteltäviin tiiviisiin sosiaalisiin verkostoihin, joissa kommunikaation katsotaan olevan 

helpointa ja esteettömintä (esim. Ruuskanen 2002). Esteetön kommunikaatio nähdään 

edellytyksenä ryhmän toiminnalle, jolla voidaan perustella hajautettujen 

kommunikaatioverkostojen olevan toimivimpia myös lauluyhtyetoiminnan kannalta.  



 34 

Vaikka lauluyhtye toimisikin demokraattisesti, ryhmässä usein on henkinen johtaja, jonka 

mielipiteillä ja toiminnalla voi olla suurempi vaikutus ryhmän toimintaan. Tämä jäsen 

saattaa olla musiikillisilta taidoiltaan muita pidemmällä, jolloin auktoriteetti saattaa 

muodostua itsestään, tai hänellä saattaa olla suurin kiinnostus yhtyeen toimintaa kohtaan. 

Henkinen johtajuus voi myös vaihdella jäsenten välillä tilanteesta riippuen. (Aho 2009, 

26.) Repo-Kaarento (2007, 79) mainitsee, että kaikki ryhmät tarvitsevat jonkinlaisen 

johtajan toimiakseen. Johtaja voi olla ryhmän ulkopuolinen tai ryhmän sisällä toimiva 

henkilö. Johtajuus voi myös kiertää jäseneltä toiselle. Toiminta vaatii siis yhteisesti 

sovittuja pelisääntöjä, jotka kaikki ryhmän jäsenet hyväksyvät. Repo-Kaarennon 

kuvailema johtajuus ei siis välttämättä ole yhdelle henkilölle asetettu ominaisuus, vaan se 

voi olla myös siirtyvä ilmiö ryhmän jäsenten keskuudessa. Penningtonin (2005, 120) 

mukaan johtaminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun muut henkilöt ovat valmiita 

toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Siirtyvän johtajuuden mallissa kykyä 

johdettavana olemiseen tulisi siis löytyä kaikilta ryhmän jäseniltä. 

Kuten Tampereen sävelen (2013) yhtyelaulukilpailun säännöissä mainitaan, 

lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että lauluyhtyeissä ei useinkaan ole erillistä johtajaa. 

Tämän perusteella voidaan päätellä, että useimmat lauluyhtyeet ovat itseohjautuvia ryhmiä. 

Repo-Kaarennon (2007, 79) mukaan itseohjautuvan ryhmän toiminta edellyttää 

ulkopuolista arviointia toimintansa tueksi. Yksi keino on käyttää toiminnan tukena erilaisia 

välineitä tai malleja, jolloin pienet ryhmät voivat toimia myös ilman johtajaa. Myös 

ryhmän sisällä tapahtuva arviointi erillisen johtajan puuttuessa on tärkeässä osassa, sillä 

muuta varsinaista palautetta ryhmä ei saa. Palautteen antaminen ryhmässä voi olla 

kuitenkin vaikeaa, jos kukaan ei varsinaisesti ole auktoriteettiasemassa. Kehittyäkseen 

jäsenten täytyy siis itse ja ryhmänä arvioida jatkuvasti omaa toimintaansa ja tavoitteiden 

saavuttamista. (Repo-Kaarento 2007, 80.) McDonaldin (2012, 164) mukaan mikään ei voi 

korvata lauluyhtyettä ohjaavaa ammattilaista. Toisaalta hänen mukaansa kuitenkin eniten 

kehitystä yhtyeessä tapahtuu silloin, kun varsinainen johtaja ei ole läsnä 

harjoitustilanteessa, sillä tällöin vapaudentunne laulajien keskuudessa antaa enemmän sijaa 

luovuudelle. Tämän voidaan nähdä viittaavan myös aiemmin mainittuun sosiokulttuuriseen 

oppimiskäsitykseen. 

Limin (2013, 10) tutkimukseen osallistunut The Swingle Singers on toiminut lähes koko 

olemassaoloaikansa musiikista ja taiteellisesta puolesta vastaavan ohjaajan alaisuudessa, ja 

tuona aikana vaihtuvuutta laulajistossa tapahtunut paljon. Tämä johtajuuteen perustuva 
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toimintamalli ei kuitenkaan toiminut yhtyeen nykyisille laulajille, ja yhtyeen toimintatapaa 

muutettiin vuonna 2012, kun erillisestä johtajasta luovuttiin. Laulajat olivat kokeneet, että 

ohjaaja ei ottanut heidän ehdotuksiaan huomioon, eikä aina tarjonnut niitä taiteellisia 

näkökulmia mitä yhtye olisi itse halunnut kehittää. Yhtyeen jäsenet kuvasivat ohjaajan 

alaisuudessa toimimisen aikaa vaikeaksi aikakaudeksi, mutta silti ei voida jättää huomiotta 

sitä seikkaa, että The Swingle Singers toimi menestyksekkäästi lähes puoli vuosisataa 

vanhan toimintamallin mukaisesti. Nykyisessä kokoonpanossaan yhtye on kuitenkin 

tyytyväinen uuteen malliin, jossa heidän mukaansa kaikki saavat äänensä kuulumaan 

päätöksenteossa, ja kokemus toiminnasta on kokonaisuudessaan muuttunut 

palkitsevammaksi ja merkityksellisemmäksi. Erillisen johtajan merkitys voisi olla 

kuitenkin perusteltavissa esimerkiksi tilanteissa, joissa ryhmän takertuminen rooleihinsa 

haittaa tai hidastaa ryhmän työskentelyä (Repo-Kaarento 2007, 61). Tällöin johtaja voi 

antaa ulkopuolista näkökulmaa, mikä saattaa auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. 

Kuten aiemmin mainittiin, lauluyhtyeet ovat pääpiirteittäin rinnastettavissa 

kamarimusiikkiyhtyeisiin. Yksi kamarimusiikille ominaisista piirteistä on, että yhtyeet 

organisoivat oman toimintansa itse, ja näin ollen ovat eräänlaisia itseohjautuvia 

organisaatioita. Kamarimusiikki on jo lähtökohtaisesti ollut musiikkia, joka on syntynyt 

instituutioiden ulkopuolella, ja musisointi on ollut yhtyeiden jäsenten yhteisen 

aktiivisuuden tulosta. Tarvetta johtajalle ei ole ollut, sillä yhtyeet ovat olleet verrattain 

pieniä, ja johtajuus on voinut ilmetä spontaanisti ryhmässä silloin, kun sille on ollut 

tarvetta. (Sicca 2000, 146–147.) Butterworthin (1990, 224) mukaan yhtyeet voivat 

saavuttaa hyviä tuloksia itseohjautuvasti silloin, kun kaikkien jäsenten motivaatio on 

korkea ja tavoitteet yhteisiä. Vaikka The Swingle Singers toimiikin nykyisin ilman 

johtajaa, yhtyeen jäsenet mainitsevat johtavansa harjoituksia vuorotellen. Toimintamuotoa 

nimitetään demokraattiseksi kumppanuudeksi, jossa kaikilla jäsenillä on kuitenkin aina 

tasaisesti päätösvaltaa, eikä kukaan jäsenistä tee päätöksiä yksin tilapäisestä vetovastuusta 

huolimatta. (Lim 2013, 9.) Tällöin toiminnan voidaan olettaa perustuvan jäsenten 

keskinäiselle luottamukselle ja yhteisöllisyydelle. Hyyppä (2005, 67) mainitsee, että 

ylemmältä taholta johdettuna yhteisöllinen toiminta tuskin onnistuu. Yhteisön toiminta taas 

edellyttää yhteisöllisyyttä, mikä puoltaa sitä, että lauluyhtyeiden toiminnalle otollisinta on 

työskennellä ilman erikseen osoitettua johtajaa. 

  





4 SOSIAALINEN PÄÄOMA 

Pääoman käsite on ollut pitkään esillä taloustieteissä, mutta 1970–1980-luvuilla Pierre 

Bourdieu ja James Coleman nostivat sen tarkasteluun myös laajemmin yhteiskuntatieteiden 

parissa, jolloin alettiin puhua sosiaalisesta pääomasta. Colemanin näkökulmasta sosiaalista 

pääomaa tarkasteltaessa huomio kiinnittyy yhteisön sosiaalisten suhteiden tiiviyteen ja 

siihen, kuinka hyvin yhteisö kykenee ylläpitämään normeja, luottamusta ja tiedon kulkua. 

Tästä näkökulmasta sosiaalisen pääoman tarkoitus on helpottaa tarkoituksenmukaista 

toimintaa. Coleman jakaa sosiaalisen pääoman kolmeen osa-alueeseen. Näistä 

ensimmäinen sisältää oletuksen vastavuoroisuudesta, odotuksesta vastapalvelusten 

suorittamiseen sekä luottamuksesta näiden välittävänä tekijänä. Toinen Colemanin 

elementeistä on informaation kulku, joka on vahvasti sidoksissa yhteisön sosiaalisiin 

suhteisiin. Sosiaaliset suhteet lisäävät ja helpottavat mahdollisuuksia hankkia 

informaatiota, ja kontaktit yksilön tavoitteiden kannalta merkityksellisiin henkilöihin 

auttavat tavoitteiden saavuttamisessa. Mitä tiiviimpiä yhteisön informaatioverkostot ovat, 

sitä paremmin tieto leviää. Lisäksi Coleman nostaa esiin erilaiset normit. Tärkeimmäksi 

nousevat sellaiset normit, jotka edellyttävät yksilöltä tilapäistä luopumista omasta 

edustaan, jos sen avulla voidaan ajaa yhteisön etua. Normit toimivat kuitenkin vain silloin, 

kun niiden rikkomisesta seuraa sanktio. Normien ylläpitäminen on mahdollista tiiviiden 

sosiaalisten verkostojen avulla, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset yhteisössä tuntevat 

toisensa, jolloin he voivat kollektiivisesti rangaista yhteisiä normeja rikkovaa henkilöä. 

(Ruuskanen 2002, 9–11.) 

Bourdieun näkemyksessä sosiaalinen pääoma liittyy yksilön ajautumisen samankaltaisten 

ihmisten verkostoihin. Tämä jäsenyysjärjestelmä voidaan nähdä myös toisia ulkopuolelle 

sulkevana. Sisäpiiriin kuuluminen taas vahvistaa luottamusta jäsenten välillä, ja 

yhteisöllisyydestä syntyvän sosiaalisen pääoman avulla on mahdollista kartuttaa myös 

taloudellista pääomaa. Bourdieun sosiaalista pääomaa on kritisoitu juuri sen eriarvoistavan 

ja konfliktoivan sävyn vuoksi. Se voidaan nähdä siis poissulkevana elementtinä, joka 

erottaa esimerkiksi eriarvoisilla asuinalueilla elävät ihmiset omiin ryhmiinsä. (Ruuskanen 

2002, 16–17.) 

Suuremman kiinnostuksen kohteeksi käsite nousi 1990-luvulla, jolloin Robert Putnam 

nosti käsitteen uudelleen esiin Italian hallintouudistusta koskeneen tutkimusraportin 
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yhteydessä. Putnamin mukaan hallintouudistuksen onnistuminen oli sidoksissa eri alueiden 

sosiaalisiin ympäristöihin, ja kansalaisaktiivisuus oli merkityksellisessä asemassa kun 

onnistumisia ja epäonnistumisia tarkasteltiin eri alueilla. Havaittiin myös, että onnistuneilla 

alueilla kansalaisten keskuudessa ilmeni luottamusta toisiaan sekä hallintoa kohtaan, ja 

lakia sekä muita yhteiskunnan normeja noudatettiin. Myöhemmin Putnam jatkoi käsitteen 

tarkastelua amerikkalaisessa yhteiskunnassa, jolloin havaittiin sosiaalisella pääomalla 

olevan hyvinkin laajoja, yhteiskunnallisia vaikutuksia. (Ruuskanen 2002, 6–7.) Putnamin 

(2001, 288–289) havaitsemia positiivisia vaikutuksia on useita. Sen avulla yhteisön 

ongelmien ratkaiseminen helpottuu, sillä yhteisten normien ansioista järjestelmien 

toimivuuteen luotetaan. Luottamus vähentää myös vapaamatkustamisen ongelmaa 

yhteisöissä, ja saa kaikki sen jäsenet tavoittelemaan yhteisön etua yksilöllisten etujen 

sijasta. Lisäksi luottamuksen avulla jäsenten välinen vuorovaikutus helpottuu, mikä 

helpottaa informaation kulkua ja sitä kautta päämäärien saavuttamista. Jäsenten välille 

syntyy myös positiivinen riippuvuussuhde, mikä lisää yksilöiden empaattisuutta sekä 

vähentää kyynisyyttä. Sosiaalisella pääomalla on siis myönteisiä psykologisia vaikutuksia, 

mutta sen on havaittu vaikuttavan myös ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen positiivisella 

tavalla. 

Yhdistävänä tekijänä Putnamin ja Colemanin käsitteissä voidaan nähdä painotus 

sosiaalisen pääoman yhteisöä kokoavaan ominaisuuteen. Coleman näkee yhteisön tiiviin 

verkoston luovan vakaan pohjan yksilön toiminnalle, kun taas Putnamilla yhteisön 

vakiintuneet toimintatavat synnyttävät koko yhteisölle hyödyllistä luottamusta. Pierre 

Bourdieun sosiaalinen pääoma nähdään enemmän konfliktien ja yhteiskunnan 

jakautumisen näkökulmasta. Sosiaalinen pääoma yhdessä kulttuurisen ja taloudellisen 

pääoman kanssa nähdään välineenä, jota ihmiset voivat käyttää apunaan kamppaillessaan 

asemastaan yhteiskunnassa. (Ruuskanen 2002, 15–16.) 

Kaikkien kolmen edellä mainitun teoreetikon kuvauksia sosiaalisesta pääomasta yhdistävät 

kaksi samankaltaisena esitettyä toimintamekanismia, joiden mukaan kaikki teoreetikot 

ajattelevat luottamuksen ja kommunikaation asioiksi, jotka tuottavat sosiaalisen pääoman 

niin positiiviset kuin negatiivisetkin seuraukset. Korostukset näkökulmien välillä kuitenkin 

vaihtelevat esimerkiksi siinä, mistä luottamus yhteisöissä syntyy, ja kuinka laajalla alueella 

niitä tarkastellaan. (Ruuskanen 2002, 19–20.) Sosiaalisen pääoman määritelmät vaihtelevat 

eri kirjoittajien välillä, eikä käsitteelle sen saamasta suosiosta huolimatta ole onnistuttu 

tekemään yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Toisaalta kyseessä on hyvin 
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moniulotteinen käsite, jota tuskin koskaan pystytään määrittelemään yksiselitteisesti. 

Kaikkia aiempia teorioita kuitenkin yhdistää se, että sosiaalinen pääoma ymmärretään 

sosiaalisena voimavarana, joka muodostuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. (Ellonen 

2008, 31–33; Ruuskanen 2002, 6.) Toisin sanottuna sosiaalinen pääoma tarkoittaa ihmisten 

välistä yhteenkuuluvuutta, joka ilmenee kansalaisaktiivisuutena sekä ihmisten välisinä, 

keskinäisen luottamuksen vahvistamina toimintaverkostoina (Hyyppä 2005, 13). 

Sosiaalinen pääoma käsitteenä on rinnastettavissa muihin aineetonta pääomaa tarkoittaviin 

käsitteisiin, kuten kulttuuriseen, inhimilliseen tai intellektuaaliseen pääomaan. Sosiaalista 

pääomaa tarkastellessa huomio kiinnittyy sosiaalisten rakenteiden ominaisuuksiin, kuten 

verkostoihin, normeihin ja luottamukseen. Nämä edistävät yhteisön vuorovaikutusta, 

tavoitteita ja toimintaa, ja se voidaan nähdä jopa kanssakäymisen mahdollistajana. (Poikela 

2005, 14; Harisalo & Miettinen 2010, 120.) Parhaiten sosiaalisen pääoman on koettu 

arkipäivässä ilmenevän erilaisissa talkootapahtumissa sekä kuoroissa, sillä niissä me-henki 

korostuu erityisen paljon tavalla jolla se sosiaalisessa pääomassa ymmärretään – toiminta 

perustuu vapaaehtoisuuteen ja vastavuoroisuuteen, jossa yksilön etu saavutetaan yhteisen 

hyvän kautta (Hyyppä 2005, 18). 

Kun ihmiset alkavat toimia yhdessä tuntemattomien kanssa, toimintaan liittyy 

epävarmuutta ja riskejä, sillä yhteisiä sääntöjä tai toimintamalleja ei ole olemassa. 

Yhteistyön opetteluvaiheessa ryhmä alkaa rakentaa itselleen yhteisiä arvoja, sääntöjä, 

periaatteita ja käytänteitä joiden avulla luottamus lisääntyy ja epävarmuustekijät muuttuvat 

vähemmän merkittäviksi. Kun yhteisö huomaa, että yhteisten sääntöjen noudattaminen 

lisää onnistumisen todennäköistä, se vahvistaa näitä asioita entisestään. Tämä muodostaa 

ryhmän jäseniä sitovan, yhteisen sosiaalisen pääoman. (Harisalo & Miettinen 2010, 120–

121.) 

Toisaalta sosiaalisella pääomalla on myös toinen puoli, mikä tulee esiin erityisesti 

Bourdieun sosiaalisen pääoman käsitteessä. Ei ole itsestäänselvyys, että ihmiset toimisivat 

kaikissa tilanteissa yhteisön sääntöjen mukaisesti. Ihmisillä on esimerkiksi taipumus 

ruokkia konflikteja ja luoda esteitä yhteistoiminnan tielle. (Harisalo & Miettinen 2010, 

120–121.) Vaikka ryhmällä olisi paljon sosiaalista pääomaa, se voi kääntyä ryhmää 

vastaan jakaantuessaan epätasaisesti yhteisössä. Jakaantumiseen vaikuttavat yhteisön 

sisällä ilmenevät sosiaalinen tuki ja kontrolli. (Ellonen 2008, 100.) Haittapuolena 
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voitaneen nähdä myös se, että sosiaalista pääomaa voidaan hyödyntää tilanteissa joissa 

ryhmä haluaa toimia toista ryhmää vastaan (Poikela 2005, 14). 

Kilpailu ihmisten välillä voi johtaa siihen, että yksilön energia kuluu pelkästään 

selviytymiseen. Useiden tutkijoiden esittämän väittämän mukaan sosiaalinen pääoma on 

vaarassa jopa rapautua kokonaan länsimaisissa yhteiskunnissa kasvavan kilpailun myötä, 

jolloin sosiaalisen pääoman positiiviset vaikutukset vähenevät. Tämän lisäksi että 

positiiviset puolet katoaisivat, ne korvautuisivat niiden kääntöpuolilla. Luovuudesta tulisi 

luovuuden lannistamista, yhteisen hyvän puolesta työskentely korvautuisi vahvimpien 

edulla. Tällöin esimerkiksi suhteet ja vallankäyttö esiintyisivät niiden negatiivisemmassa 

valossa, mikä johtaisi yhteisöllisyyden vähenemiseen ja edelleen kovempaan kilpailuun. 

(Poikela 2005, 13–14.) 

Hyypän (2005, 15) mukaan sosiaalisen pääoman määrän tai laadun mittaaminen 

tieteellisesti ja luotettavasti on haastavaa, sillä ilmiönä sosiaalinen pääoma on piilevä. 

Toisaalta jotta sosiaalisen pääoman hyöty voidaan osoittaa, on myös ilmiö kyettävä 

jotenkin tuomaan konkreettiselle tasolle. Sosiaalinen pääoma on yhteisön ominaisuus, 

mutta kukin yhteisön jäsen kokee sen yksilötasolla, jolloin sosiaalisen pääoman arviointi 

voisi perustua yksittäisen ryhmän jäsenen kokemuksiin yhteisönsä toiminnasta ja 

kulttuurista. 

4.1 Luottamus ja vastavuoroisuus 

Erityisesti putnamilaisessa sosiaalisen pääoman määrittelyssä korostetaan luottamuksen 

merkitystä ihmisten hyvinvoinnille (Ruuskanen 2002, 20). Luottamus on yksi sosiaalisen 

pääoman tunnusmerkeistä, ja sen avulla tiedetään, että ryhmän tai yhteisön yhteiset asiat 

tulevat hoidetuiksi (Poikela 2005, 11). Monet erilaiset tekijät voivat vaikuttaa ihmisten 

väliseen luottamukseen. Luottamus on ilmiönä luonteeltaan dynaaminen, eli sen määrä 

muuttuu jatkuvasti. Muutoksia luottamukseen voivat aiheuttaa esimerkiksi ihmisten 

muuttuvat odotukset tai käsitykset, uudet kokemukset tai olosuhteiden muutokset. 

(Harisalo & Miettinen 2010, 31.) 

Hyypän (2002a, 148) mukaan luottamus on ominaisuus, joka syntyy kansalaisten välisessä 

kanssakäymisessä, ja jota kansalaisaktiivisuus vahvistaa. Luottamus syntyy siis ihmisten 

välillä tapahtuvan yhteistyön, kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen tuloksena, eikä se ole 
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ostettavissa eikä lainattavissa, vaan yhteisön jäsenen on ansaittava se omalla 

käyttäytymisellään ja toimintamalleillaan. Usein tullaan ajatelleeksi, että ihmisen 

henkilökohtaiset ominaisuudet kuten rehellisyys, innostavuus ja ammatillinen kyvykkyys 

vaikuttavat merkittävästi siihen, miten paljon luottamusta kukin ansaitsee. Tämä johtuu 

siitä, että luottamuksessa on pitkälti kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, ja tiettyjen 

ominaisuuksien voidaan nähdä helpottavan vuorovaikutuksen syntymistä. Toisaalta on 

myös ominaisuuksia, jotka heikentävät ihmisten välillä vallitsevaa luottamusta tai voivat 

muuttaa sen epäluottamukseksi. (Harisalo & Miettinen 2010, 29–33.)  

Ryhmän sisäinen luottamus heijastuu suoraan ryhmän toimintaan. Luottamus auttaa 

ryhmää sen uudistumisprosesseissa ja parantaa sen muutoskykyä, sekä lisää optimismia ja 

vähentää ryhmän haavoittuvuutta. Luottamuksen avulla ryhmän jäsenet voivat olla 

turvallisesti eri mieltä asioista, ja toisaalta erimielisyydet oikein esiintuotuna puolestaan 

auttavat ryhmää kehittymään. Kehittyminen ja sen havaitseminen lisää ryhmän jäsenten 

sitoutuneisuutta ja lisäävät jäsenten halua olla osa toimivaa ryhmää, mikä edesauttaa 

vastuunotossa mikä vahvistaa ryhmän jäsenten välistä luottamusta entisestään. Kun 

tällainen positiivinen kierre saavutetaan, ryhmän saavuttamat tulokset paranevat ja 

toiminta kehittyy positiiviseen suuntaan. (Heinonen ym. 2011, 113–118.) 

Epäluottamus ei varsinaisesti ole luottamuksen vastakohta, vaan se perustuu ihmisten 

tarpeeseen koetella moraalisten periaatteiden toimivuutta. Epäluottamusta esiintyy 

sellaisissa yhteisöissä, joilla ei ole yhteistä toimintakulttuuria. (Hyyppä 2002a, 148–149.) 

Perustavan luottamuksen puuttumisesta kertoo jatkuva alemmuuden tunne, mitä esiintyy 

niin suurissa kuin pienissäkin yhteisöissä. Esimerkiksi alimpiin sosiaaliluokkiin ajautuneet 

ja syrjäytyneet kokevat vahvaa epäluottamusta yhteiskuntaa, auktoriteetteja ja muita 

ihmisiä kohtaan. (Hyyppä 2002a, 152.)  

Vastavuoroisuus nousee teoreetikoista erityisesti esiin James Colemanin sosiaalisen 

pääoman käsitteessä. Sen mukaan yhteisön jäseniä sitoo velvoite vastavuoroisuudesta, 

mikä tuo mukanaan oletuksen siitä, että palveluksia vastaan tulee lunastaa myös 

vastapalveluksia. Luottamus yhteisön sisällä varmistaa yksilön käsitystä siitä, että tämä 

odotus tulee täytettyä. Samalla mahdollistuu, että vastapalveluksia voidaan ikään kuin 

kerätä varastoon, ja ajallinen viive vastapalvelusten suorittamisessa voi olla pitkäkin. 

Luottamus siis mahdollistaa vastavuoroisuuden toteutumisen, jolloin yhteisössä voidaan 
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luottaa siihen, että jokainen yksilö saa apua tarvittaessa, ja tämä helpottaa myös sosiaalista 

vuorovaikutusta. (Ruuskanen 2002, 10.) 

4.2 Sosiaaliset verkostot ja normit 

Yksi sosiaalisen pääoman olennaisimmista piirteistä ovat ihmisten välille muodostuvat, 

keskinäisen luottamuksen mahdollistamat toimintaverkostot (Hyyppä 2005, 13). Tämä 

nousee merkityksellisesti Colemanin sosiaalisen pääoman käsitteessä, jossa yksi 

keskeisimmistä seikoista on sosiaalisten verkkojen tiiviys. Verkostoissa informaation 

kulku on helppoa ja nopeaa, ja tiiviit sosiaaliset suhteet mahdollistavat yhteisön sisäisen 

kontrolloinnin normien suhteen. Näin yhteisö pystyy luomaan omat pelisääntönsä, ja 

sääntöjen avulla voidaan ehkäistä vapaamatkustamisen ongelmaa. Tiiviit sosiaaliset suhteet 

yhteisössä myös lisäävät luottamusta, sillä tuntiessaan yhteisönsä jäsenet yksilöt kykenevät 

paremmin ennakoimaan toistensa toimintaa. (Ruuskanen 2002, 12.) 

Jotta ihmiset kykenevät toimimaan yhdessä, toiminnalle on oltava sääntöjä. Säännöt ja 

normit määräävät sen, miten ryhmän jäsenten tulisi käyttäytyä, ajatella, tuntea ja 

havainnoida ympäristöään. Sosiaaliset normit ovat ryhmän tai yhteisön jäsenille asetettuja 

odotuksia, joiden täyttämistä tuetaan yhteisesti määrättyjen sanktioiden tai pakotteiden 

avulla. (Laine 2005, 186.) Yhdenmukaiset säännöt auttavat yhteisen tavoitteen 

saavuttamisessa, mutta ne myös tasoittavat sosiaalisia hierarkioita ja valta-asemia yhteisön 

jäsenten välillä, mikä auttaa ihmisiä kohtaamaan toisensa tasavertaisina yhteisön jäseninä. 

Kun yhteisiin sääntöihin luotetaan, ihmisten ei tarvitse varoa toimintaansa tai tehdä 

varasuunnitelmia mahdollisten petosten varalta. Säännöt kattavat myös keinot, joilla 

yhteisön sisäiset erimielisyydet ja konfliktit ratkaistaan. (Harisalo & Miettinen 2010, 124.) 

Instituutiosta riippuen normit voivat olla joko selkeästi esitettyjä käskyjä, tai hiljaisia 

sääntöjä, joiden toteutumista odotetaan, mutta ei erikseen osoiteta (Laine 2005, 186–187). 

Kun ryhmän jäsenet noudattavat yhteisön normeja, se yhdenmukaistaa ryhmän 

käyttäytymistä, jolloin normit vaikuttavat myös ryhmässä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. 

Keskeistä normien olemassaolossa on se, että ihmiset tietävät heihin kohdistuvat odotukset 

ja sen mitä voivat odottaa muilta ihmisiltä, mikä helpottaa kaikkea ryhmässä tapahtuvaa 

sosiaalista kanssakäymistä. (Laine 2005, 187.) Jos säännöt eivät ole yhdenmukaisia, se 

aiheuttaa yhteisön jäsenissä kokemuksia epäoikeudenmukaisuudesta ja säännöt voidaan 

kokea ainoastaan jotakin tiettyä tarkoitusta palvelevina. Kun yhteisön jäsenet toimivat 
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yhteisten sääntöjen mukaan, se auttaa yhteisöä myös pitäytymään pois vetäytyvän 

yhteisöllisyyden piiristä, koska tällöin siihen ei ilmene tarvetta. (Harisalo & Miettinen 

2010, 124.) 

4.3 Yhteisöllisyys ja yhteistoiminta sosiaalisen pääoman tuotteina 

Kun yhteisön jäsenet kokevat jakavansa yhteisiä asioita, kuten arvoja, kokemuksia tai 

tavoitteita, se synnyttää jäsenten välille yhteenkuuluvuuden tunnetta, jota voidaan kutsua 

me-hengeksi tai yhteisöllisyydeksi. Yhteisöllisyys on yksi sosiaalisen pääoman 

keskeisimmistä ominaisuuksista, ja sillä on myös terveyttä ja hyvinvointia edistäviä 

vaikutuksia. Ihminen voidaan nähdä kokonaisuutena, joka koostuu biologiasta, mielestä 

sekä sosiaalisista ympäristöistä eli yhteisöistä. Yhteisöt vaikuttavat vahvasti yksilön 

kehitykseen, ja voidaan ajatella, että yhteisöllisyyttä sisältävät yhteisöt edistävät näin ollen 

jäsentensä hyvinvointia. (Hyyppä 2002b, 45–46.) Hyvinvoinnin lisääntymistä on havaittu 

esimerkiksi kuoroissa, joihin kuuluminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhteisöllisyys on 

suoraan verrannollinen sosiaaliseen pääomaan, jonka tärkeimpiä elementtejä ovat 

luottamus ja sosiaaliset verkostot. Kuoroissa voidaan olettaa siis olevan paljon sosiaalista 

pääomaa. (Hyyppä 2002b, 41–42.) 

Kuten aiemmin on todettu, sosiaalisella pääomalla voidaan nähdä olevan monia yhteisön 

toimintaa helpottavia vaikutuksia. Koivulan (2010, 23) mukaan yhteisöllisyys on 

tarkastelun kohteena yksi yhteisöpsykologian olennaisimmista osa-alueista. Se on 

perusolemukseltaan kokemuksellisuuteen ja tunneperäisyyteen pohjautuva elementti, joka 

on vahvasti sidoksissa ryhmän jäsenten väliseen yhteiseen toimintaan. David W. McMillan 

(1976) on määritellyt yhteisöllisyyden eräässä julkaisemattomassaan käsikirjoituksessa 

seuraavalla tavalla: ”Yhteisöllisyys on ryhmän jäsenten keskinäinen tunne yhteen 

kuulumisesta ja tärkeästä merkityksestä toinen toisilleen. Se on myös jaettu usko siihen, 

että jäsenten tarpeet tulevat tyydyttyneiksi, kun he sitoutuvat yhdessä olemiseen.” 

(McMillan & Chavis 1986, 9.) Yhteisöllisyyden käsitteeseen liitetään myös usein 

mielikuva laadukkuudesta – yhteisöllisyyttä oletetaan olevan hyvillä yhteisöillä, mutta se 

voi myös puuttua täysin tai osittain joistakin vähemmän laadukkaista organisaatioista. 

Käsitteen määrittelyä vaikeuttaa sen kokemuspohjaisuus – yksilö kokee yhteisöllisyyden 

subjektiivisesti, mutta aina osana ryhmää. Tästä syystä käsitteen tarkka määrittely on 

ensiarvoisen tärkeää. (Koivula 2010, 23.)  
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Sosiaalinen pääoma on pääosin jaettuja yhteisiä asioita, jotka voivat olla tiedostettuja tai 

tiedostamattomia. Nämä asiat kuitenkin otetaan huomioon yhteisön toiminnassa, vaikkei 

niitä välttämättä tiedosteta. Ne luovat yhteisön yhteisen kulttuurin, joka suuntaa ihmisten 

ajattelua, huomiokykyä ja luo asioille tärkeysjärjestyksen. Jokaisella yhteisöllä ja ryhmällä 

on oma kulttuurinsa joka toimii yhteisön sosiaalisena pääomana, joskin sen kiinteys voi 

vaihdella yhteisöstä riippuen. Kun yhteisöllä on vakiintunut kulttuuri, se auttaa jäseniä 

sisäistämään tehtävänsä yhteisössä ja toimimaan yhteisten vaatimusten mukaisesti. 

(Harisalo & Miettinen 2010, 127–128.) Vakiintuneen kulttuurin voitaneen olettaa myös 

helpottavan uusien jäsenten sopeutumista osaksi yhteisöä. 

Johnson ja Johnson (mm. 1975) ovat tutkineet yhteistoiminnallista oppimista, jonka yhtenä 

keskeisimmistä käsitteistä voidaan pitää ryhmän vuorovaikutuksen seurauksena syntyvää 

positiivista keskinäisriippuvuutta. Tämä ominaisuus saa ryhmän jäsenet sitoutumaan 

työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen. (Johnson & Johnson 1975, 23.) 

Yhteistoiminnallisella perusryhmällä tarkoitetaan ryhmää, jonka työskentely yhdessä on 

pitkäaikaista, ja jäsenet ovat vakiintuneet osaksi ryhmää, ja jonka jäsenet tukevat ja 

rohkaisevat toisiaan, sekä pyrkivät yhteiseen ongelmanratkaisuun. (Johnson & Johnson 

2001, 104; Johnson, Johnson & Smith 2006, 4 : 2.). Lauluyhtyeitä tarkasteltaessa voidaan 

ajatella, että myös ne ovat eräänlaisia perusryhmiä. Koska pyrkimys on ryhmän yhteiseen 

oppimiseen, voidaan olettaa, että yhteistoiminnallisuuden avulla voidaan saavuttaa 

parempia oppimistuloksia kuin yksin opettelemisen kautta. 

Yhteistoimintaa voivat vaikeuttaa tai estää kuitenkin monet ryhmässä esiintyvät ilmiöt, 

joita voivat olla esimerkiksi jäsenten välinen epätasa-arvo tai erilaiset sosiaaliset statukset. 

Osa jäsenten välisistä eroista voi olla todellisia, osa taas kuviteltuja. Epätasa-arvoisuus 

estää ryhmän jäseniä toimimasta kunnioittavasti toisiaan kohtaan, ja tällöin joidenkin 

ryhmän jäsenten potentiaali saattaa jäädä täysin huomiotta. Toinen yhteistoimintaa 

vaikeuttava seikka voi olla liiallinen yksilöllisyyden korostaminen. Tätä ilmiötä voi 

esiintyä etenkin silloin, kun ryhmän jäsenten tehtävät ovat tarkasti määriteltyjä ja toisistaan 

erilaisia. (Repo-Kaarento 2007, 42–43.) Lauluyhtyeissä kunkin laulajan tehtävät ovat 

keskenään kuitenkin jokseenkin samanlaiset, eivätkä yksilöiden tehtävät siitä johtuen 

liiemmin korostu. Yhtyeissä vallitsee ikään kuin vaatimus yhdenaikaisesta oppimisesta ja 

harjoittelemisesta, koska kaikkien täytyy edetä suunnilleen samassa tahdissa. Parhaassa 

tilanteessa jäsenten välinen positiivinen keskinäisriippuvuus motivoi työntekoon – 

työskentely ja oppiminen ovat tällöin mielekkäitä toimintoja, koska myös muut hyötyvät 
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yksilön tekemästä työstä. Positiivisen keskinäisriippuvuuden on havaittu olevan 

esimerkiksi kuorotoiminnan ydin – sen avulla yksilöt kokevat olevansa tarpeellisia muille, 

ja myös ovat itse riippuvaisia muilta saamastaan tuesta. Yhteistoiminta siis voi tuoda tehoa 

työskentelyyn, mutta vaatii myös yksilöiltä kykyä sietää erilaisia toimintaan liittyviä 

näkökulmia ja ristiriitoja. (Erkkilä 2013, 72; Leppilampi 2004, 198; Repo-Kaarento 2007, 

43.) 

4.4 Sosiaalinen pääoma lauluyhtyeessä 

Harisalon ja Miettisen (2010, 121–123) mukaan yhteisöllisyydellä on sosiaalisen pääoman 

kannalta kaksi puolta. Aito ja todellinen yhteisöllisyys auttaa yhteisöä sen toiminnassa ja 

ohjaa rakentavaan erilaisuuden kohtaamisen. Se lisäksi rohkaisee yhteisön sisällä toimivia, 

toisilleen tuntemattomampia yksilöitä kanssakäymiseen ja yhteistyöhön. Kääntöpuolena 

tiiviillä yhteisöllisyydellä on se, että yhteisö saattaa helposti vetäytyä ja kääntyä 

sisäänpäin, jolloin se voi kokea ulkopuoliset uhkana ja kieltäytyä yhteistyöstä ryhmään 

kuulumattomien kanssa. Myös Ruuskanen (2002, 13) mainitsee sosiaalisen pääoman 

ongelmasta, joka voi ilmetä erityisesti pienryhmissä. Sosiaalisella pääomalla on taipumus 

sulkea yhteisöön kuulumattomat ryhmän ulkopuolelle, ja tällöin on vaarana kuppikuntien 

muodostuminen, joka voi haitata yhteisöjen välillä tapahtuvaa toimintaa. 

Sosiaalista pääomaa on tutkittu jonkin verran kuoroissa, joissa se ilmenee vahvasti 

yhteisöllisyyttä lisäävänä ominaisuutena (Hyyppä 2005, 69). Lauluyhtyeet ovat 

toimintansa puolesta jokseenkin samankaltaisia kuorojen kanssa, joten sosiaalisen 

pääoman voidaan myös olettaa esiintyvän samankaltaisena kuin kuoroissa. Erona 

lauluyhtyeessä on, että samojen yksilöiden välillä tapahtuvaa kanssakäymistä on 

huomattavasti kuoroa enemmän, koska laulajia on huomattavasti vähemmän. 

Lauluyhtyeessä myös kaikki jäsenet ovat kanssakäymisessä toistensa kanssa, kun taas 

kuoroissa kaikkien yksittäisten jäsenten välillä vuorovaikutusta ei välttämättä tapahdu 

lainkaan. 

Hyypän (2005, 15) mukaan sosiaalista pääomaa muodostuu aina ihmisten muodostaman 

yhteisön keskuudessa. Koska lauluyhtye on pieni jäsentensä muodostama yhteisö, näin 

ollen sillekin kehittyy oma sosiaalinen pääomansa. Yhdessä laulaminen on pitkään ollut 

yhteisöjen keskuudessa mukava ajanviettotapa, joka on muodostanut mukavia yhteisiä 

kokemuksia ihmisten välille. Kuoroissa laulaminen on tavoitteellisempaa, ja harjoitukset ja 
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esiintymiset lisäävät laulajien yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä taas muodostaa uutta 

sosiaalista pääomaa. Laulamisen lisäksi vähintään yhtä tärkeänä motivoijana 

kuoroharrastuksessa koetaan toiminnan sosiaalinen puoli. (Hyyppä 2005, 69–72.) Jos 

laulajien välillä ei tapahtuisi vuorovaikutusta, kuorolaulu tuskin olisi yhtä suosittu 

harrastus kuin se nyt on. Sosiaalinen toiminta on oletettavasti siis elinehto kuoroille. Sama 

oletus vaikuttaisi pätevän myös lauluyhtyeissä – pelkkä musiikki ja laulaminen eivät riitä, 

vaan yhteisön toiminnan on myös sosiaaliselta kannalta oltava mielekästä jokaiselle 

laulajalle, jotta yhtyetoimintaa voi tapahtua. 



5 ETNOGRAFINEN TUTKIMUSOTE 

VUOROVAIKUTUSTUTKIMUKSESSA 

5.1 Etnografinen tutkimusote 

Etnografia on lähtöisin antropologiasta, joka on ihmisten ja kulttuurien tutkimusta. 

Etnografialla taas viitataan vieraiden kulttuurien tutkimukseen. Se on antropologinen 

tutkimusmenetelmä, jossa tietoa kerätään sosiaalisen todellisuuden normaaleissa tilanteissa 

ja olosuhteissa. (Eskola & Suoranta 1998, 103.) Etnografisessa tutkimuksessa pyritään 

usein tuottamaan kuvausta jostain kansasta, kulttuurista tai yhteisöstä. Toisaalta etnografia 

voidaan ymmärtää myös kulttuurin tutkimuksena, jossa pyritään ymmärtämään kulttuurissa 

ilmeneviä merkitysverkostoja. (Lappalainen 2007a, 9.) Etnografinen tutkimus sisältää aina 

todellisen kontaktin tutkittavien ihmisten tai yhteisöjen sekä tutkijan välillä niissä 

ympäristöissä, joissa tutkimuksen kohde luonnollisesti ilmenee (O’Reilly 2005, 3). Tässä 

tutkimuksessa tarkastelu kohdentuu lauluyhtyeisiin jotka ovat eräänlaisia, tiiviitä yhteisöjä.  

Etnografialle on tyypillistä, että tutkimusaineisto kerätään useista eri lähteistä. Yleisimpiä 

aineistonkeruutapoja ovat havainnoinnit, haastattelut ja keskustelut. Tiedonkeruu tapahtuu 

usein pitkälti ennalta määräämättömästi, ja sama sääntö pätee myös analyysiin, jossa 

harvoin käytetään ennalta määriteltyjä luokitteluja. Tutkimusta ohjaavat tutkijan 

ennakkokäsitykset tutkimuksen kohteesta, jotka voivat olla sekä tiedostettuja että 

tiedostamattomia. (Eskola & Suoranta 1998, 106.) Etnografisessa tutkimustavassa aineisto 

ei voi muodostua pelkästään haastatteluista, vaan tutkimustapa vaatii toimiakseen 

laajemman empiirisen kokonaisuuden. Tyypillistä etnografialle on, että tutkimusongelmia 

pyritään ratkaisemaan yhdistelemällä useita aineistoja, minkä avulla pyritään osaltaan 

poistamaan etnografian sisältämää subjektiivisuuden ongelmaa. Useilla tavoilla kerätty 

aineisto on rikas ja sisältää usein erilaisia näkökulmia tutkittavaa aihetta kohtaan. 

Haastatteluaineistot ovat etnografisessa tutkimuksessa aina sidoksissa tutkittuun kenttään, 

mikä on otettava huomioon myös analyysissa. Etnografiset haastattelut on siis analysoitava 

suhteessa koko tutkimuskenttään, niitä ei voida irrottaa alkuperäisestä kontekstistaan. 

(Huttunen 2010, 40–43.)  

Erityisen luonteessa etnografiselle tutkimusotteelle tuo tutkijan ruumiillinen ja 

emotionaalinen läsnäolo tutkittavan yhteisön keskuudessa – tutkimus suoritetaan niissä 
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olosuhteissa, missä tutkittava yhteisö normaalisti toimii. Tutkimusjaksot ovat kohtalaisen 

pitkiä, jotta yhteisö ehtii tottua tutkijan läsnäoloon. Etnografiselle tutkimukselle ominaista 

on myös, että aineiston keruu, analyysi ja tulkinta tapahtuvat toisinaan limittäin – alustavaa 

analyysiä saatetaan tehdä jo kentällä, ja mikä suuntaa tutkijaa tarkemmin tutkittaviin 

aiheisiin. (Lappalainen 2007a, 10–13.) 

Talvitien (2013, 57) mukaan etnografisen musiikintutkimuksen tutkimuksen tulisi olla 

ennen kaikkea kokemalla oppimista sekä koettujen asioiden systemaattista tiedostamista. 

Eskola ja Suoranta (1998, 105) toteavat, että tavoitteena tutkimuksessa on oppia tutkittavan 

yhteisön kulttuuria ja toimintatapoja yhteisöstä sisältäpäin tarkasteltuna. Tutkijan on näin 

ollen päästävä jollain tavalla osaksi yhteisöä. Etnografia pyrkii tarkastelemaan 

tutkimuskohteen erilaisia toiminnallisia käytänteitä ja vallitsevaa kulttuuria 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, mikä voi myös sisältää ongelmia – vaarana on jo 

aiemmin mainittu tutkimuksen subjektiivisuus. Tätä ongelmaa voidaan kuitenkin pyrkiä 

poistamaan mahdollisimman tiheällä kuvauksella tapahtumista, millä tarkoitetaan sitä, että 

tutkija kirjoittaa tutkimustilanteesta mahdollisimman tarkasti ja elävästi. (Eskola & 

Suoranta 1998, 105.) 

Etnografiaa on saanut osakseen kritiikkiä subjektiivisuutensa takia (esim. Lincoln & Guba 

1985, 289). Etnografiset tutkimukset tuottavat kuvauksia tutkituista ilmiöistä, ja 

kertomukset ovat väistämättä puutteellisia suhteessa todellisuuteen. Vaikka kertomuksissa 

pyrittäisiin maksimoimaan yksityiskohtaisuus, ei se riitä kuvaamaan todellisuutta 

täydellisesti niin kuin se meille ilmenee. (Tapaninen 1997, 117–118.) Etnografian 

voidaankin sanoa sisältävän lähtökohtaisesti ajatuksen siitä, että tutkimuksessa kuvatut 

asiat ovat jotain tutkimuskohteen kaltaista, mutta niiden kuvaukset eivät voi koskaan olla 

täydellisiä tai aukottomia (Bourdieu, 1990, 20–21).  

Musiikintutkimuksen osalta etnografinen kenttätyöskentely on havaittu hyväksi 

aineistonkeruumenetelmäksi, sillä siinä tutkija pääsee lähelle musiikkia, ja voi kokea 

musiikin itse, sen alkuperäisessä kontekstissaan. Tällöin musiikki ei jää kaukaiseksi 

objektiksi, vaan tutkijalle muodostuu henkilökohtainen kokemus musiikillisesta 

tapahtumasta, mikä edesauttaa tutkimuskohteen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. 

Voidaankin ajatella, että kenttätyö ei ole pelkästään aineistonkeruumenetelmä, vaan jo osa 

varsinaista tutkimuksen tekemistä. (Moisala & Seye 2013, 29.) 
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Moisala ja Seye (2013, 31) toteavat, että kun pyritään ymmärtämään erilaisia ilmiöitä tai 

hahmottamaan valtasuhteita, myös musiikintutkimusten kontekstissa kenttätyöskentely on 

havaittu hyväksi tavaksi tehdä tutkimusta. Sen on havaittu olevan toimiva metodi myös 

sosiaalisten verkostojen selvittämiseksi (Bogdan & Biklen 2007, 34–35). Etnografisessa 

tutkimuksessa tarkastellaan usein vain yhtä tutkimuskohdetta – kulttuuria, yhteisöä, tai 

vaikkapa vain yhtä ihmistä (Eskola & Suoranta 1998, 106).  

Vaikka tässä tutkimuksessa mukana on yhden sijaan kolme toisistaan täysin erillään olevaa 

lauluyhtyettä, olen silti päätynyt käyttämään etnografista lähestymistapaa, sillä koen 

saavani sen avulla parhaiten vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tämä tutkimus 

rakentuu käytännössä katsoen siis kolmesta etnografisesti suuntautuneesta 

tapaustutkimuksesta, vaikka lähtökohtaisesti tapaustutkimuksen luonnetta pyritäänkin tässä 

tutkimuksessa välttämään monipuolisempien näkökulmien saavuttamiseksi. Etnografisen 

menetelmän avulla pyrin pääsemään mahdollisimman lähelle oikeita tilanteita, joissa 

yhtyeiden laulajien välinen vuorovaikutus tapahtuu ja harjoituskäytännöt ovat silmin 

nähtävissä. 

5.1.1 Havainnointi 

Havainnointi menetelmänä on erinomainen esimerkiksi silloin, kun halutaan saada tietoa 

vuorovaikutuksesta ihmisten välillä (Mulhall 2003, 306). Kyselyillä ja haastatteluilla 

voidaan selvittää ihmisten ajatuksia, tuntemuksia ja uskomuksia. Havainnoinnin avulla taas 

voidaan saada tietoa siitä, toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa. Suurimpia 

etuja havainnoinnissa on se, että sen avulla saadaan välitöntä ja suoraa tietoa 

tutkimuskohteesta. Kentällä tapahtuvan havainnoinnin avulla voidaan välttää 

keinotekoisuutta tutkimusaineiston keräämisessä, mikä on haitta useissa 

aineistonkeruumenetelmissä. Havainnoinnilla voidaan myös saada tietoa asioista joista 

tutkittavat eivät suoraan kertoisi haastattelutilanteessa. (Mulhall 2003, 307–308.) Tässä 

tutkimuksessa havainnointi ja haastattelu tulevat siis toimimaan toisiaan tukevina ja 

täydentävinä menetelminä.  

Etnografisessa tutkimuksessa havainnointia voidaan tehdä useilla eri tasoilla. Tässä 

tutkimuksessa havainnoinnin oli suunniteltu tapahtuvan ilman varsinaista osallistumista 

tilanteeseen. Tällöin tutkija on siis täysin passiivisessa roolissa, vaikka onkin läsnä 

tilanteessa. Toisaalta kentällä oleminen on kuitenkin aina osallistumista johonkin 
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(Lappalainen 2007b, 113). Luonnolliselta vuorovaikutukselta ja pieneltä osallistumiselta ei 

voitu havainnointitilanteissa välttyä tämänkään tutkimuksen osalta. Etnografisen 

tutkimuksen luonteenomainen piirre on, että tutkija pääsee sisälle yhteisön kulttuuriin, ja 

oppii ymmärtämään sitä osittain oman toimintansa kautta. Tällöin käytössä on osittain 

aktiivinen havainnointi. Näin ollen havainnoinnin taso muuttui välillä passiivisesta hieman 

aktiivisempaan suuntaan, kun tutkija alettiin hyväksyä osaksi yhteisöä, tässä tapauksessa 

siis lauluyhtyettä ja sen luonnollista toimintaympäristöä. Voidaan siis todeta, että 

havainnointi oli osittain luonteeltaan myös osallistuvaa. Tutkittavan yhteisön hyväksyntä 

on tutkimuksen kannalta arvokas saavutus, sillä tällöin tutkija pääsee lähimmäksi yhteisön 

normaalia toimintaa. (Eskola & Suoranta 1998, 101–105.) Tämä on tyypillinen ilmiö 

havainnointeja suoritettaessa, mutta tutkimuksen kannalta voi olla tärkeää myös jossakin 

vaiheessa etäännyttää havainnointia takaisin passiiviseen, jotta tutkimuksen alkuperäinen 

tarkoitus ei katoa (Bogdan & Biklen 2007, 91–92). Tutkittavan yhteisön hyväksynnän 

saavuttaminen on toisaalta myös edellytys tutkimustulosten luotettavuuden takaamiseksi, 

sillä jos tutkittavat henkilöt kokevat olonsa epämukavaksi tutkijan seurassa, se helposti 

muuttaa tilanteen luonnetta tavanomaisesta poikkeavaan suuntaan (O’Reilly 2005, 85–87). 

Havainnoinnin, kuten myös koko etnografian haasteet tulevat sen subjektiivisesta 

luonteesta. Havainnoitsija voi olla tehtävässään valikoiva ja ennakko-odotukset voivat 

ohjata havainnointia tiettyyn suuntaan. Jotkut kentällä tapahtuvista asioista voivat jäädä 

täysin pimentoon, sillä havainnoitsija ei välttämättä huomaa tai näe kaikkia kentällä 

tapahtuvia asioita, tai havainnoitsijalla ei yksinkertaisesti ole kykyä todeta kaikkia 

tutkimuksen kannalta merkittäviä asioita. Myös havainnoitsijan mielialaan ja energiatasoon 

liittyvät seikat voivat vaikuttaa havainnoinnin tuloksiin. Havainnointia voidaan suorittaa 

systemaattisesti ennalta suunnitellun havainnointisuunnitelman mukaan, jolloin 

havainnoinnin kohteet ovat ennalta valittuja. Etnografialle tyypillisempi tapa on antaa 

tutkimustilanteen ohjata havaintoja. Usein käytössä on edellä mainittujen tapojen 

välimuoto. (Eskola & Suoranta 1998, 100–102.) Tässä tutkimuksessa varsinaista 

havainnointisuunnitelmaa ei ollut, mutta tutkimuskysymykset ohjasivat havaintoja tiettyyn 

suuntaan. 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeä tarkastelun kohde on oppimisympäristö. Tämä sisältää 

yhteisön sisäisen kommunikaation, ilmapiirin ja työtavat. Tarkkailussa ovat myös 

vuorovaikutussuhteet ja tilanteet joissa vuorovaikutus tapahtuu. (Bogdan & Biklen 2007, 

32–35.) Sosiaalisia rakenteita käsittelevässä tutkimuksessa paras paikka havainnoinnille on 
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tutkittavan yhteisön luonnollinen toimintaympäristö. Havainnointia voidaan toteuttaa 

hyvinkin eripituisilla aikaväleillä, lyhyistä päivän kestävistä käynneistä vuosia kestävään 

havainnointiin. (Eskola & Suoranta 1998, 102–103.) Tässä tutkimuksessa suoritetut 

havainnoinnin toteutettiin niissä harjoitustiloissa, joissa yhtyeet normaalisti harjoittelivat.  

Kenttätyössä tutkija kirjoittaa havaintopäiväkirjaa, johon olisi hyvä kirjata myös 

epävirallisissa tilanteissa tapahtuvat keskustelut tai merkitykselliset tapahtumat. 

Havaintopäiväkirjoissa tutkija tekee jo kirjoittaessaan eräänlaista esianalyysia, sillä hänen 

subjektiivinen kokemuksensa vaikuttaa siihen, miten tilanne tuodaan esille 

havaintopäiväkirjassa. Lisäksi havaintoihin vaikuttavat aiemmat havainnot, mielleyhtymät 

sekä teoreettinen tietämys tutkittavasta aihepiiristä. Havainnointi tapahtuu siis teoreettisen 

esiymmärryksen ohjaamana. Havaintopäiväkirjojen subjektiivisuuden ongelma pyritään 

ratkaisemaan jo aiemmin mainituilla, tiheillä kuvauksilla tapahtuvista asioista. Tämän 

syystä tutkijan on syytä kirjata havaintopäiväkirjoihinsa myös asioita, jotka eivät 

kirjaamishetkellä välttämättä tunnu erityisen merkittäviltä tutkimuksen kannalta. (Huttunen 

2010, 41–42.) 

Tässä tutkimuksessa pyrin havainnoinnin avulla hahmottamaan ryhmän jäsenten välistä 

dynamiikkaa, yhtyeiden sosiaalipsykologista rakennetta sekä käytännön toimintatapoja. 

Havainnoinnin avulla pyrin tuomaan luotettavuutta tutkimukselle, sillä esimerkiksi 

jäsenten välisiä valtasuhteita tai johtajuutta määriteltäessä pelkät yksilöiden kertomat 

kuvaukset eivät välttämättä ole totuudenmukaisia, kun on kyse jokseenkin hankalasta ja 

henkilökohtaisesta aihepiiristä.  

5.1.2 Ryhmähaastattelu 

Tutkimukseni perimmäinen tarkoitus on ymmärtää lauluyhtyeiden toimintaa sekä 

käytännöllisestä että sosiaalisesta näkökulmasta. Ryhmähaastattelu on hyvä 

aineistonkeruutapa erityisesti silloin, kun halutaan ymmärtää erilaisia pienoiskulttuureja ja 

niiden merkitysrakenteita (Sulkunen 1990, 264). Kullekin lauluyhtyeelle muodostuu oma 

pienoiskulttuurinsa, ja siksi menetelmä on otollinen juuri tässä tutkimuksessa. 

Ryhmähaastattelussa keskustelun punainen lanka kietoutuu luonnollisesti siihen aiheeseen, 

mikä haastateltavia henkilöitä yhdistää. Toisin kuin tutkijan ja yhden tutkittavan välisessä 

haastattelussa, ryhmähaastattelu antaa mahdollisuuden sille, että tutkija voi vetäytyä 

osittain pois tilanteesta, jolloin on mahdollista tehdä havaintoja esimerkiksi ryhmän 
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sosiaalisesta rakenteesta, mikä ei yksilöhaastattelussa ole mahdollista. Vaikka 

samanlaisista asioista olisi mahdollista keskustella myös yksilöhaastattelussa, 

ryhmäkeskustelussa kyseinen tilanne on ikään kuin todellisesti olemassa, ja esimerkiksi 

erilaiset sisäpiirin termit ja asiat nousevat helpommin esille. (Alasuutari 2011, 152.)  

Ryhmähaastattelun etuja yksilöhaastatteluun verrattuna on useita. Ryhmän läsnäolo voi 

vähentää jännitystä haastateltavien keskuudessa, ja yhteinen keskustelu voi tuottaa 

enemmän tietoa, kun osallistuvat voivat yhdessä muistella ja pohtia aihealueita mitä 

haastattelussa kulloinkin käsitellään. Ryhmähaastattelun avulla tutkijan on helpompi 

samaistua tutkittavien maailmaan, mikä taas sopii hyvin etnografisen tutkimuksen 

luonteeseen. (Eskola & Suoranta 1998, 94–95.) Myös Hirsjärvi ja Hurme (2008, 61) 

kirjoittavat ryhmähaastattelun olevan hyvä menetelmä silloin, kun halutaan tutkia 

pienoiskulttuurin merkitysrakenteita tai selvittää asioita haastateltavien sosiaalisesta 

ympäristöstä, mikä on yksi olennaisimmista asioista oman tutkimukseni kannalta.  

Yksi ryhmäkeskustelun yleisimmistä käyttötarkoituksista on selvittää ryhmän jäsenten 

mielipiteitä ja asenteita tutkittavaa ilmiötä kohtaan (Valtonen 2005, 226). Kun 

haastateltavia yhdistää joku tekijä, esimerkiksi saman ryhmän jäsenyys, sosiaaliset 

hierarkiat ja valtasuhteet tulevat lähes väistämättä esille myös haastattelutilanteessa. Kun 

keskustelun aihepiirinä ovat ryhmän yhteiset asiat, ryhmän normit tulevat lähes väistämättä 

esiin vaikka niitä ei kysyttäisi erikseen. (Sulkunen 1990, 265.) Ryhmän dynamiikka sekä 

valtahierarkiat voivat sanella sitä, kuka haastateltavista puhuu eniten ja kuka saa 

vähemmän puheenvuoroja. Jos ryhmässä joku jäsenistä dominoi vahvasti muita jäseniä, 

luotettavan tiedon saaminen voi olla hankalaa. Tämänkaltaisessa tilanteessa haastateltava 

voi pyytää erikseen kommentteja muilta haastateltavilta, mikä helpottaa tilannetta ja 

parantaa tiedon laatua ja luotettavuutta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 63.)  

Haastattelijan tai keskustelun vetäjän tulisi kyetä luomaan tilanteeseen sellainen ilmapiiri 

jossa kaikki voivat avoimesti ilmaista todelliset mielipiteensä (Valtonen 2005, 226). 

Haastattelijan rooli ryhmähaastattelua tehtäessä on ohjata keskustelua tavoitteiden 

mukaiseen suuntaa rohkaisemalla ja kannustamalla haastateltavia keskustelemaan 

aktiivisesti aiheesta. Haastattelijan ei tule kuitenkaan itse osallistua varsinaiseen 

keskusteluun, vaan ainoastaan varmistaa keskustelun eteneminen. (Valtonen 2005, 223.) 

Ryhmähaastattelua tehtäessä vuorovaikutus tapahtuu pääosin haastattelijan ja tutkittavan 

välillä, kun taas ryhmäkeskustelussa haastattelijan tehtävänä on luoda ryhmän välille 
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vuorovaikutusta. Tällöin ajatellaan, että vuorovaikutus toimii tutkimusdataa tuottavana 

asiana. (Valtonen 2005, 223–224.) Laadullista tutkimusta tehtäessä kysymysten olisi hyvä 

olla avoimia ja laajoja, tällöin ne antavat tilaa keskustelulle ohjaten sitä kuitenkin oikeaan 

suuntaan. Kysymyksiä, joihin voidaan vastata yhdellä sanalla, olisi hyvä välttää, sillä 

haastatteluaineistosta halutaan saada mahdollisimman rikasta ja informatiivista. Tärkeää on 

myös, että haastattelija kuuntelee aktiivisesti ja esittää tarvittaessa jatkokysymyksiä 

tarkentaakseen saamiaan vastauksia. (Bogdan & Biklen 2007, 104–105; Valtonen 2005, 

235.) Tässä tutkimuksessa haastattelumenetelmänä toimii ryhmähaastattelun 

ja -keskustelun välimuoto – ideaalina on saavuttaa tilanne, jossa haastattelijan rooli on 

mahdollisimman passiivinen. Tarvittaessa tilannetta kuitenkin ohjataan ryhmähaastattelun 

lähtökohdista käsin. 

Tässä tutkimuksessa tutkija suorittaa melko paljon kenttätyötä havainnointien muodossa 

ennen haastattelun järjestämistä. Haastateltavat ovat siis jokseenkin tulleet tutuiksi tutkijan 

kanssa, mikä vie haastattelutilannetta enemmän tuttavallisen keskustelun suuntaan. Tämän 

voidaan olettaa myös helpottavan haastateltavien avoimuutta ja rehellisyyttä 

haastattelutilanteessa, mikä lisää osaltaan tutkimuksen luotettavuutta. Luottamus tutkijan ja 

haastateltavien välillä helpottaa myös varsinaisen haastattelutilanteen etenemistä, koska 

haastateltaessa voidaan mennä suoraan asiaan kun tarvetta tutustumiselle tai ”jään 

rikkomiselle” ei ole (Bogdan & Biklen 2007, 103). 

Tässä tutkimuksessa ryhmähaastattelut suoritetaan havainnointijaksojen päätteeksi. 

Haastatteluilla pyritään selvittämään tarkemmin havainnoinnissa kohdattuja ilmiöitä. 

Ryhmähaastattelun lisäksi oli mahdollista haastatella yhtyeiden jäsenet myös yksitellen, 

jos se nähtiin tarpeelliseksi. Tämänkaltainen tilanne voi syntyä, jos tutkija esimerkiksi 

kokee, että kaikki laulajat eivät saa tarpeeksi puheenvuoroja tai eivät saa sanoa kaikkea 

haluamaansa. Tässä tutkimuksessa yksittäin haastatteleminen ei ollut kuitenkaan 

tarpeellista, vaan tarvittava informaatio saatiin havaintojen tukemien ryhmähaastattelujen 

avulla. Haastattelu perustui havainnoinneissa ja asiantuntijahaastattelussa esiin nousseihin 

teemoihin, ja kysymyset olivat avoimia, jolloin kyseessä on siis strukturoimaton 

teemahaastattelu. Ryhmähaastattelun runko on tutkimuksen liitteenä (liite 1). 
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5.1.3 Asiantuntijahaastattelu 

Asiantuntijahaastattelulla tarkoitetaan yleensä tilannetta, josta henkilöltä pyritään 

ensisijaisesti hankkimaan tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijan kiinnostuksen kohteena ei 

tällöin varsinaisesti haastateltava henkilö, vaan tieto, jota henkilöllä oletetaan olevan. 

Asiantuntijahaastattelut tehdään usein osana monia eri aineistoja hyödyntävää 

tutkimusprosessia. (Alastalo & Åkerman 2010, 373.) Koska tutkimukseni keskeisimmät 

kohteet, lauluyhtyeet, ovat jääneet lähes täysin vaille tarkastelua tieteellisessä tai muussa 

kirjallisessa kontekstissa, etnografisen aineiston tukena ja analyysituloksia peilaavana 

elementtinä toimii asiantuntijahaastattelu.  

Haastateltavan valinta perustuu joko tämän institutionaaliseen asemaan, tai muuhun 

merkittävään rooliin osana tutkittavaa asiaa tai ilmiötä. Tämä henkilö on yleensä asemassa, 

jossa muita ihmisiä ei ole, ja siitä syystä henkilöä ei useinkaan voida korvata toisella. 

(Alastalo & Åkerman 2010, 373–374.) Informanttina tässä tutkimuksessa toimii 

lauluyhtyeammattilaisena työskentelevä Tuukka Haapaniemi Club for Five -yhtyeestä. Sen 

määritelmän mukaan mikä lauluyhtyeistä tässä tutkimuksessa on käytössä, tutkimuksen 

teon hetkellä Suomessa toimii yhteensä 15 henkilöä, joilla on päätoimisena ammattinaan 

yhtyelaulu. Määritelmä sulkee ulkopuolelle siis esimerkiksi ammattikuoroissa laulavat 

henkilöt. Mahdollisten haastateltavien lukumäärä on siis hyvin pieni, ja kyseisen 

informantin korvaaminen toisella henkilöllä olisi vähintäänkin haastavaa. Olennaista 

asiantuntijahaastatteluissa on siis pyrkimys tutkittavan ilmiön faktuaaliseen kuvaukseen. 

Erityisen merkitykselliseksi asiantuntijahaastattelu tulee silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä 

saatavilla oleva kirjallisuus on vähäistä tai puutteellista. (Alastalo & Åkerman 2010, 375–

376.) Tämä on pääasiallinen syy myös tässä tutkimuksessa tehdyn asiantuntijahaastattelun 

tarpeellisuudelle. Asiantuntijahaastattelut eivät toimi tässä tutkimuksessa siis varsinaisena 

tutkimusaineistona, vaan niiden pääasiallinen tehtävä on tukea aineiston validiteettia 

tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. 

Tämän tutkimuksen ensimmäinen asiantuntijahaastattelu suoritettiin ennen varsinaisia 

ryhmähaastatteluja. Haastattelun faktuaalisuuteen liittyvän tavoitteen lisäksi tarkoituksena 

oli luoda pohjatietämystä varsinaisia etnografisessa ympäristössä suoritettuja haastatteluja 

ja kirjallista analyysia varten. Tämän kaltaisissa tilanteissa joissa haastattelulla ei pyritä 

vaikuttamaan varsinaisen tutkimuksen kulkuun, analyysi on usein ongelmatonta. (Alastalo 

& Åkerman 2010, 375–376.) Havainnointien ja ryhmähaastattelujen analyysin ja 
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johtopäätösten valmistuttua tutkimuksen tutkimustulokset annettiin informantille 

tarkasteltaviksi, minkä jälkeen informanttia haastateltiin vielä toisen kerran, jotta tulosten 

suhdetta todellisuuteen voitiin tarkastella varsinaisen tutkimuskirjallisuuden puuttuessa. 

5.2 Vuorovaikutustutkimus 

Ryhmien kommunikaation tutkimus on lisääntynyt voimakkaasti 1900-luvun aikana, 

jolloin tarkastelun kohteeksi on alettu ottaa erilaisia ryhmätoimintaan liittyviä näkökulmia, 

kuten yksilön ominaisuuksia tai sosiaalisia ympäristöjä (Gouran 1999, 3). 

Sosiaalipsykologisia ilmiöitä on tarkasteltu usein vuorovaikutuksen näkökulmasta, sillä 

kaikki inhimillinen ja sosiaalinen toiminta rakentuvat sen varaan (Suoninen 2013, 29). 

Ryhmien kommunikaatiota ja vuorovaikutusta tutkittaessa on tarkasteltu muun muassa 

myös ryhmien pysyvyyttä, niiden sosiaalisia rakenteita, koheesiota, jäsenten hyvinvointia 

ja ryhmien merkitystä jäsenilleen (Poole 1999, 38–39). Kun tutkitaan ryhmien viestintää, 

peruslähtökohtana voidaan pitää sitä, että vuorovaikutus on merkittävässä osassa ryhmien 

muodostumisen ja kehittymisen kannalta. Vuorovaikutusta taas ovat sekä kielellinen että 

nonverbaalinen kanssakäyminen jäsenten välillä. Voidaan myös ajatella, että 

vuorovaikutus on aina yksilölähtöistä, mutta kuitenkaan se ei ole osiensa summa, vaan 

ryhmän vuorovaikutus muotoutuu aina yksilölliseksi kokonaisuudeksi ryhmässä 

hyväksyttyjen symbolijärjestelmien perusteella. (Valkonen & Laapotti 2011, 45–46.) 

Valkosen ja Laapotin (2011, 46) mukaan vuorovaikutustutkimuksen tavoitteena on 

ymmärtää ryhmän kommunikaatiota suhteessa johonkin ryhmän toimintaan liittyvään 

seikkaan, kuten tuloksellisuuteen tai yhteisöllisyyteen. Tässä tutkimuksessa tarkastelun 

näkökulma on juuri vuorovaikutuksen laadun ja yhteisöllisyyden, sekä niiden yhteisten 

vaikutusten tutkimisessa. Vuorovaikutuksen tutkimuksessa haasteeksi voi kuitenkin 

osoittautua sen luonteenomainen piirre, jonka mukaan toisinaan noudatetaan tiukkoja 

säännönmukaisuuksia, mutta toisaalta saatetaan kohdata täysin odottamattomia yllättäviä 

tapahtumia. Jotta vuorovaikutusta voitaisiin ymmärtää, merkittävää onkin, että tutkija 

ymmärtää, minkälainen funktio kullakin puheenvuorolla tai eleellä on. Toisaalta kaikkea ei 

voida päätellä yksiselitteisesti, sillä kaikki vuorovaikutuksen elementit eivät aina ilmene 

sellaisina kuin ne ovat. Siksi vuorovaikusta tulisikin tarkastella laajempina 

kokonaisuuksina. (Suoninen 2013, 30–33.)  
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Tyypillisesti tutkimusmenetelmänä käytetään havainnointia, joka kohdistuu joko ryhmän 

vuorovaikutukseen tai sen tuottamiin tuloksiin (Valkonen & Laapotti 2011, 46). Tämän 

tutkimuksen osalta pääpaino on siinä, miten ryhmän vuorovaikutus on suhteessa muihin 

ryhmätoiminnan osa-alueisiin ja ilmiöihin, kuten koheesioon ja erilaisten roolien 

muodostumiseen. Suonisen (2013, 33) mukaan luotettavan vuorovaikutuksen tulkinnan 

saavuttamiseksi tutkijan on kyettävä eläytymään vuorovaikutusprosessin kulkuun – 

tarkoitus on siis ymmärtää vuorovaikutusta sellaisena kuin se osallisille itselleen ilmenee. 

Tämä on yksi niistä syistä, miksi havainnointi on valittu yhdeksi tämän tutkimuksen 

aineistonkeruumenetelmistä – siinä tutkija pääsee mahdollisimman hyvin osaksi 

vuorovaikutuksen todellista luonnetta. Valkonen ja Laapotti (2011, 46) toteavat myös, että 

usein vuorovaikutuksen tutkimuksessa käytetään erilaisia valmiiksi luokiteltuja 

analyysikategorioita. Tässä tutkimuksessa on kyse kuitenkin pääasiassa etnografisesta 

tutkimuksesta, jolloin valmiita analyysityökaluja ei käytetä, vaan tulkintojen annetaan 

nousta aineistosta. Kuten jo aiemmin on todettu, etnografisessa lähestymistavassa 

tutkimisen subjektiivinen luonne on merkittävässä osassa tutkimusprosessia, jolloin 

valmiita kategorisointeja tai analyysiluokkia olisi epäluontevaa käyttää. 

Valkosen ja Laapotin (2011, 57–58) mukaan myös etnografista menetelmää on käytetty 

myös vuorovaikutustutkimuksen parissa, joskin muita lähestymistapoja huomattavasti 

vähemmän. Etnografista menetelmää käytettäessä kyse on ollut luonnollisten ryhmien 

tutkimuksesta, eli ryhmiä ei ole muodostettu tutkimusta varten, vaan ne ovat olleet jo 

ennalta olemassa. Havainnoinnin lisäksi usein käytetään myös rinnakkaisia menetelmiä, 

kuten haastattelua, mikä on toteutettu myös tässä tutkimuksessa. Vaikka etnografinen 

tutkimus tyypillisesti onkin pitkällä aikavälillä tapahtuvaa, vuorovaikutustutkimuksen 

kontekstissa sitä on käytetty menetelmänä myös lyhyemmillä aikaväleillä tapahtuvissa 

tutkimuksissa. 



6  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA AINEISTON ANALYYSI 

6.1 Tutkimukseen osallistuvat lauluyhtyeet 

Yhtyeet pyrittiin valitsemaan tutkimukseen niin, että ryhmät olisivat keskenään 

mahdollisimman erilaisia, sillä tällöin tutkimuksen kannalta merkittävät asiat ilmenevät 

mahdollisimman monipuolisesti. Mitä korkeatasoisempaa lauluyhtyetoimintaa 

tarkastellaan, sitä vähemmän on yhtyeitä, joiden toiminta vastaa kyseistä tasoa. 

Harrastajalauluyhtyeiden tavoittaminen on siis vielä kohtuullisen helppoa ja vaihtoehtoja 

voidaan löytää useita. Tavoitteellisemman toiminnan osalta valikoima kuitenkin sitä 

pienempi, mitä korkeatasoisempi lauluyhtyetoiminta on kyseessä, joten tässä 

tutkimuksessa päädyttiin käyttämään niitä yhtyeitä, joihin aiemmin muodostettujen 

kontaktien ansiosta oli mahdollista saada yhteys. Päämääräksi oli jo ennalta asetettu, että 

tutkimukseen pyritään löytämään yhtyeet, jotka voidaan erottaa toisistaan 

tavoitteellisuuden ja edistyneisyyden perusteella, ja tutkittaviksi yhtyeiksi valikoitui kolme 

ryhmää, jotka poikkesivat toisiltaan merkittävästi yhtyeen olemassaoloajan ja 

päämäärätietoisuuden perusteella. Yksi yhtyeistä koostuu nuorista, aktiivisista musiikin 

harrastajista, kaksi muuta yhtyettä toimivat harrastajayhtyettä selkeästi 

päämäärätietoisemmin. Myös näiden kahden yhtyeen välillä on havaittavissa selkeä ero 

aktiivisuudessa ja päämäärätietoisuudessa. Työskentelyn päämäärien ja tavoitteiden lisäksi 

yhtyeiden valintaan vaikutti yhtyeiden laulajien sukupuolijakauma. Merkittävimpänä 

erottavana tekijänä voidaan nähdä kuitenkin yhtyeiden väliset tasoerot, joiden perusteella 

yhtyeet voidaan erottaa noviiseihin, edistyneisiin ja ekspertteihin. Kaikki tutkimuksen 

yhtyeet täyttävät määritelmän, jonka mukaan lauluyhtyeessä on kolmesta kahdeksaan 

laulajaa. 

Tutkimukseen osallistuneita yhtyeitä pyydettiin mukaan sanallisesti yhden yhtyeen jäsenen 

kautta, jonka jälkeen yhtyeet vastaanottivat lyhyen esittelyn tutkimuksen tarkoituksesta ja 

käytännön toteutuksesta ja päättivät yhdessä osallistumisestaan. Yhtye A toimii erillisen 

ohjaajan kanssa, ja tutkimuspyyntö välitettiin ohjaajan kautta laulajille. Kaikkien 

tutkimuksessa esiintyvien henkilöiden nimet on muutettu anonymiteetin takaamiseksi. 

Yhtye A on kuuden nuoren miehen muodostama lauluyhtye, joka yleensä harjoittelee 

ryhmään kuulumattoman ohjaajan kanssa. Ryhmän jäsenten laulutaustat vaihtelevat melko 
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paljon. Osa laulajista on aloittanut laulamisen vasta yhtyeeseen liityttyään, kun taas toiset 

ovat harrastaneet laulamista aktiivisesti jo pidempään ja ottaneet laulutunteja. 

Tutkimukseen osallistuessaan yhtye on ehtinyt toimia yhdessä noin puolen vuoden verran, 

jonka aikana he ovat osallistuneet yhteen kilpailuun ja esiintyneet muutamia kertoja. 

Toinen tutkimukseen osallistuvista yhtyeistä (B) on kolmen musiikkia korkeakoulussa 

ammatikseen opiskelevan naisen muodostama lauluyhtye, joista kaikilla on jo takanaan 

muusikon ammattitutkinto toiselta koulutusasteelta. Yhtye harjoittelee määrätietoisesti ja 

säännöllisesti, ja on järjestänyt muutamia omia konsertteja. Yhtye esiintyy yleensä 

soitinyhtyeen säestämänä, mutta harjoittelee pääsääntöisesti ilman säestystä. Yhtyeellä ei 

ole johtajaa. Yhtye B on ollut koossa lähes kuuden vuoden ajan. Laulajista kaksi, Ella ja 

Kaisa, ovat kuuluneet kokoonpanoon alusta asti, Marika on tullut mukaan yhtyeeseen 

myöhemmin. Laulajat luonnehtivat nykykokoonpanon olevan pysyvä. Marikan edeltäjät 

sen sijaan eivät ole olleet erityisen kiinnostuneita yhtyelaulusta, ja tästä syystä laulajat ovat 

vaihtuneet melko usein. 

Yhtye C on aktiivisesti lauluyhtyetoimintaa harjoittava a cappella -yhtye, joka harjoittelee 

säännöllisesti, ja on ehtinyt kerätä kokemusta myös lukuisten esiintymisten muodossa. 

Yhtyeen musiikilliset ja taiteelliset tavoitteet ovat verrattain korkealla, mikä näkyy myös 

ryhmän aktiivisuuden tasossa. Yhtyeen jäsenistössä on sekä miehiä että naisia, ja se on 

toiminut yhdessä yli kymmenen vuotta, eli sille on ehtinyt muodostua jo oma sisäinen 

toimintakulttuurinsa. Yhtyeen kokoonpano on ollut aina samankaltainen, mutta ryhmä on 

historiansa aikana käynyt läpi muutamia jäsenten vaihdoksia. 

Tässä tutkimuksessa lähestymistapa on osittain faktuaaliseen informaatioon keskittyvä. 

Tätä lähestymistapaa voidaan käyttää silloin kun haastateltavia yhdistää joku yhteinen 

harrastus tai saman ryhmän jäsenyys. Toinen käytettävä lähestymistapa tässä 

tutkimuksessa on ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen tarkkaileminen. Tällöin tarkastelu 

kohdentuu ryhmän sosiaalisiin rakenteisiin ja rooleihin. (Sulkunen 1990, 265.)  

6.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimukseni on etnografisesti suuntautunut, ja siksi käytän aineistonkeruutapoina 

menetelmiä, jotka auttavat parhaiten käsittämään ryhmien sisäistä kulttuuria ja 

toimintatapoja. Aineistoni keruu tapahtui käyttäen havainnointia sekä ryhmähaastattelua, 
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joiden tueksi tehtiin myös kaksi asiantuntijahaastattelua. Havainnoinnit aloitettiin 

huhtikuussa 2013 ja saatiin päätökseen marraskuussa 2013. Yhtyeen A kanssa 

havainnointia suoritettiin kahdeksan kertaa, havainnointikerrat olivat kestoltaan 30–60 

minuuttia pitkiä ja yhteensä havainnointien kestoksi tuli 5 tuntia ja 45 minuuttia. Yhtyeen 

B kanssa havainnointeja suoritettiin kolme kertaa havainnointikertojen vaihdellessa 45–

180 minuutin välillä, ja kokonaisajaksi havainnoinneille muodostui 6 tuntia ja 45 

minuuttia. Yhtyeen C kanssa havainnointikertoja oli neljä, ja ne vaihtelivat kestoiltaan 

110–145 minuutin välillä. Yhteensä havainnointien kestoksi yhtyeessä C muodostui 8 

tuntia ja 15 minuuttia. Havainnointia pyrittiin suorittamaan mahdollisimman säännöllisin 

väliajoin kunkin yhtyeen kanssa. Koska havainnointikerrat vaihtelivat kestoltaan suuresti, 

myös niiden lukumäärät vaihtelivat yhtyeestä riippuen, jotta kokonaiskesto saatiin kaikkien 

yhtyeiden kesken mahdollisimman samanpituiseksi. Tutkimusjaksojen kestot vaihtelivat 

yhtyeestä riippuen yhdestä kuukaudesta neljään kuukauteen, mikä aiheutui käytännön 

syistä. Pisimpään yhdessä toiminut yhtye poikkesi kahdesta muusta siinä, että yhtye 

harjoittelee periodiluonteisesti johtuen muista yhtyettä työllistävistä asioista, minkä vuoksi 

myös tutkimusjakson kesto rajautui yhtyeen harjoitusperiodin mittaiseksi. Ajallisesti 

havainnointia suoritettiin kunkin yhtyeen kanssa suunnilleen yhtä paljon. Jokaisen 

havainnointikerran aikana havainnot kirjoitettiin reaaliaikaisesti havaintopäiväkirjoihin, 

jotka toimivat haastattelujen perustana sekä tukevat analyysissa tehtyjä päätelmiä. Tämän 

lisäksi harjoituskerrat taltioitiin audiotallentimella. Moisalan ja Seyen (2013, 46) mukaan 

kenttätyöskentelyn taltiointi on ensiarvoisen tärkeää, sillä kaikkia yksittäisiä asioita ei 

voida havaita kerralla. Taltioinnin ansiosta epäselviksi jääneet tai ohi menneet tilanteet 

voitiin siis tarvittaessa tarkistaa jälkikäteen äänitteeltä. 

Etnografinen havainnointi on aina ainutkertaista, ja jokainen tutkimustilanne on erilainen. 

Tutkija joutuu tekemään erilaisia ratkaisuja havainnointitilanteesta riippuen, ja tästä syystä 

yleisten sääntöjen listaaminen on lähes mahdotonta. (Eskola & Suoranta 1998, 110.) Tässä 

tutkimuksessa havainnoinnin kohteena olevia ryhmiä on kolme, ja havainnointitilanteet 

ryhmien kesken olivat hyvinkin erilaisia. Ryhmässä A tutkija hyväksyttiin nopeasti osaksi 

harjoitustilannetta ja havainnointi muuttui nopeasti passiivisesta aktiiviseksi. Ryhmän 

jäsenet alkoivat ottaa itsenäisesti kontaktia tutkijaan, ja tutkijan mielipiteet alkoivat 

kiinnostaa yhtyeen laulajia. Yhtyeessä B taas jäsenet olivat kenties tietoisempia tieteellisen 

tutkimuksen olemuksesta, ja näin ollen pysyttelivät harjoitustilanteissa ehkäpä tietoisesti 

etäällä tutkijasta. Kysymyksiä ei kysytty ja usein vaikutti siltä, että tutkijan läsnäoloa 
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tilanteessa ei huomattu lainkaan. Toisaalta ennen ja jälkeen harjoitusten laulajat 

suhtautuivat tutkijaan luontevasti ja yhteys kaikkien jäsenten välillä muodostui nopeasti 

luonnolliseksi kanssakäymiseksi. Yhtyeessä C havainnointitilanne oli myös tutkijan osalta 

pääosin passiivinen. Harjoittelujaksot olivat intensiivisiä, missä laulajien huomio keskittyi 

vahvasti toisiinsa ja musiikkiin. Kysyttäessä laulajilta miten he reagoivat tutkijan 

läsnäoloon, osa laulajista sanoi unohtaneensa ylimääräisen henkilön läsnäolon jopa 

kokonaan. Ainoat vuorovaikutukselliset tilanteet havainnointien aikana syntyivät, kun yksi 

laulajista kävi välillä tuomassa tutkijalle nuotteja harjoitusten seuraamisen tueksi. Tauoilla 

osa laulajista halusi kuitenkin selventää harjoituksissa tapahtuneita asioita tutkijalle, ja 

harjoituksissa tapahtuneista asioista keskusteltiin yhteisesti harjoitustilanteen ulkopuolella. 

Vuorovaikutuksen vähäisyydestä harjoitusten aikana voidaan päätellä, että yhtyeet toimivat 

harjoituksissa normaalisti, eikä tutkijan läsnäololla ollut negatiivista vaikutusta 

harjoitustilanteen kulkuun. 

Ryhmähaastattelussa läsnä on luonnollisesti aina useampia haastateltavia yhtä aikaa. 

Ennen varsinaisten haastattelujen toteuttamista järjestettiin ryhmähaastattelumenetelmän 

sekä haastattelurungon testaamiseksi pilottihaastattelu, johon osallistui samankaltainen 

lauluyhtye, kuin mitä tässä tutkimuksessa mukana olevat yhtyeet edustavat. 

Pilottihaastattelun perusteella haastattelurunkoon tehtiin tarvittavat muutokset ennen 

varsinaisia haastatteluja, jotka järjestettiin havainnointijaksojen päätteeksi. Haastatteluissa 

käsitellyt asiat nousivat osittain havainnointiaineistosta, jolle oli tehty alustavaa analyysia 

jo ennen haastatteluja. Ryhmähaastattelujen pohjalla vaikutti myös asiantuntijahaastattelu, 

jonka yksi tärkeimmistä tehtävistä oli auttaa muodostamaan aiheen kannalta oleelliset asiat 

ryhmähaastattelun teemoiksi. Myös asiantuntijahaastattelu pohjustettiin pilottihaastattelun 

tekemisellä, jotta haastattelurungon toimivuutta voitiin testata etukäteen. Tutkimuksen 

aineistonkeruun vaiheet on esitelty kuvassa 2.  

Kun tutkimuksessa tarkastellaan vuorovaikutusta, on litteroinnin oltava mahdollisimman 

tarkka (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 16). Koska haastattelujen tarkoituksena on hahmottaa 

erilaisia lauluyhtyetoimintaan liittyviä sisältöjä ja vuorovaikutusta, aineistoille tehtiin 

sanatarkka litterointi pois lukien sanojen painotukset. Tämä koettiin riittäväksi litteroinnin 

tasoksi, sillä pääpaino analyysissa oli kuitenkin sisällössä. Vuorovaikutus on kuitenkin 

yksi olennaisimmista asioista tutkimuksen aihetta ajatellen, joten peruslitterointia tarkempi 

litterointi oli tarpeellinen. 
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KUVA 2. Aineistonkeruun vaiheet. 

6.3 Havainnoinnin ja ryhmähaastattelujen analyysi 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysimenetelmänä käytettiin ryhmähaastattelujen osalta 

sisällönanalyysia. Se on analyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikenlaisissa 

laadullisissa tutkimuksissa, ja useimmat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät 

perustuvatkin sisällönanalyysiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Etnografisen aineiston 

analyysissa huomio kohdennetaan usein merkitysten ja toiminnan tavoitteiden tarkasteluun 

(Eskola & Suoranta 1998, 106). Chin (1997, 274) mukaan sisällönanalyysin avulla voidaan 

tarkastella esimerkiksi sosiaalisia ilmiöitä tai motivaatioita, minkä perusteella sen voidaan 

nähdä olevan toimiva menetelmä tämän tutkimuksen aineiston tarkasteluun. 

Sisällönanalyysilla tarkastelu voi kohdentua aineiston rakenteeseen, sisältöön tai 

molempiin. Sisällöllä taas tarkoitetaan tarkasteltavan aineiston teemoja tai aihepiirejä. 

Tärkeimpänä pyrkimyksenä sisällönanalyysissa on päästä mahdollisimman systemaattiseen 

ja loogiseen kuvaukseen aineiston sisällöstä. (Chi 1997, 275.) 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 92) mukaan analyysiprosessi aloitetaan sisällönanalyysissa 

tyypillisesti lukemalla koko aineisto läpi kokonaisuuden hahmottamiseksi. Aineistoa 

tarkasteltaessa on hyvä tehdä selkeä valinta tarkastelun kohteina olevista, kiinnostavista, ja 

ennen kaikkea tutkimuksen kannalta merkittävistä asioista. Tutkimukselle tärkeät asiat 

ASIANTUNTIJAHAASTATTELU 2 

AINEISTOJEN ANALYSOINTI 

RYHMÄHAASTATTELUT 

HAVAINTOPÄIVÄKIRJOJEN LUKEMINEN 

HAVAINNOINTIEN JATKAMINEN 

ASIANTUNTIJAHAASTATTELU 1 

HAVAINNOINTIEN ALOITTAMINEN 
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ilmenevät aiemmin määritellyistä tutkimuskysymyksistä. Valitun aihealueen on hyvä olla 

riittävän tarkasti rajattu, ja se on käsiteltävä perusteellisesti.  

Luotettavan analyysin saavuttamiseksi aineisto on ositettava ennen varsinaisen analyysin 

tekemistä. Tämän tutkimuksen aineistolle on tehty semanttinen osittaminen, jolloin 

analyysiyksiköt muodostuvat merkityssisältöjen perusteella. (Chi 1997, 282.) 

Ensimmäisessä vaiheessa litteroiduista ryhmähaastatteluista erotettiin tutkimuksen 

kannalta merkittävät analyysiyksiköt, jotka olivat pituudeltaan yhdestä muutamiin 

lauseisiin. Sulkusen (1990, 275) mukaan aineiston kuvaamisessa tarkastelun osalta on 

tehtävä ratkaisuja sen perusteella, mikä vastaa tutkimusongelmiin parhaalla mahdollisella 

tavalla. Ryhmähaastatteluja tulkittaessa on hyvä tarkastella ensimerkiksi sitä, kuinka samat 

asiat nousevat esiin kauttaaltaan koko aineistossa. Tämän tutkimuksen kannalta tarkastelun 

pääpaino on siinä, mitä sanotaan. Toisaalta vuorovaikutusta tarkasteltaessa myös se, miten 

sanotaan, voi nousta merkitykselliseksi, sillä siihen saattaa sisältyä asioita, jotka liittyvät 

mahdollisiin taustalla vaikuttaviin seikkoihin.  

Osittamisen jälkeen aineistosta erotetut analyysiyksiköt on myös pelkistetty teemoittelun 

helpottamiseksi. Yksinkertaisemmiksi ilmauksiksi pelkistäminen helpottaa erot ja 

yhtäläisyyksien havaitsemista yksiköiden välillä, ja tämän ansiosta myös teemoittelu ja 

luokittelu on helpompi tehdä. Tutkimustuloksissa analyysiyksiköt esitetään kuitenkin 

sellaisinaan kuin ne alkuperäisessä kontekstissa esiintyvät. 

Esimerkki pelkistämisestä: 

Analyysiyksikkö 

Katri (C): Seki kärsii inflaation sit, koska täs on myös se että tavallaan 

ylipäätänsä kaikessa, jos sä saat keikan jälkeen positiivista palautetta, niin 

kun sen tietää et totta kai osa on ihan oikeesti tosi innoissaan, mut sit on 

just sitä, niinku tavallaan semmosta virkakiitosta. 

Pelkistetty ilmaus 

Kaikki positiivinen palaute ei ole tarkoituksenmukaista. 

Pelkistetyt ilmaukset toimivat tässä tutkimuksessa vain luokittelun työkaluna, ja 

lopullisissa tutkimustuloksissa aineistoesimerkit esitetään alkuperäisessä muodossaan.  
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Tässä tutkimuksessa aineisto on siis järjestelty käyttäen teemoittelua. Siinä luokittaminen 

tapahtuu erottaen aineistosta kuhunkin teemaan liittyvät asiat. Pelkistämisen jälkeen 

analyysiyksiköt luokiteltiin aineistosta nousseiden teemojen mukaisiin luokkiin, jotka 

parhaiten auttavat löytämään vastauksia tutkimusongelmiin (Eskola & Suoranta 1998, 

174). Tällä tavalla voidaan vertailla esimerkiksi erilaisten teemojen erottumista aineistosta. 

Kun aineistonkeruutapana on käytetty haastattelua, teemoittelu on luonteva tapa aineiston 

luokitteluun, sillä usein jo haastattelu on rakennettu tiettyjen teemojen ympärille. Aineiston 

luokittelun jälkeen on syytä kirjoittaa havaituista asioista yhteenveto, joka kokoaa yhteen 

luokittelussa esiin nousseet asiat ja aihepiirit. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–93.) 

Pelkistetyt esimerkit erotettiin toisistaan käyttämällä värikoodausta, minkä jälkeen niiden 

luokittelu oli helppo toteuttaa. Analyysi tapahtuu syklisesti, ja luokat usein kehittyvät ja 

muuttuvat analyysivaiheiden aikana. (Chi 1997, 282–283.) Vaikka sisällön luokitteluun 

voidaankin lähtökohtaisesti käyttää ulkoista, valmiiksi määriteltyä käsitejärjestelmää, 

Eskola ja Suoranta (1998, 106) mainitsevat, että etnografisen aineiston analyysia tehtäessä 

aineistoa lähestytään usein siitä itsestään nousevien teemojen pohjalta. Osittamisen ja 

pelkistämisen jälkeen tapahtuva koodaus perustuu vertailuun ja vastakkainasetteluun. 

Aineiston koodaamiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, vaan sen toteuttaminen voi tapahtua niin 

kuin tutkija itse parhaaksi näkee (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92). Periaatteena on etsiä 

aineistosta samankaltaisuuksia, minkä perusteella aineiston semanttiset sisällöt luokitellaan 

aiemmin määriteltyihin luokitteluyksiköihin. Sisällönanalyysin avulla yksittäiset 

merkityssisällöt ja tapahtumat voidaan usein irrottaa alkuperäisestä ympäristöstään ja 

siirtää ne yleisemmälle, teoreettisemmalle tasolle. (Chi 1997, 289.) Yksi tutkimukseni 

tavoitteista on tuottaa luotettavaa tietoa lauluyhtyeistä, mistä syystä sisällönanalyysi on 

toimiva työkalu tiedon tuottamiseen. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi pyrkii usein luomaan aineistosta teoreettisen 

kokonaisuuden, jolla tutkittavaa ilmiötä voidaan selittää. Pääperiaatteena on, että 

luokittelun teemoja ei päätetä etukäteen. Tämä voi kuitenkin olla ongelmallista, sillä 

havainnot aineistosta ovat usein teorian ohjaamia. Havainnot eivät siis ole ”puhtaita”, vaan 

tutkijan käyttämät käsitteet ja menetelmät vaikuttavat väistämättä analyysituloksiin. Tämän 

tutkimuksen osalta käytössä on teoriaohjaava analyysi, jossa analyysiyksiköt valitaan 

aineistosta, mutta taustateoria vaikuttaa valintaan. Tässä tutkimuksessa luokittelun 

perustana vaikuttavat ryhmätoiminnan ja sosiaalisen pääoman peruskäsitteistö ja tyypilliset 

ilmiöt. Aiemman tiedon vaikutus voidaan siis havaita analyysista. Tässä teorian tehtävä on 
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avata uusia ajattelutapoja ja antaa keinoja analyysin tekemisessä. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 95–97.) Aineiston analysointi tehdään tässä tutkimuksessa siis käsitteiden pohjalta, 

minkä avulla pyritään selvittämään lauluyhtyetoiminnan kannalta merkityksellisiä asioita. 

Ristiriitaisten tulkintojen tekeminen aineistosta voidaan pyrkiä välttämään 

mahdollisimman kattavalla luokittelulla. Tutkijan on kyettävä tarkastelemaan kaikkea 

saamaansa aineistoa niin, ettei kohdenna mielenkiintoaan niihin asioihin, jotka vastaavat 

hänen ennakko-odotuksiaan. Jos tutkija pyrkii hakemaan tietynlaisia tuloksia 

tutkimuksesta, tieto saattaa helposti vääristyä ja aineiston kuvaus saattaa jäädä 

puutteelliseksi. (Sulkunen 1990, 274.) 

Tämän tutkimuksen teemoiksi muodostuivat palautteen antaminen ja vastaanottaminen, 

suorituksen reflektointi, sosiaaliset taidot, laulajien väliset suhteet, ryhmän roolit, 

musiikilliset taidot, motivaatio, ryhmän säännöt, yhteistoiminta, yhteisöllisyys, tunteet, 

kommunikaatio sekä johtajuus. Eskolan ja Suorannan (1998, 175) mukaan onnistunut 

teemoittelu edellyttää teorian ja empirian vuorovaikutusta, mikä näkyy analyysitulosten 

esittelyssä aineiston ja teoreettisten näkökulmien yhteen kietoutumisena. 

Analyysiyksiköiden teemoittelun jälkeen alkuperäisiä analyysiyksiköitä alettiin käsitellä ja 

avata tekstuaaliseen muotoon, minkä perusteella muodostuivat tulosluvussa esiteltävät 

pääkategoriat Oppiva lauluyhtye, Lauluyhtyetoiminnan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä 

edellytyksiä sekä Yhteistoiminnallinen johtajuus. 

Aineiston tarkastelun lopullinen näkökulma määrittyy usein vasta aineistoa purettaessa. 

Valtosen (2005, 240–241) mukaan vuorovaikutus on oleellinen osa ryhmäkeskustelua, 

mutta sen esiintuominen voi olla raportointivaiheessa haastavaa, sillä kaikkea sosiaalisen 

tilanteen tuottamaa toimintaa ei voida raportoida tai litteroida. Vuorovaikutukseen 

vaikuttavia seikkoja on rajaton määrä – esimerkiksi ikä, ammattiasema, sukupuoli tai 

vaikkapa pukeutuminen. Nämä kaikki ovat nonverbaalia viestintää, jonka kautta kerromme 

asioita itsestämme ja samalla teemme tulkintoja muista, jolloin se vaikuttaa olennaisesti 

ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. (Valtonen 2005, 240–241.) 



7 TUTKIMUSTULOKSET  

Ryhmähaastattelujen analyysin tuloksena esiin nousevat selkeästi kolme erillistä 

näkökulmaa: yhdessä oppimisen, yhteisöllisten ja yksilöllisten ominaisuuksien sekä 

johtajuuden näkökulma. Aineiston sisällöt vastasivat hyvin tutkimuskysymyksissä 

asetettuihin tavoitteisiin, mikä johtunee osittain siitä, että menetelmänä käytettiin 

teemahaastattelua. Lisäksi haastatteluja edeltäneet havainnoinnit sekä 

asiantuntijahaastattelu auttoivat muodostamaan haastattelurungot sellaisiksi, että ne 

vastaavat mahdollisimman hyvin ennalta asetettuihin tutkimusongelmiin.  

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon muutamia seikkoja. Reflektoinnin 

taso haastateltavien välillä vaihteli voimakkaasti. Reflektoinnin tasoerot olivat suhteessa 

yhtyeiden olemassaoloaikaan sekä laulajien ikään. Myös yhtyeiden erot asiantuntijuuteen 

ja kokemukseen liittyen vaihtelevat paljon. Yhtyeissä B ja C tavoitteet ovat huomattavasti 

yhtyettä A korkeammalla, mikä myös osaltaan selittänee sitä, että tutkimuksessa 

käsiteltäviä aihepiirejä on käsitelty yhtyeessä jo aiemminkin, ja näin ollen aiheet nousivat 

esiin myös haastatteluissa. Yhtyeessä A kävi ilmi, että useat esitettyjen kysymysten 

teemoista olivat sellaisia, mitä laulajat eivät olleet koskaan aiemmin tulleet ajatelleeksi. 

Yhtye C:n haastattelusta on taas selkeästi nähtävissä se, että tutkimuksen teemoja on 

käsitelty ja pohdittu ryhmän jäsenten kesken useita kertoja, mikä toki on selitettävissä 

myös ryhmän pitkällä yhteisellä historialla. 

7.1 Oppiva lauluyhtye 

Lauluyhtyeenä toimiminen edellyttää yhtyeiltä ja niiden jäseniltä jatkuvaa oppimista. 

Lauluyhtyeessä oppimista tapahtuu kahdella tavalla – kukin yksilö oppii, ja koko ryhmä 

oppii yhdessä. Oppimistavat ovat yksilöllisiä, mikä on hyvä ottaa huomioon myös 

lauluyhtyetoiminnassa hyvien tulosten saavuttamiseksi.  

Pekka (C): Jokainen meistäkin oppii eri tavalla, niin me myös annetaan 

ihmisten oppia tässä bändissä niin eri tavalla joku asia jos ja kun me 

päästään samaan päämäärään. 

Vesa (C): Ehkä tossa on olennaista tää nimenomaan kaikkien kukkien 

kukkiminen, et antaa ihmisten olla erilaisia ja osaamisalueet on erilaisia ja 
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sitä kunnioitetaan. Just nimenomaan tähän nuotinlukuun liittyvät asiat 

esimerkiks, niin ne ilman muuta otetaan yhtälöstä pois. 

Käytännössä erilaisten oppimistapojen toteuttaminen yhteisissä harjoituksissa voi olla 

haastavaa. Yhtyeissä B ja C harjoittelu etenee usein kaavan mukaan, jossa uutta kappaletta 

ensin tarkastellaan yhdessä ja tämän jälkeen annetaan aikaa kunkin jäsenen omalle 

harjoittelulle.  

Pekka (C): Mahdollisimman nopeesti saadaan se asia haltuun, et jos ekaks 

katotaankin kimpassa tässä näin niin me ei harrasteta solfaa täällä. Vaan 

saadaan joku käsitys siitä, ja sit jengi treenaa miten treenaakaan. 

Jokaisella on erilainen tapa treenata ja ottaa haltuun biisi, ja sitten sen 

jälkeen me harrastetaan tätä yhtyelaulamista täällä. 

Edellytyksenä tälle toimintamuodolle pidetään sitä, että itsenäistä harjoittelua tapahtuu 

yhteisten harjoitusten ulkopuolella. Yhtyeissä on siis harjoittelua koskevia sääntöjä ja 

normeja, joita jokaisen jäsenen odotetaan noudattavan. Sosiaalista pääomaa sisältävät 

yhteisöt noudattavat yhteisiä sääntöjä ja niiden noudattamista myös valvotaan (ks. esim. 

Ruuskanen 2002, 9–11). Sääntöjen noudattaminen taas perustuu luottamukseen, mikä on 

myös yksi sosiaalisen pääoman osa-alueista. Repo-Kaarennon (2007, 33) mukaan jäsenten 

sitoutumisen vahvuus ryhmäänsä kohtaan vaikuttaa siihen, miten ryhmän jäsenet 

sisäistävät yhteiset normit ja tavoitteet. Yhteiset tavoitteet lisäävät motivaatiota ja 

synnyttävät jäsenten välille auttavaa yhteistoimintaa (vrt. esim. Butterworth 1990, 224). 

Ella (B): Se on vähän niinku periaate tai semmonen itsestään selvä asia että 

kaikki ossaa sen oman stemman sillon reeneihin mennessä koska sitäki on 

ollu aikanaan joittenkin jäsenien kanssa, että se ei oo vaan… kaks ossaa ja 

yks ei ossaa. Ni sit ne reenit mennee siihen että se yks harjottelee sitä 

stemmaansa, se on musertavaa. 

Jos joku laulajista ei harjoittele omaa osaansa itsenäisesti, sen koetaan olevan haitta koko 

yhtyeen harjoittelulle. Yhtyeissä B ja C itsenäisen harjoittelun merkitys vaikuttaa olevan 

itsestäänselvyys ja vakiintunut toimintatapa. 

Mari (C): Sillain lähtökohtasesti jos on joku uus biisi, että kaikki ois ehtiny 

ainaki vähintään kattoon sen läpi ette mee niin paljon siihen lukemiseen. 

Yhtyeessä A tavoitteet eivät ole niin korkeat kuin kahdessa muussa tutkimukseen 

osallistuneessa yhtyeessä. Tämä tulee ilmi osittain siinä, että itsenäistä harjoittelua ei 
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ainakaan vielä juurikaan harrasteta. Laulajat kuitenkin tiedostavat itsenäisen harjoittelun 

tuoman hyödyn, mutta usein käytäntö ei kohtaa tavoitteita. 

Sami (A): Puhutaan että: ”Joo, kyllä me kotona katotaan sitä biisiä”, ja 

sitte tullaan reeneihin eikä kukaan osaa. 

Yhtyeessä A sopimusta yksilökohtaisesta harjoittelusta siis rikotaan toistuvasti ja 

kollektiivisesti. Rikkomukseen syyllistyvät kaikki laulajat, eikä yksittäisiä laulajia siksi 

syyllistetä harjoittelun puutteesta. Kuten aiemmista esimerkeistä käy ilmi, vastaavaa 

toimintaa ei suvaita yhtyeissä B ja C. Voidaan ajatella, että vaikka myös yhtyeessä A 

itsenäisen harjoittelun merkitys tiedostetaan, ryhmällä ei ole sisäisessä 

toimintakulttuurissaan ehtinyt muodostua harjoitteluun velvoittavaa normia. 

Tavoitteellisessa lauluyhtyetoiminnassa laulajat kokevat yksilökohtaisen harjoittelun 

merkittäväksi ryhmän kehittymiselle, kun taas enemmän harrastumiseen pohjautuvassa 

toiminnassa ryhmä ei aseta jäsenilleen erityisiä vaatimuksia harjoittelun suhteen. 

7.1.1 Palautteen ja tunteiden merkitys oppimisen näkökulmasta 

Musiikki on emotionaalisesti ja fyysisesti vaikuttava vuorovaikutuksen kanava, jonka 

kautta voidaan jakaa erilaisia tunteita, merkityksiä ja pyrkimyksiä toisten ihmisten kanssa 

(Hargreaves 2002, 1). Tunteet ovat osa kaikenlaista oppimista, näin ollen myös 

lauluyhtyetoimintaa. Jotta laulajat oppivat toimimaan tunteidensa kanssa, ne on 

hyväksyttävä osaksi harjoitteluprosessia. Tunteiden hyväksyminen mahdollistaa niiden 

tarkkailun, ja usein tunne voi hieman lieventyä hyväksymisen myötä. (Repo-Kaarento 

2007, 52–53.) Mielialojen vaihtelut ovat vahvasti mukana oppimisessa, mistä syystä 

tunnevaihtelun kanssa olisi hyvä oppia tulemaan toimeen (Isokorpi 2001, 55–56). Laulajat 

kokevat jopa, että lauluyhtyeessä toimiminen herättää enemmän tunteita kuin mikään muu 

toiminta jossa he ovat olleet mukana. 

Aleksi (C): Se tunneskaala mitä tätä juttua tehdessä tulee kohdanneeksi tai 

tulee kokeneeksi on jotain siis infernaalista verrattuna moneen muuhun 

mitä on ikinä aikasemmin tehny, siis on sitte työ tai harrastus tai koulu tai 

armeija tai mikä tahansa. 

Laulamisen on todettu herättävän laulajissa voimakkaita tunteita (esim. Beck, Cesario, 

Yousefi & Enamoto 1999, 98). Syitä erilaisten tunteiden kokemiseen yhtyetoiminnassa on 
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useita. Yksi merkittävimmistä asioista mikä haastatteluissa nousi useaan otteeseen esille, 

on laulamisen henkilökohtaisuus. 

Kaisa (B): Laulu on niin henkilökohtanen asia, että jos joku jotaki sannoo 

että ”tee näin”, ni alkaa heti miettiä että ”herran kiesut”. 

Muihin muusikoihin verrattuna laulajien asema on poikkeava. Laulajalla ei ole erillistä 

soitinta mihin suunnata huomionsa. Tämän sijasta laulaja suuntaa huomionsa yleisöön, 

eikä piiloutuminen soittimen taakse ole mahdollista. Jollain tapaa laulajan instrumentti on 

henkilökohtaisempi muihin soittimiin verrattuna, ja laulajan persoonallisuus on vahvasti 

esillä esiintymistilanteessa. Myöskään ongelmatilanteissa laulaja ei voi vedota huonoihin 

välineisiin tai rikkinäisiin soittimiin, vaan heikkoudet ja ongelmat ovat suoraan laulajassa 

itsessään. (Kemp 1996, 173.)  

Aleksi (C): Tästä tulee niin henkilökohtasta ku ollaan oman äänen kanssa, 

niinku aikasemmin puhuttiin. Oma ääni on se instrumentti, se mitä sun 

suusta tulee, niin vaikuttaa koko siihen miltä me koko bändi kuulostetaan ja 

se että sä osaat antaa palautetta ja pystyt ottaan vastaan sitä, ja kuitenkin 

oleen ees jokseenkin ihminen näille muille. Niin se on haastavaa ja 

semmonen, nyt tuli moneen kertaan esiin että tyyppi joka pystyy tässä 

olemaan epäitsekäs ja ottamaan muut huomioon ja tietosesti viemään sitä 

kokonaisuutta eteenpäin ilman että tuo siihen omia rajoitteitaan tai 

mielipiteitään. 

Laulamisen henkilökohtaisuus asettaa ymmärrettävästi laulajan haavoittuvaan asemaan, ja 

luo musiikin tuottamisen lisäksi fyysisiä ja emotionaalisia haasteita harjoittelemiseen ja 

esiintymiseen. Tästä syystä turvallinen toimintaympäristö on laulajille tärkeä – harjoittelu 

ja esiintyminen onnistuvat paremmin, kun laulajat eivät joudu pelkäämään epäonnistumisia 

(Rutherford 2008, 31). Esiintymistä ja sen tuottamaa jännitystä helpottavana seikkana 

voidaan nähdä se, että lauluyhtyeet ovat lavalla ryhmänä. Pääkkösen (2013, 94–95) 

tutkimuksesta käy ilmi, että esiintymisjännityksen sietäminen on helpompaa, kun lavalla 

ollaan yhdessä toisten kanssa. Tämä tulee esille myös Ellan (B) kommentissa: 

Ella (B): Se [on tärkeää], että pystyy jokainen rentoutumaan ja silleen, 

hengittämään ja tulkitsemaan ja heittäytymään. Turvallinen perhe. 

Tutkimukseen osallistuvat lauluyhtyeet vertaavat lauluyhtyettä ja sen sisällä vallitsevia 

suhteita perheeseen ja avioliittoon. Perhettä pidetään ryhmätoiminnan kannalta primaarina, 

vahvasti henkilön elämään vaikuttavana ryhmänä. 
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Pekka (C): Tää bändi, me ollaan niinku veljiä ja siskoja käytännös vähän 

tässä. 

Aleksi (C): Paljon enemmänhän tää on kuin avioliitto, koska siis paljon 

enemmän mä teidän kans vietän aikaa ku oman vaimoni esimerkiksi. 

Välit laulajien kesken voidaan tällä perusteella tulkita läheisiksi erityisesti yhtyeissä B ja 

C. Yhtyeessä A perheviittausta ei käytetä, mutta hyvät suhteet laulajien välillä käyvät ilmi 

selkeästi. Kuten Ella (B) aiemmassa esimerkissä mainitsee, laulamiseen heittäytyminen 

vaatii uskallusta ja hyvät suhteet laulajien kesken helpottavat tätä. Yhdessä 

harjoitteleminen myös on mukavaa ja mielekästä toimintaa, kun yhtyekaverit tunnetaan 

hyvin. 

Aapo (A): Tullaan niinku ihan hyvin juttuun. 

Jaakko (A): Ja se myös tuo jonku verran reenimotivaatiota, että ei huvita 

jäädä kotiin reeneistä vaan sen takia että ”äh, taas pitää mennä niitten 

kans”. 

Ryhmään sitoutuminen on erityisen vahvaa silloin, jos lauluyhtye on muuttunut laulajille 

primaariryhmän kaltaiseksi – tällöin ryhmään kuuluminen on laulajille jo itsessään 

merkityksellistä, ja sitoutuminen toimintaan on jo lähes oletusarvoista (vrt. Antikainen 

2006, 19). Laulajat tiedostavat, että kun lauluyhtyetoiminta on jokseenkin vakavalla 

pohjalla, yhtyekavereiden kanssa vietetään paljon aikaa harjoitusten ja esiintymisten 

puitteissa. Siksi viihtyminen ja toisten seurasta nauttiminen koetaan yhdeksi tärkeimmistä 

asioista lauluyhtyeen kannalta. 

Ella (B): Sehän on niinku tärkein asia. 

Marika (B): Avoin ja vilpitön halu olla siinä näitten ihmisten kanssa on tosi 

tärkeetä. 

Pekka (C): Pakkohan se on tämmöses, jotta tää on tämmönen mikä tää on 

ja jotta me mennään lavalle hymyssä suin, niin kyllähän se pitää se sun 

kumppani siinä tuntee. 

Tutkimusten mukaan tunnekäyttäytymisen kulttuuriset erot ovat suhteessa luottamuksen 

kehittymiseen ja ylläpitämiseen. Vuorovaikutuksessa syntyvä luottamus siis vaikuttaa 

siihen, miten käsittelemme erilaisia tunteita. Saadessaan tukea yhteisöltä yksilö kykenee 

toimimaan emotionaalisesti haastavissakin tilanteissa paremmin, kuin ilman vertaistensa 
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tukea. (Hyyppä 2005, 21–22; ks. myös Johnson & Johnson 2001, 104.) Myös Karlsson 

(2007) pitää tärkeänä sitä, että yhtyeen laulajat auttavat toisiaan, sillä oman edun 

tavoittelun sijasta kyseessä on vastavuoroinen toiminta, mikä on yksi sosiaalisen pääoman 

peruselementeistä. Lauluyhtyeenä toimiminen siis edellyttää ryhmältä muutakin, kuin 

hyviä laulutaitoja – ryhmällä on oltava sosiaalista pääomaa. Näkökulma nousee esiin myös 

yhtyeiden laulajien ajatuksista, jossa toisten auttamista pidetään oman edun tavoittelua 

tärkeämpänä. 

Mari (C): Tämmösessä bändityöskentelyssä, oli se sitte soittajana tai 

laulajana tai muuta, niin sillon ku tehään yhessä jotain niin tärkein asia 

mitä minä voin tehdä, on vetää oma tonttini niin hyvin että esimerkiksi Katri 

kuulostaa ihan sairaan hyvältä. 

Vesa (C): Nimenomaan auttaa toinen toisia, ei auttaa itseään, ku kaikki 

auttaa toinen toisia. 

Laulajat kokevat yhteisen hyvän eteen työskentelemisen positiivisena asiana. Myös 

henkilökohtaiset onnistumiset muuttuvat lauluyhtyeessä koko yhteisön onnistumisiksi. 

Mari (C): Oma säteily pitää jakaa kaikkien muiden kesken. 

Lauluyhtyeessä toimimisen koetaan edellyttävän enemmän yhteisen edun ajamista 

verrattuna esimerkiksi bänditoimintaan. 

Jaakko (A): Mukava on tehä tommosen bändihomman ohella semmosta 

jossa laulajat työskentelee kokonaisuuden hyväksi. Monesti tuntuu 

bändihommissa että soittajia ei oikeestaan yhtään kiinnosta mitä laulaja 

siellä tekee. 

Kun kaikki ryhmän jäsenet ovat laulajia, yhtyeissä koetaan toisista saatu vertaistuki 

arvokkaaksi, mikä lisää lauluyhtyetoiminnan mielekkyyttä. 

Karlssonin (2007) mukaan myös musiikki kuulostaa huonolta, jos laulajat tuntevat olonsa 

huonoksi. Haastattelusta käy ilmi, että negatiiviset tunteet koetaan myös yksilön 

laulusuoritusta heikentävänä seikkana. 

Mari (C): Se on suora alamäki siihen omaan suoritukseen koska sitte jos 

v***ttaa, niin sittehän ei laulu oikeen luonnistu. 
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Tunteet ja niiden kokeminen ovat vahvasti kytköksissä ihmisen fysiologiaan. 

Tunnereaktiot saavat ihmisen tyypillisesti valtaansa nopeammin kuin ihminen itse ehtii 

tiedostaa tapahtumien kulkua – tunnetilat heijastuvat siis suoraan ihmisen fysiologisiin 

toimintoihin, ja negatiivisten tunteiden on havaittu estävän kehittymistä. (Isokorpi & 

Viitanen 2001, 25; 28–29.) Laulaminen on fyysistä toimintaa, ja näin ollen tunteiden 

voidaan päätellä vaikuttavan laulamisen onnistumiseen. Lauluyhtyeen yhteissointi taas on 

kokonaisuus, mihin vaikuttavat jokaisen yksittäisen laulajan henkilökohtaiset suoritukset. 

Näin ollen yksilön kokemat tunteet vaikuttavat henkilökohtaisen suorituksen lisäksi myös 

koko yhtyeen tuottamaan musiikkiin. 

Palautteen vastaanottaminen on yksilökohtaista ja voi olla joillekin vaikeaa. Kun kyse on 

laulamisen kaltaisesta, henkilökohtaisesta asiasta, palautteen vastaanottaminen koetaan 

entistäkin haastavammaksi. 

Pekka (C): Se on hirvittävän vaikeeta. 

Katri (C): Siinä ois itellä kehitettävää ja mun mielestä meillä ois ryhmänä 

siinä kehitettävää että me jotenki pystyttäs antamaan palautetta, 

negatiivista ja positiivista ja… 

Yksilön olisi siis hyvä pyrkiä kehittämään palautteenottokykyään, sillä se on ehto niin 

yksilön kuin yhteisönkin kehittymiselle. Palautteen vastaanottaminen ja antaminen ovat 

perustaitoja, jotka jokaisen tulisi hallita, kun halutaan opetella ja oppia uusia asioita. (Ks. 

esim. Repo-Kaarento 2007, 98) Tämä asia on tiedostettu yhtyeessä C, jossa aihe herätti 

haastattelussa runsasta keskustelua. Laulamisen henkilökohtaisuuden vuoksi erityisesti 

negatiivisen palautteen vastaanottaminen on haastavaa. Laulajat kuitenkin tiedostavat, että 

laulamista koskeva palaute olisi hyvä kyetä erottamaan persoonasta ja tarkastelemaan sitä 

enemmän objektiivisesta näkökulmasta. 

Pekka (C): Meidänki pitää pystyä vastaanottamaan kritiikkiä niinkun… 

instrumentteina. Enemmänkin kuin sillain persoonina. 

Marika (B): Ei pidä ottaa liian vakavasti, että ei se oo sun persoonallisuus 

mikä asetetaan siihen niinku tarjolle. 

Vesa (C): Et osataan ulkoistaa tämä itsestä, et asiat asioina ja kukaan ei 

rakenna omaa identiteettiään jokaisen sekunnin varaan, että jos asiat nyt 

tällä hetkellä eivät toimi niin se ei tarkota sitä, että olisimme huonoja 

ihmisiä tai huonoja laulajia tai bändi olisi huono tai tämä aina menisi 
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huonosti. Vaan et osataan nähdä sen asian läpi. Ja tämmöstä tietä kuljetaan 

pitkään ja se ei oo siis oikeesti kauheen helppo asia. 

Havaintojen perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että yhtyeessä C palautetta kyetään 

vastaanottamaan melko hyvin niin, ettei sitä koeta niin voimakkaana, että se vaikuttaisi 

harjoittelemiseen negatiivisesti. 

Yhtye C, 5.11.2013: Aleksi sanoo Katrille: ”Sori Katri, mutta sä laulat 

vieläkin n-kirjaimen väärälle tavulle”. Katri sanoo, että on hyvä, että Aleksi 

mainitsi asiasta. 

Yhtye C, 5.11.2013: Vesan mielestä Pekka ja Aleksi ovat olleet hieman 

ylävireisiä. Kohta lauletaan uudestaan pyrkien kiinnittämään huomiota 

Vesan mainitsemaan asiaan. Kun kohta on laulettu, Vesa kommentoi sen 

olevan ”aika jees”. 

Yhtye A:n laulajien suhtautuminen palautteeseen ja sen merkitykseen poikkeaa kahden 

muun yhtyeen näkemyksistä. Yhtyeen sisältä tulevan palautteen, niin negatiivisen kuin 

positiivisenkin merkitystä ei pidetä erityisen suurena. Laulajat kokevat, että kukin kykenee 

itse peilaamaan omaa suoritustaan, eikä yhtyetovereiden palautetta välttämättä tarvita. Sen 

sijaan ulkopuolelta tulevalle palautteelle annetaan painoarvoa. 

Aapo (A): Ei sitä tartte silleen sanoa, henkilö varmaan itekki tietää jos 

menee huonosti, että ei siinä tarvi alkaa sitä… 

Jaakko (A): Parasta palautetta mitä oon saanu ylipäätään on Heikiltä 

[opettaja]. Siltä tulee aina suoraan jos se on paskaa, tulee aina suoraan jos 

se on hyvää. 

Rehellistä ja suoraa palautetta arvostetaan ilmeisesti enemmän, kun se tulee auktoriteetilta. 

Vaikuttaisi myös siltä, että jäsenet kokevat rakentavan palautteen antamisen kavereille 

epämiellyttävänä, koska eivät halua korottaa itseään muiden yläpuolelle. Samin (A) 

kommentista käy ilmi myös se, että toiminta ei ole erityisen vakavaa, ja siksi rakentavan 

palautteen tarve yhtyeessä on pienempi. 

Sami (A): Ehkä me ei niin tosissaan oteta, että esimerkiksi jos joku laulaa 

huonosti, että alettais ihan hulluna räyhäämään siitä. 
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Lauluyhtyeenä kehittymiselle tärkeää on siis rakentava kritiikki, mutta positiivisen 

palautteen tärkeyttä ei tule myöskään unohtaa. Yhtyeessä A positiivista palautetta annetaan 

harvoin, ja yleensä koko ryhmälle yhdessä yksilön sijaan. 

Juhani (A): Enemmän semmosta kehittävää palautetta ehkä. 

Antti (A): Negatiivista yksilöille, ja sitte kollektiivisesti tätä. Se on vaan 

näin. 

Aapo (A): Ei sitä välttämättä tarvi silleen, että jos menee hyvin. Ja monesti 

oli silleen että meillä meni hyvin kaikilla, että ”nyt meni hyvin, hyvä 

jätkät”. Semmosta voi olla ehkä vähän enemmän ku yksittäisille [laulajille]. 

Yhtye A:n jäsenet kokevat, että ulkopuolelta saatu positiivinen palaute on riittävää, eikä 

yhtyeen sisällä annettua positiivista palautetta nähdä erityisen tärkeänä. 

Sami (A): Sillon kun on yleisö, niin kyllä sen tietää ku ne nauraa siellä 

aivan ku hullut ja sitte keikan jälkeen tulee, niin sitte tietää että on mennyt 

hyvin. 

Myös yhtyeessä B sama ilmiö tulee ilmi. Yleisöltä saatu positiivinen palaute nähdään 

tärkeänä, vahvistavana asiana ja sen lisäksi ei välttämättä tarvita yhtyeen sisäistä 

positiivista palautetta. 

Marika (B): Ne tykkäs ihan hiveesti ja tuli niin paljon sitä positiivista 

palautetta. Niin yleisö saa antaa sen positiivisen palautteen. 

Se, että positiivinen, yhtyeen sisäinen palaute koetaan tarpeettomana, johtunee osittain 

myös siitä, että laulajat luottavat omaan kokemukseensa suorituksesta. Tämän lisäksi 

laulajat voivat arvioida omaa suoritustaan harjoitusäänitteiltä. Kuitenkin yhtyeessä C myös 

yhtyeen muiden jäsenten antaman positiivisen palautteen tärkeys nousee esiin. 

Pekka (C): Keikan jälkeen annetaan hyvää palautetta, ja keikkatilanne on 

totta kai eri. Pitäis muistaa myöskin täällä treeneissä sanoa, et mikä oli 

hyvä. 

Mari (C): Seki on mun mielestä ihan hyvä, että ku helposti missä tahansa 

tämmösessä luovan työn prosessissa, niin keskittyy aika paljon niihin 

asioihin mitkä ei oo hyviä. Kun siis siihen, että tää on kuitenki ihan ookoo, 

ni monesti se nauha myös niinku näyttää sen, et tulee semmonen ”okei, että 
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kyllähän tää kuulostaa ihan ookoolta”. Tulee semmonen positiivinen vire 

sitte siihen tekemiseen. 

Mari nostaa kommentissaan jälleen esiin oman reflektoinnin tärkeyden, joka mahdollistuu 

harjoitusäänitteiden kuuntelun avulla. Esiin nousee myös näkökulma siitä, miten laulajat 

usein keskittyvät parannuskohteisiin ja unohtavat hyvät asiat. Hyvien asioiden huomiointi 

toisinaan on myös tärkeää hyvän työskentelyilmapiirin säilymisen kannalta. 

Vaikka erityisesti rakentavan palautteen vastaanottaminen koetaan haastavana asiana, 

palautteen merkitys ymmärretään jokaisessa yhtyeessä. Tärkeimpänä sisäisenä palautteena 

etenkin yhtyeissä A ja B pidetään rakentavaa, kehittymiseen pyrkivää palautetta, vaikka 

yhtyeessä A luotetaankin pitkälti laulajien henkilökohtaiseen reflektointiin. Yhtyeessä C 

on taas pyritty siihen, että oppiminen tapahtuu itse oivaltaen, ja positiivisista asioista 

muistuttaminen koetaan tärkeäksi asiaksi. Yhtyeessä B rakentavaa palautetta annetaan 

enemmän kuin yhtyeessä A – Kaisa (B) mainitseekin arvostavansa erityisesti 

yhtyekavereilta tulevaa, rakentavaa palautetta. 

Kaisa (B): Ellei teiltä tuu sitä palautetta mikä on tosi ihana, sitte taas että 

mie nään sen enemmänki rikkautena. Että on kolome laulajaa jotka voi 

toisiaan neuvoa ja hakia sitte yhessä semmosta… 

Yhtyetovereilta saatu palaute saattaa tuntua helpommalta vastaanottaa siksi, että kukin 

laulaja ymmärtää samalla tavalla laulamisesta saadun palautteen aiheuttamat tunteet ja 

reaktiot. Palautteen antaja on samalla vertaistuki, joka osaa samaistua toisen laulajan 

kokemiin tunteisiin. Vertaisryhmän jäsenet kykenevät siis tarjoamaan toisilleen sellaista 

emotionaalista ja taidollista tukea, mitä heidän voi olla vaikea saada muualta (Hooker, 

Nakamura & Csikszentmihalyi 2003, 242). Yhtyeessä B annetaan kuitenkin myös 

positiivista palautetta, mikä ilmeni harjoitusten havainnoinneissa. 

Yhtye B, 26.6.2013: Ella toteaa, että hänellä on vaikeuksia vireessä 

pysymisessä, ja hänen täytyy treenata. Marikan mielestä Ella kuulosti 

ihanalta. Kaisan pitäisi Marikan mielestä laulaa lujempaa, mutta Kaisa 

sanoo, että ei pysty. Ella ja Marika antavat Kaisalle vinkkejä miten 

alaäänet saa kuulumaan paremmin. 

Yhtye B, 27.7.2013: Ella laskee kappaleen käyntiin ja napsuttaa tempoa 

sormillaan. Marika tekee laulaessaan ohjaavia eleitä kädellään. Kappaleen 

lopussa Ella katsoo Marikaa ja sanoo, että hyvinhän se menee. Marika 
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kehuu vibraattoja, jotka ovat onnistuneet erityisen hyvin kahdessa 

kohdassa. 

Lisäksi tutkimukseen osallistuneiden yhtyeiden laulajien väliset hyvät suhteet herättävät 

luottamusta, ja vaikeiden asioiden käsittely ryhmässä helpottuu. Yleisen luottamussuhteen 

lisäksi laulajat luottavat toistensa arvostelukykyyn, mikä auttaa palautteen antamisessa ja 

vastaanottamisessa. 

7.1.2 Henkilökohtaisen ja yhteisen suorituksen reflektointi 

Kun ryhmätoiminta tapahtuu ilman ulkopuolista tai erikseen osoitettua johtajaa, ryhmän 

jäsenet joutuvat itse jatkuvasti kontrolloimaan omaa ja yhteistä oppimistaan. Yhtye A 

toimii pääsääntöisesti erillisen ohjaajan kanssa, kun taas yhtyeissä B ja C ohjaajaa tai 

johtajaa ei ole. Haasteeksi muodostuu se, että itse laulettaessa ei kyetä samanaikaisesti 

havainnoimaan kaikkia musiikissa tapahtuvia asioita. Tästä syystä sekä yhtyeissä B ja C 

harjoitusten nauhoittaminen on koettu arvokkaaksi työvälineeksi, kun ulkopuolista johtajaa 

ei ole. 

Pekka (C): Sieltä kuulee paljon enemmän kuin mitä ehtii siinä itse laulaessa 

havainnoimaankaan. Ja kyl meil on enemmän ollu valloilla semmonen 

ajatus mistä useasti pidetään kiinni, mut mikä aina unohtuu, et sillon kun 

itse laulaa ja jos keskittyy siihen mitä itse tekee, niin ei millään ehdi 

kuunnella kaikkia muita. 

Yhtyeet B ja C käyttävät nauhoittamista jatkuvasti harjoittelun ja oppimisen työvälineenä. 

Yhtyeessä A nauhoittamista taas ei ole käytetty, jolloin oppimista peilataan enemmän 

ohjaajan ja yleisön palautteen sekä henkilökohtaisen havainnoinnin kautta. Nauhoittaminen 

avaa laulajien mukaan näkökulmaa huomattavan laajaksi verrattuna havainnointiin, joka 

tapahtuu samaan aikaan kuin laulaminen. Nauhoittaminen ja taltioinnin kuunteleminen 

paljastavat usein asioita, joita ei laulettaessa huomata. 

Kaisa (B): Nauhottaessa saattaa huomata että joku on saattanu tuntua 

hyvältä mut sitte ku sen nauhottanu että… ”ää, karmeaa”. Tai sitte ihan 

toisin päin saattaa mennä. 

Nauhoitteita kuunnellessaan laulajat harjoittavat passiivista reflektiota, joka tapahtuu 

varsinaisen toiminnan jälkeen. Ruohotien (1998, 114) mukaan passiivinen reflektio irrottaa 

tarkastelun kohteen varsinaisesta asiayhteydestään, mutta lauluyhtyeissä tämä tapahtuu 
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kuitenkin yleensä välittömästi toiminnan jälkeen, jolloin kokemus on hyvin laulajien 

muistissa ja menetelmä voidaan nähdä tehokkaana oppimisen työvälineenä. Toisinaan 

laulajat saattavat kuvitella tekevänsä asioita musiikissa toisin, kuin miltä se todellisuudessa 

kuulostaa. Nauhoittamisella pystytään poistamaan näitä virheellisiä käsityksiä omasta 

osaamisestaan. 

Pekka (C): Sitte keskittyy muihin jos ajattelee et ”kyl mä nyt tän osaan mut 

miks te ette muut osaa tätä?” Ja sit jos kuunnellaan narulta, niin sit siellä 

koodailee vähän väliä. 

Aleksin (C) mukaan laulullisesti helpotkin asiat saattavat sujua toisinaan huonosti, koska 

oman suorituksen tarkkaileminen laulettaessa on haastavaa. Virheiden korjaaminen on 

kuitenkin helppoa, kun ne kuunnellaan äänitteeltä. Tästä syystä passiivinen, jälkikäteen 

tapahtuva reflektointi on lauluyhtyeille ensiarvoisen tärkeää. 

Aleksi (C): Näennäisesti helpot asiat voi olla yhtäkkiä ihan jossain 

skutsissa, ja sit ku sä kuuntelet sen, että ”aa, itse asiassa muuten joo, nyt 

täytyy vähän koittaa ylämummoon enemmän.” Sit se soi. 

Toisaalta nauhoittaminen tukee laulajia myös kaikista haastavimpien asioiden 

harjoittelussa, mistä esimerkkinä Katri (C) mainitsee vokaalien erilaisen sijoittumisen eri 

laulajilla, mikä vaikuttaa muun muassa vireisyyteen. 

Katri (C): Vaikka korva sanoo jotain, niin aina se ei siltikään mee sillä 

tavalla, vaan sit se on pakko kuulla ite. Et niin se vaan on, et joskus voi olla 

joku vokaali erilainen ku muilla, ja kaikkee semmosta, minkä takia sitte se 

vire ei oo sitä mitä sen pitäis olla. 

Koska harjoittelulla pyritään musiikilliseen kehitykseen, on ymmärrettävää, että 

suorituksen tarkastelu keskittyy useimmiten niihin asioihin, joissa laulajilla on 

kehitettävää. 

Marika (B): Me varmasti kiinnitetään paljon enemmän huomiota niihin 

asioihin mitä pitää parantaa. 

Kuten todettua, heikkouksien tunnistaminen on kuitenkin edellytys kehittymiselle, minkä 

myös laulajat tiedostavat. 
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Marika (B): Kyllä se on hyvä tietää missä on parantamisen varaa, eihän 

tässä oo mitään järkeä muuten jos ei yritä parantaa. 

Toisaalta liiallinen heikkouksiin takertuminen voi viedä ilon työskentelystä, ja tästä syystä 

on hyvä kiinnittää huomiota niihin asioihin, mitkä ovat hyviä. 

Katri (C): Se toimii positiivisena peilinä ja sitten myös negatiivisena 

peilinä, että välillä voi mielestään olla ihan, äärettömän hienosti mennä 

joku. Sitte ku kuuntelee ni se on ”ei todellakaan, ei siis… Hirveetä”. 

Ruohotien (1998, 114) mukaan näihin osa-alueisiin kohdistuva reflektio on 

tehtäväsuuntautunutta reflektiota, jossa arvioidaan tarkkaan rajatusti erilaisista tehtävistä ja 

vastuualueista suoriutumista. Tehtäväsuuntautunutta reflektiota ovat myös 

vuorovaikutussuhteiden ja henkilökohtaisten tunteiden havainnointi. 

Oppimiseen ja sen tehokkuuteen on kiinnitetty huomiota erityisesti yhtyeessä C. Yhtyeen 

laulajat ovat omaa toimintaansa tarkastellessaan havainneet, että oppiminen itse 

havaitsemalla auttaa oppijaa myöhemmissä vaiheissa, kun kohdataan uudelleen 

samankaltaisia ongelmia. 

Pekka (C): Kun itse huomaa oppineensa jonkun asian tai osaavansa jonkun 

asian, se on aina arvokkaampaa kuin se, et joku on sanonut sulle, että ”tee 

näin”, ja sit sä vaan orjallisesti teet niin, mut sä et ymmärrä sitä jotain 

tausta-ajatusta siellä tai jotain mikä sitte kostautuu siinä vaiheessa jos se 

samanlainen joku aihio, joku ongelma toistuu tai on samanlainen jossain 

toisessa biisissä. 

Omien havaintojen kautta oppiminen sisältää myös psykologisen näkökulman. Laulajat 

kokevat, että toisten virheistä huomautteleminen hankaloittaa yhdessä työskentelyä. Tämä 

seikka on vahvasti kytkettävissä laulamisen henkilökohtaisuuteen, joten myös tästä syystä 

havainnot omasta oppimisestaan on hyvä tehdä itse. Laulajan asema muihin muusikoihin 

nähden on poikkeava, silla laulajalla ei ole soitinta minkä taakse piiloutua. Tästä syystä 

vioista ja heikkouksista huomauttaminen koetaan helposti voimakkaammin kuin 

välttämättä olisi tarpeen. 

Vesa (C): Ainaki se on psykologisesti huomattavasti parempi asia. Ettei 

aina ainakaan toistuvasti saa jonku muun mielipiteenä, et on vähän niinku 

ikeessä, et se on parempi olla ite vastuussa siitä mitä tekee. 
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Oppimista lauluyhtyeessä tapahtuu omien havaintojen tekemisen lisäksi myös yhteisen 

keskustelun avulla. Henkilökohtaisen reflektion lisäksi yhtyeissä harjoitetaan myös 

keskustelevaa, yhteiseen toimintaan keskittyvää reflektiota, mitä havainnoitiin erityisesti 

yhtyeen C harjoituksissa. Avoimet ryhmäkeskustelut ovat Leppilammen (2004, 197) 

mukaan yhteistoiminnallisen oppimisen keskeisimpiä työkaluja, minkä voidaan nähdä 

viittaavan keskustelevaan toiminnan reflektointiin ja prosessointiin.  

Yhtye C, 24.10.2013: Vesa pyytää Pekkaa soittamaan äskettäin lauletun 

version nauhalta, ja pyytää äänenvoimakkuutta isommalle. Laulajat 

kiinnittävät huomiota nauhalta kuuluvaan kohtaan, joka ei miellytä heitä. 

Kaikki ovat kuulleet saman. Pekka soittaa kohdan uudestaan. Katri sanoo, 

että kohtaa voidaan hioa. Mari ehdottaa kohtaa, mitä kohtaa voitaisiin 

toistaa useamman kerran peräkkäin. Vesa sanoo, että kohta voitaisiin ottaa 

myös ilman sanoja. Katri varmistaa, mistä kohdasta kappale mennään. 

Pekka antaa äänet. Aleksi napsuttaa tempoa ja kysyy vielä muilta, onko 

tempo hyvä. 

Aleksi (C): Totta kai yleistä keskustelua kaivataan, ja joku enemmän 

keskittyy äänenväriin ja joku U:n sointiin, joku ”taimiin” [metriseen 

ajoitukseen] ja tälleen. 

Nauhoittamisen yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin tuoda objektiivinen näkökulma 

harjoitteluun erillisen johtajan puuttuessa. 

Pekka (C): Se on yhdet ylimääräiset korvat. 

Nauhoittaessa palautteen voidaan siis ajatella tulevan täysin neutraalilta osapuolelta, mikä 

helpottaa myös kehityskohteiden havaitsemisen lisäksi niiden myöntämistä. 

Merkityksellistä tämä on erityisesti yksittäisten laulajien suoritusten parantamisessa. 

Negatiivisen palautteen vastaanottamiseen liittyvät psykologiset seikat ja defenssit eivät 

haittaa oppimista, kun kukaan toinen henkilö ei osoita laulajien tekemiä virheitä, vaan 

havainnot niistä tehdään itse. Havaintojen tekeminen edellyttää kuitenkin hyviä valmiuksia 

oman suorituksensa arviointiin (vrt, Hallam 2001, 35). 

Aleksi (C): Välillä v***ttaa kun joku sanoo että ”huomaatsä, et sul on taas 

alavireinen toi?” ”No eihän oo, että mä laulan sen just niin vireisesti kun 

se mun mielestä pitää laulaa.” Just siihen, missä se mun mielestä se ääni 

on. Ja sitte mä kuuntelen sen nauhalta todetakseni, että olin oikeassa tai 

olin väärässä, et muut oli oikeessa, jollonka, se on objektiivinen. 

Puolueeton, ku on joku referenssi josta voi kuunnella sitte et ”okei, että toi 

kuulostaa oikeesti, mä yritän tehdä jotain mut se kuulostaaki erilaiselta”. 
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Voidaan siis todeta, että henkilökohtaisen suorituksen havainnoinnin merkitys oppimisen 

ja kehittymisen kannalta on suuri. Tällöin voidaan välttyä turhilta, oppimista hidastavilta 

seikoilta, joita negatiivinen palaute saattaa oppijassa aiheuttaa. Oppimisen ja yhtyeenä 

kehittymisen on laulajien keskuudessa havaittu olevan tehokkaampaa itse oivaltamisen 

kautta sen sijaan, että joku toinen osoittaa virheet tai kertoo, miten asiat tulisi tehdä. 

Yhdessä laulaminen ja äänten yhteen sovittaminen vaatii laulajalta monenlaisia taitoja. 

Kun yhteisen toiminnan tavoitteet ovat korkealla, tarkastelu harjoittelussa keskittyy myös 

hyvin pieniin yksityiskohtiin, kuten eri vokaalien sijoittumiseen tai äänenväriin. Nämä ovat 

laulamisen elementteinä sellaisia, joihin liittyvää informaatiota ei voida juurikaan ilmaista 

länsimaisessa nuotinkirjoitusjärjestelmässä. Tästä syystä näiden osa-alueiden kehittäminen 

ja oppiminen vaatii keskustelua jäsenten välillä. Sosiaalista pääomaa syntyy 

vuorovaikutteisen oppimisen seurauksena, ja sen lisääntymiseen voidaan vaikuttaa 

luomalla yhteisen oppimisen edellytykset ja olosuhteet mahdollisimman hyviksi (ks. esim. 

Poikela 2005, 14–16). Koska tutkimuksen lauluyhtyeistä kaksi (B ja C) pyrkivät oppimaan 

pääasiassa oivallusten ja keskustelun kautta, voidaan näissä yhtyeissä olettaa olevan 

sosiaalista pääomaa. 

Yhtye A:ssa suorituksia arvioidaan samalla, kun lauletaan. Tämä on koettu yhtyeessä 

riittäväksi reflektoinnin tasoksi, eikä nauhoittamiselle ole koettu erityistä tarvetta. Toisaalta 

laulajat mainitsevat, etteivät ole tulleet ajatelleeksi nauhoittamista työvälineenä. Ruohotien 

(1998, 113) mukaan reaaliaikaisesti tapahtuva reflektointi voi olla jälkikäteen suoritettua 

reflektointia tehokkaampaa. Kuten aiemmin on jo todettu, laulettaessa suorituksen arviointi 

reaaliajassa on erittäin vaikeaa. Yhtye A:n laulajat vaikuttavat kuitenkin luottavan paljon 

sekä omaan että toistensa havainnointikykyyn. 

Matti (A): Me ollaan kaikki sillain… kaikki tietää jos ei osaa. Siis ollaan 

hyviä siinä, että me osataan tulkita omaa itseä. 

Sami (A): Kyllä se yleensä ite tietää joka laulaa epäpuhtaasti. Että ei sitä 

tarvi sanoa. 

Ruohotien (1998, 112–113) mukaan reaaliaikaisesti tapahtuva reflektointi on välttämätön 

oppimisen keino, kun on kyse vuorovaikutukseen perustuvista oppimistilanteista. Silloin 

kun reflektointi tapahtuu samaan aikaan oppimisen kanssa, se myös vaikuttaa 

oppimiskokemuksen muodostumiseen. Aiemmissa kommenteissa käy kuitenkin ilmi, että 
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laulajat musiikillisesta taitotasostaan riippumatta eivät aina tiedosta tekevänsä virheitä, sen 

sijaan käsitys omasta toiminnasta saattaa olla täysin päinvastainen. Yhtye A harjoittelee 

yleensä ohjaajan kanssa, jolloin läsnä on myös henkilö, joka ei itse laula, ja näin kykenee 

havainnoimaan musiikkia eri näkökulmasta kuin yhtyeen jäsenet. Vaikuttaisi siltä, että 

koska yhtye A on lauluyhtyetoiminnan alueella vielä suhteellisen kokematon ja laulajat 

nuoria, ovat heidän reflektointitaitonsa vielä puutteellisia. Hallam (2001, 35) on todennut 

reflektointitaitojen olevan vahvasti suhteessa kokemukseen ja koulutustasoon, mikä on 

yhtyeessä A ymmärrettävästi vielä muita alhaisempi, sillä laulajat ovat huomattavasti 

nuorempia kuin muissa tutkimuksen yhtyeissä. Tämän vuoksi ohjaajan läsnäolo yhtyeelle 

voidaan nähdä etenkin toiminnan alkuvaiheessa siis hyvin merkityksellisenä. Kun 

reflektointitaitojen taso tiedostetaan, ohjaaja voi pyrkiä tietoisesti auttamaan laulajia 

reflektointitaitojen kehittämisessä – näin yhtyeen toimintaa voidaan helposti kehittää, kun 

laulajat oppivat paremmin tiedostamaan toimintaansa niin musiikillisilla kuin 

sosiaalisillakin osa-alueilla. Sen sijaan että ohjaaja osoittaa laulajille virheitä, 

merkittävämpää olisi siis auttaa laulajia itse tunnistamaan toimintansa kehityskohteita. 

Schönin (1987, 179–182) mukaan ohjaaja voi kehittää ohjattaviensa reflektiotaitoja 

esimerkiksi tarjoamalla toiminnalle erilaisia vaihtoehtoja, mutta antaen samalla ohjattavien 

tehdä itse havaintoja ja päätelmiä sen perusteella, miksi jotakin vaihtoehdoista voidaan 

pitää toisia parempana.  

Musiikkia esitettäessä muusikolla on annetun nuottimateriaalin lisäksi paljon 

valinnanvaraa esimerkiksi tulkinnan, äänenvärien tai dynamiikan suhteen. Näitä valintoja 

tehdessään muusikko jatkuvasti arvioi toimintaansa, ja valinnat tehdään perustuen tähän 

arviontiin. (Schön 1987, 175). Schön (1987, 26) mainitsee, että jälkikäteen tapahtuvalla 

reflektoinnilla ei enää voida vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Harjoittelutilanteessa tästä ei 

koidu varsinaista haittaa, kun taas esiintyessä toiminnan tiedostaminen ja sen aktiivinen 

reflektointi voivat vaikuttaa positiivisesti esiintymisen onnistumiseen. Esiintymiseen 

liittyvä yhteisen suorituksen reflektointi koetaan yhtyeessä A haasteelliseksi. Sen sijaan 

henkilökohtaisiin onnistumisiin tai epäonnistumisiin kiinnitetään huomiota. 

Jaakko (A): Yleensä ne on yksilöitä jotka toteaa omasta 

yksilösuorituksestaan että ”tämä meni huonosti”. Tai joskus että ”meni 

ihan v***n hyvin”. Mutta yleensä sitä on aika vaikea sitä esitystä siinä 

esitystilanteessa arvioida. 



 

 

81 

Vaikeus esiintymisen reflektointiin voi osittain liittyä erilaisen tilanteen aiheuttamiin 

tunteisiin ja fyysisiin reaktioihin. Esiintymiset voivat aiheuttaa laulajissa jännitystä, mikä 

vaikuttaa niin laulamiseen kuin muuhunkin inhimilliseen toimintaan. Adrenaliini jota 

jännitys tuottaa, vaikuttaa elimistössä muun muassa hengityksen tihentymiseen ja 

energiatasoon. (McDonald 2012, 42.) Esiintymisjännityksen on havaittu aiheuttavan myös 

psyykkisiä oireita, kuten turhautuneisuutta ja ahdistuneisuutta (Harra 2004, 210). Emootiot 

ovat mukana myös reflektiivisessä toiminnassa, ja vaikuttavat sen onnistumiseen 

(Ruohotie 1998, 114). Koska esiintyminen jo itsessään herättää laulajissa erilaisia tunteita 

normaalitilanteeseen verrattuna, on suoritusten reflektoinnin ja palautteen antamisen 

kanssa oltava tarkempana kuin harjoitustilanteessa.  

Pekka (C): Suoraan keikan jälkeen on hyvin herkkää. Ja sillon ei pitäis 

missään nimessä antaa huonoa palautetta. Voi odottaa hetken aikaa ja 

sitten myöhemmässä vaiheessa jotain. Et hyvät palautteet voidaan antaa 

heti suodaan keikan jälkeen. Ja sillä ei oo mitään merkitystä sillä huonolla 

palautteella, koska siihen tulee niin suuri defenssi semmoseen et, ”pidä 

tunkkis”, ja se menee ihan kuuroille korville. 

Erityisesti negatiivisten huomioiden tekeminen ja niiden ilmaiseminen suoraan 

esiintymistilanteen jälkeen ei ole tarkoituksen mukaista, sillä defenssimekanismit voivat 

estää palautteen vastaanottamisen. 

Ella (B): Mää oon ite semmonen että mää sylkäsen kaiken ulos heti, ja siinä 

muodossa että heti ku ovi mennee kiinni ni ”voi jumankauta, se ei menny se 

juttu!”. Ja sitte niinku myöhemmin vasta mietin sitä, et saatoin pilata ehkä 

jonkun hyvän fiiliksen semmosella pienellä negatiivisella asialla. 

Omien tunteidensa hallitseminen esiintymistilanteen jälkeen voi olla haastavaa, mikä 

havaitaan myös laulajien keskuudessa. Kuitenkin myös tunteiden hallitsemisen tärkeys 

tiedostetaan yhtyeissä. Sosiaalisten taitojen merkitys nousee esiin tässä, kuin myös 

monessa muussa aineiston analyysin osassa. Isokorpi (2003, 36) mainitseekin, että 

reflektointi on olennaisessa osassa myös sosiaalisia taitoja kehitettäessä. 

Hallam (2001, 37) toteaa, että hyvien reflektointitaitojen avulla edistyneet muusikot ikään 

kuin opettavat itse itseään. Kuten Vesan kommentista käy ilmi, tämän ilmiön läsnäolo on 

myös tiedostettu yhtyeessä C. 
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Vesa (C): Me opetellaan, jatkuvasti meil on prosessi siitä että kuinka hyvin 

me osataan opettaa itse itseämme. 

Tavoite yhteisestä oppimisesta kiteytyy hyvin ajatukseen oppimisen opettelun prosessista. 

Yhtyeet siis pyrkivät joko tiedostamattomasti tai tiedostetusti löytämään keinoja, joilla 

voivat oppia kehittämään toimintaansa entistä paremmaksi. Kun kukaan ulkopuolinen ei 

opeta tai ohjaa ryhmää, tämä oppimisen prosessi on yhtyeen kehittymisen kannalta erittäin 

merkittävä. Itsensä opettaminen nousi vahvasti esiin myös yhtyeiden B ja C harjoitusten 

havainnoinneista. Sen lisäksi että yksilöt opettavat itseään, voidaan havaita, että myös 

ryhmät pyrkivät kollektiivisesti opettamaan koko ryhmää yksilöiden sijasta. Näissä 

yhtyeissä työskentely on hyvin intensiivistä, ja reflektio hyvin keskustelevaa mikä 

tarkoittaa, että havainnoista puhutaan ääneen ja niiden tekemiseen osallistuu useampi 

laulaja samaan aikaan. Vaikuttaisi siltä, että näiden ryhmien toiminnassa kyse onkin 

jonkinlaisesta ryhmäreflektiosta, jossa pyrkimys on yksilön sijasta koko ryhmän 

kehittämiseen. Tämä reflektion keskustelevuus on havaittavissa erityisesti yhtyeen C 

harjoituksissa. 

Yhtye C, 23.10.2013: Kappale jatkuu, Pekka laittaa metronomin päälle 

intron jälkeen. Pekka näyttää käsillään nuottien kestoja samalla kun 

lauletaan. Kappale katkeaa. Pekka kysyy, haluaako Mari mennä kohdan 

uudestaan. Mari sanoo, että haluaa mennä alusta. Pekka antaa alkuäänen. 

Kappale aloitetaan alusta. Välillä kaikki laulajat tekevät yhdessä 

samankaltaisia eleitä ikään kuin ohjatakseen itseään ja toisiaan. Kappaleen 

loppupuolella tapahtuu jotain kummallista, ja Pekka pyytää, että kohta 

mennään uudestaan. 

Yhtye C, 23.10.2013: Aleksi sanoo, että hän vetää ihan ”skutsiin”. Aleksi 

miettii, miten kohta voi olla niin vaikea. Pekka ehdottaa, että kohtaa 

kokeillaan vielä uudestaan. Pekka kokeilee laulaa Aleksin osaa naisten 

kanssa. Aleksi selittää, että on merkannut äsken 2. ja 4. iskuja. Pekka 

ehdottaa, että mennään uudestaan, koska hän haluaa kokeilla jotain 

erilaista juttua vaikeaan kohtaan. Aleksi kuuntelee versiota muiden 

laulaessa. Aleksi sanoo, että kohta vaatii todella tarkkaa ajoitusta. Katri 

toteaa, että Pekka on laulanut ohuemmalla äänellä ja ehdottaa, että Aleksi 

yrittäisi samaa. 

Havainnoinnin tasoissa ja tiedostamisessa voidaan havaita eroja yhtyeiden välillä. 

Yhtyeessä A havaintojen tekeminen koetaan kohtalaisen helpoksi ja luonnolliseksi tavaksi 

toimia etenkin harjoiteltaessa. Yhtyeet B ja C harjoittavat aktiivista oman suorituksensa 

peilaamista nauhoittamisen avulla, koska kokevat sen lähes mahdottomaksi laulamisen 

kanssa samaan aikaan suoritettuna. Tämä tuskin kuitenkaan tarkoittaa sitä, että yhtye A:n 
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laulajien havainnointi- ja reflektointitaidot olisivat kahta muuta yhtyettä edistyneempiä. 

Sen sijaan on huomioitava, että kahden edistyneemmän yhtyeen toiminta 

harjoitustilanteissa vaikuttaisi olevan huomattavasti tiedostetumpaa kuin yhtyeessä A, 

jossa vastuu harjoittelun edistymisestä on pitkälti ohjaajan harteilla (vrt. Hallam 2001, 37). 

Taitavat reflektoijat kykenevät tekemään jatkuvasti huomioita omasta toiminnastaan, ja 

pystyvät vaikuttamaan havaittuihin asioihin niiden vaatimalla tavalla (Schön 1987, 29). 

Tämän ansiosta he kuitenkin kykenevät paremmin havaitsemaan myös kehityskohteet, 

mistä johtuen virheisiin kiinnitetään enemmän huomiota. Havainnoinnin ja itsearvioinnin 

tason vaihtelevuus yhtyeiden välillä on selitettävissä myös kokemuksen perusteella. Yhtye 

C:n laulajat ovat toimineet musiikin parissa jo pitkään, ja samoin yhtye B on ehtinyt kerätä 

kokemusta musiikin alueella huomattavasti enemmän kuin yhtye A, jonka laulajat ovat 

vasta aloittelemassa aktiivista toimintaa musiikin parissa. 

7.2 Lauluyhtyetoiminnan yhteisöllisiä ja yksilöllisiä edellytyksiä 

Lauluyhtyeessä toimitaan ryhmänä, ja jotta lauluyhtye kykenisi saavuttamaan tavoitteitaan, 

on yhteistoiminnalle olemassa joitakin vaatimuksia. 

Vesa (C): Se on sit taas sitä viisasten kivee tässä sit, että osataan toimia 

yhdessä ja osata hyväksyä omat heikkoutemme ja toinen toistemme 

heikkoudet myös. Että mikä kenellekin on vaikeaa, et jollekin joku asia on 

tosi helppo ja jollekin muulle se on tosi vaikeeta. Ja kuitenki ne vaatimukset 

on tavallaan yhteisiä, et kaikkien pitää osata joku tietty asia tehdä samalla 

tavalla, ja toisille siinä on toiset asiat vaikeita, jollekki toiselle siinä on 

toinen asia vaikee. 

Yhteiset vaatimukset toiminnan onnistumiselle ovat olemassa, mutta kukin yksilö on 

lauluyhtyeessä erilainen, ja jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Yhtyeen olisi 

kyettävä toimimaan niin, että jokaisen yksilölliset oppimistavat huomioidaan ja 

heikkouksien olemassaolo hyväksytään niin itsensä kuin toistenkin osalta. Kun heikkoudet 

hyväksytään, niissä voidaan myös pyrkiä kehittymään. Westin (2003, 264) mukaan 

hyväksyvä ilmapiiri edistää myös ryhmän luovaa toimintaa, mikä auttaa edelleen 

lauluyhtyeen toiminnan kehittämisessä. 

Ella (B): Kaikilla on ne omat heikkoudet, mut se ei myöskään poista sitä 

että jokaisella on ne vahvuudet. Ja että niitä pystyy niitä heikkouksiaki 

vahvistaan. 
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Ryhmän jäsenten erilaisuudessa voidaan nähdä siis myös positiivisia vaikutuksia – 

erilaisuuden on muun muassa havaittu lisäävän luovuutta ryhmissä (Nemeth & Nemeth-

Brown, 2003, 74). Toisten heikkouksia voidaan kompensoida toisten jäsenten vahvuuksilla 

sen lisäksi, että niitä pyritään myös kehittämään yhtyeessä. Kehittymiselle hyödyllistä on 

roolien kierrättäminen, jolloin jokainen saa myös mahdollisuuden opetella uusia asioita. 

Yhtyeessä B erilaisuuden positiiviset puolet on tiedostettu, joten sitä osataan myös 

hyödyntää käytännön toiminnassa. 

Kaisa (B): Mut kuitenki sitte me yhessä täydennettään ne puolet. Ja voi 

kehittyä myös sitte, se ei oo se että sulle on lyöty se rooli lukkoon, vaan sie 

tosiaan saat opetella tekemään muutaki. 

Erilaisuuden huomioonottamisen lisäksi yhtyeen on kyettävä löytämään yhteneviä 

näkökulmia niin taiteellisissa kuin käytännöllisissäkin asioissa, jotta kaikki laulajat voivat 

kokea toiminnan mielekkääksi. 

Vesa (C): Toisaalta myös yhteisesti, niin jos mietitään tämmösiä taiteellisia 

visioita, tämmösen jonku näkösen instrumentin luotsaamista, niin osata 

toimia yhdessä, osata kuunnella kaikkien ajatuksia ja yhdistää eri ihmisten 

näkemyksiä yhteen. 

Koska näkökulmia usean jäsenen ryhmissä on aina erilaisia, niiden yhdistäminen kaikkia 

miellyttävällä tavalla ohjaa toimintaa yhteisten tavoitteiden suuntaan. Jokaisen laulajan on 

koettava itsensä osaksi yhtyettä, jotta taiteelliset näkemykset yhtyeen toimintaa koskien 

ovat yhteisiä sen sijaan, että ne olisivat jonkin yksittäisen henkilön visioita, joita ryhmä 

yhdessä toteuttaa. Silloin kun ryhmän jäsen kokee jäsenyyden itselleen merkitykselliseksi, 

ryhmään kuulumisesta tulee osa yksilön identiteettiä (Pohjanheimo 2012, 41). 

Aleksi (C): Se on niin käsittämättömän suuri merkitys, siis syvä merkitys 

sillä, että kukin kokee itsensä osana tätä bändiä. Niinku myöskin itsenäisesti 

artistiks tai taiteilijaks. On se sitten niin että mä oon tehny tänne yhen 

sovituksen tai kakskymmentä sovitusta. 

Koska lauluyhtyetoiminta perustuu yhteiselle toiminnalle, siinä pyritään myös 

onnistumaan yhdessä. Jotta ryhmä voisi onnistua tavoitteissaan, sen sisällä sijaitsevien 

elementtien, kuten suhteiden, vuorovaikutuksen ja kommunikaation on oltava kunnossa. 

Vasta silloin yhteisön jäsenet voivat hyvin ja kykenevät nauttimaan toiminnastaan – toisin 

sanottuna sosiaalinen pääoma lisää yhteisön hyvinvointia (mm. Hyyppä 2002a). 
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Pekka (C): Jos on jotain ongelmia, niin meidän pitää olla jotenkin 

eksperttejä siinä, et me ratkaistaan niitä ongelmia. Koska kuitenki, voisin 

uskoa että tätä työtä tehdään koska tähän on intohimo. Ja tässä halutaan 

onnistua, tässä halutaan onnistua yhdessä. Niin sit sä teet kaikkesi, jotta 

tällä porukalla on hyvä olo. Jotta voidaan tehdä tätä. 

Ilman yhteisön hyvinvointia sen toiminta ei voi olla erityisen mielekästä tai onnistunutta. 

Siksi ryhmän jäsenten on tietoisesti pyrittävä kiinnittämään huomiota myös 

yhteisötoimintaan liittyviin seikkoihin. Toiminnan mielekkyys perustuu siihen, että ihmiset 

ovat sosiaalisia olentoja, ja sosiaalinen vuorovaikutus tuo ihmiselle mielihyvää. Myönteiset 

vuorovaikutussuhteet vaikuttavat parantavasti myös yksilön hyvinvointiin. (Pennington 

2005, 15.) Tämä asia on havaittu myös laulajien keskuudessa, vaikka pääpaino toiminnan 

tarkastelussa liittyykin musiikkiin ja sen harjoittamiseen. 

Pekka (C): Se että ihmiset voivat hyvin, niin se on tärkein asia. 

Erilaiset sosiaalisen pääoman elementit vaikuttavat siihen, miten hyvin yhteisö toimii. 

Esimerkiksi kommunikaation helppous ja luottamus vaikuttavat siihen, että yksilö voi olla 

oma itsensä ja voida hyvin yhteisössä. 

Vesa (C): Sitä pitää vaalia ja arvostaa, ja rehellisyys ja avoimuus näyttelee 

isoo roolia siinä, että kuinka hyvin voidaan ja se oikeesti, se kyllä näkyy 

naamasta. 

Kun lauluyhtyeen tavoitteet ja päämäärät ovat yhteisesti asetettuja, niiden eteen 

työskennellään yhteisesti ja työskentelyn tuottamat tulokset ovat myös kaikkien yhteisiä. 

Sekä onnistumiset että epäonnistumiset ovat siis yhteisesti jaettuja kokemuksia. 

Pekka (C): Se onnistumisen kokemus niin se on aina sen yhtyeen yhteinen 

juttu. 

Jatkuva pyrkimys toiminnassa on siis yhdessä tekemisen kautta oppimiseen ja 

onnistumiseen (vrt. esim. Johnson & Johnson 2001, 104). Yhteisön toiminta kuitenkin 

edellyttää jäseniltään myös joitakin yksilöllisiä ominaisuuksia, joista toiset korostuvat 

lauluyhtyeissä ehkä jopa muita yhteisöjä enemmän. 
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7.2.1 Sosiaalinen pääoma ja vuorovaikutus lauluyhtyeessä 

Kuten jo palautetta käsittelevässä luvussa tulee ilmi, tutkimukseen osallistuneet 

lauluyhtyeet kokevat luottamuksen keskeisenä tekijänä toimintansa onnistumisen kannalta, 

ja minkä ansiosta myös juuri esimerkiksi palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

helpottuu. 

Ella (B): Se on aika paljo siitä luottamuksesta kiinni. Silleen että miten 

paljo luottaa toisen arvostelukykyyn. 

Pekka (C): On semmosia vähän niinku tän ryhmän ”salaisuuksia”. Siis se 

että on asioita mitä ehkä uskaltaa paljastaa itsestään tässä porukassa. 

Jaetaan myös paljon muuta kuin pelkästään se mitä täällä reeneissä 

tapahtuu. 

Luottamus on ilmiö, joka syntyy ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Se on myös yksi 

sosiaalisen pääoman lähtökohdista. (Ks. esim. Putnam 2001, 288–289.) 

Ryhmähaastattelujen perusteella luottamusta esiintyy paljon yhtyeissä B ja C, joissa 

jäsenet luonnehtivat myös tuntevansa toisensa hyvin.  

Ella (B): Mitä pitempään on tuntenu nämä tyypit ni tietää sen, että kyllä ne 

hoitaa. Että vaikka mää en hoitais, niin ne kyllä hoitaa. Ja sillon pystyy 

myöski jos vähän väsyttää itteensä, niin tuota, antamaan jonku muun välillä 

tehä ettei ihan uuvu. 

Luottamus mahdollistaa sen, että vastuuta asioista uskalletaan jättää myös toisille jäsenille. 

Luottamusta sisältävä lauluyhtye kykenee jakamaan käsityksen siitä, että kaikki ovat 

motivoituneita työskentelemään yhteisen päämäärään eteen. Vaikka yhtye A:n jäsenet 

eivät haastattelussa mainitse luottamusta, sitä kuitenkin voidaan olettaa löytyvän myös 

tämän ryhmän keskuudesta – kenties kuitenkin määrällisesti yhtyeitä B ja C vähemmän. 

Toisaalta voidaan nähdä, että yhtyeessä A luottamusta ollaan vasta rakentamassa, mikä voi 

aiheuttaa epäröintiä yhtyeen jäsenten keskuudessa. Jos tämä ryhmän kehitysvaihe kyetään 

havaitsemaan myös yhtyeessä, luottamusta voitaisiin pyrkiä tietoisesti rakentamaan. Tässä 

myös ryhmän ohjaajan rooli nousee merkittävämmäksi – ohjaaja on erinomaisessa 

asemassa ohjaamaan juuri ryhmän dynamiikan kehittymistä. Tämä edellyttää kuitenkin 

pienryhmän erilaisten kehitysvaiheiden aktiivista havainnointia ja tiedostamista. Erot 

luottamuksen määrissä johtuvat pitkälti siis laulajien yhteisestä historiasta, joka yhtyeessä 
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A on hyvin lyhyt muihin yhtyeisiin verrattuna. Vesa (C) mainitseekin, että luottamus 

ryhmässä syntyy hitaasti ja sen säilyminen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. 

Vesa (C): Se luottamus, se rakentuu pikkuhiljaa ja sitä pitää myös koko 

ajan pitää yllä, että kuitenki tulee tilanteita ja tulee kolhuja ja kaikkee… 

Kaisa (B): Mut onhan ne omat sisäpiirin jutut ja semmoset, semmonen pitkä 

historia näkkyy siinä varmaan. 

Kun yhtye toimii pitkään yhdessä, sen jäsenten väliset sosiaaliset suhteet tiivistyvät ja 

luottamus paranee – toisin sanottuna yhtyeen sosiaalinen pääoma lisääntyy, ja ryhmän 

yhteistoiminta muuttuu dynaamiseksi. Tämä mahdollistuu muun muassa sillä, että 

luottamus lisää yksilön kykyä ennakoida toisten toimintaa, ja tämä auttaa oman 

toimintansa muokkaamisessa suhteessa muihin yhtyeen jäseniin (vrt. Ruuskanen 2002, 12). 

Pekka (C): Tää on sillain merkillisellä tavalla niin hyvin yhteen hitsautunu 

porukka, että tän uskaltais melkein ottaa mihin tahansa hommaan. Koska sä 

voit luottaa niihin ihmisiin. 

Hyvän koheesion omaavilla ryhmillä myös ilmapiiri on hyvä, jäsenet ovat avoimia ja 

välittävät toisistaan, kommunikaatio jäsenten välillä on vaivatonta sekä jäsenet arvostavat 

toistensa toimintaa. Koheesion myönteiset vaikutukset lisäävät jäsenten motivaatiota 

ryhmänsä toimintaa kohtaan ja jäsenet pystyvät hyödyntämään omia resurssejaan entistä 

paremmin ryhmän hyväksi. Tällainen kulttuuri missä tahansa yhteisössä tukee jäsentensä 

hyvinvointia niin sosiaalisesti kuin emotionaalisestikin. Hyvä ryhmäkoheesio auttaa 

ryhmää selviämään myös ongelmatilanteista paremmin, kun kommunikaatio on avointa ja 

keskustelu rakentavaa. (Laine 2005, 192.) 

Lauluyhtyeille esitettiin ryhmähaastattelussa kysymys siitä, mitä edellytetään lauluyhtyeen 

yksittäiseltä jäseneltä. Kaikissa kolmessa haastattelussa ensimmäisenä esiin nousivat asiat, 

jotka käsittelivät erilaisia sosiaalisia taitoja, kuten yhteistyökykyä ja joustavuutta. 

Jaakko (A): Riittävän sosiaalisia tulemaan toimeen erilaisten ihmisten 

kanssa vaikka joku piirre nyt v***ttaiskin. 

Ella (B): Se vaatii jokkaiselta semmosta muokkaantumista ja ymmärtämistä. 
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Mari (C): Tavallaan tietenki persoonana semmonen, joka on luonteeltaan 

semmonen tiimityöskentelijä. Se on mun mielestä tavallaan yks 

tärkeimmistä lähtökohdista. 

Esiin nousee myös näkökulma, jonka mukaan lauluyhtyetoiminta vaatii erityisen paljon 

sosiaalisia taitoja verrattuna muuhun pienryhmätoimintaan. Syynä lauluyhtyetoiminnan 

sosiaalisuuden korostumiseen voidaan nähdä siinä, että toiminta on vahvasti kytkeytynyt 

luovuuteen. Ryhmän luova toiminta taas edellyttää ryhmän jäseniltä erityisen hyviä 

yhteistyötaitoja (West 2003, 251). 

Aleksi (C): Mä oon kuvitellut tehneeni tiimityötä ennen ku mä tulin tähän 

bändiin ja totesin, että tää on siis eniten sitä missä oikeesti niitä kykyjä ja 

taitoja tehdä tiimityötä tarvitaan missään ikinä. 

Sosiaalisten taitojen korostuminen lauluyhtyetoiminnassa on osittain selitettävissä 

laulamisen henkilökohtaisuudella. Kuten jo aiemmin todettiin, laulamiseen kohdistuva 

kritiikki koetaan henkilökohtaisempana kuin muiden instrumenttien kohdalla. Koska 

lauluyhtyetoiminta on monilta osin luovaa toimintaa, hyvien vuorovaikutustaitojen ja 

sallivan ilmapiirin merkitys korostuu, sillä ne edesauttavat luovan yhteistoiminnan 

onnistumista (vrt. esim. Sawyer 2006, 148).  

Ella (B): Erittäin hyvät vuorovaikutustaidot. Ne korostuu jotenki ihan 

hulluna. Varsinki ku on kolme naista samassa yhtyeessä. 

Koska yhtyelaulussa kyseessä on luova työskentely ja taiteen tekeminen, sen lähtökohdat 

ovat usein vahvassa kiinnostuksessa tai jopa intohimossa aihepiiriä kohtaan (ks. esim. 

Kamin ym. 2007, 454). Myös tämä voi aiheuttaa vahvojen tunteiden syntymistä, mikä lisää 

vuorovaikutustaitojen merkitystä entisestään. Koska lauluyhtyeessä vaaditaan hyviä 

vuorovaikutustaitoja, voidaan tehdä johtopäätös, että lauluyhtyeessä tarvitaan myös paljon 

luottamusta jäsenten välillä. Vuorovaikutuksen koetaan olevan lauluyhtyetoiminnassa 

merkittävämpää kuin muussa bänditoiminnassa, sillä saman instrumentin ollessa kyseessä 

kaikilla jäsenillä, vuorovaikutus jäsenten välillä on jatkuvaa.  

Marika (B): Se vuorovaikutus on jatkuvaa. Et siin ei koskaan tuu semmosta 

niinku suvantovaihtetta, että itte joutuis odottelemaan. Saa olla koko ajan 

mukana. 
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Kuten kaikenlaisessa ryhmätyöskentelyssä, myös lauluyhtyeissä kaikki jäsenet ovat 

erilaisia persoonia ja erilaisilta mielipiteiltä ei voida välttyä. Erilaisuuden sietäminen ja 

mielipiteiden yhteensovittaminen ovat asioita, joita onnistuneessa yhteistoiminnassa 

tarvitaan. 

Ella (B): Jokaisella on se hetkensä mun mielestä tässä ryhmässä. Että jos 

kokee jonku asian semmoseksi, että siihen pittää puuttua, ni sitte puuttuu 

kyllä. Ja mahollisuuksien mukaan aina myöskin vähän laskettelee ja vähän 

myötäilee… muitten mukkaan. 

Omien mielipiteiden ilmaiseminen ryhmässä koetaan sallittuna ja hyvänä asiana, mutta 

laulajat kokevat tärkeäksi myös, että tilaa annetaan kaikille ja mielipiteistä joustetaan 

tarvittaessa. Jotta omien mielipiteidensä ilmaiseminen on mahdollista, on yhtyeen jäsenten 

välisten suhteiden oltava kiinteitä ja luottamuksellisia. Sosiaalisessa pääomassa 

informaation esteettömän kulun edellytyksinä nähdään kiinteät sosiaaliset verkostot joissa 

esiintyy luottamusta (mm. Ruuskanen 2002). Sallivan kommunikaatioilmapiirin 

edellytyksenä voidaan siis nähdä se, että lauluyhtyeellä on sosiaalista pääomaa. 

Ella (B): Sehän [jäsenten väliset suhteet] on niinku tärkein asia. 

Toimintaa ja sen avoimuutta helpottaa entisestään, jos jäsenet ovat tunteneet toisensa jo 

ennen lauluyhtyetoiminnan aloittamista. Laulajat ovat siis jo ennalta tietäneet, minkälaisten 

henkilöiden kanssa tulevat työskentelemään. 

Marika (B): Seki on mun mielestä yks semmonen perusjuttu, että kaikki 

kuitenki tunnetaan toisemme jo entuudestaan tavalla tai toisella. 

Kaikissa tutkimukseen osallistuneissa lauluyhtyeissä laulajien väliset suhteet vaikuttavat 

kiinteiltä, mikä nousee esiin myös haastatteluissa. Sosiaalisten suhteiden kiinteys on yksi 

sosiaalisen pääoman perustavista elementeistä. Yhdessä toimiminen koetaan mielekkääksi, 

kun laulajat tuntevat toisensa hyvin. 

Matti (A): No koska me tunnetaan toisemme. 

Laulajat kokevat tärkeäksi sen, että kaikista asioista voidaan puhua yhtyeessä. Erityisen 

haitallisena koetaan tilanne, jos koetaan että mieltä vaivaavia asioita ei voi tai saa sanoa 

ääneen. 
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Ella (B): Mun mielestä tällä hetkellä tämän yhtyeen vahvuus on se, joka ei 

oo ikinä ennen ollu, on se, että me pystytään sanomaan mitä me halutaan 

sanoa. 

Ellan kommentista käy ilmi, että yhtyeessä on aiemmin ollut rehelliseen kommunikaatioon 

liittyviä ongelmia, jotka ovat haitanneet yhdessä toimimista. Laulajat ovat kokeneet 

joutuvansa nielemään mielipiteitään, mikä luonnollisesti aiheuttaa negatiivisia tunteita, ja 

heikentää laulajien välisiä suhteita. Negatiivisten tunteiden vaikutus laulamiseen ja koko 

toimintaan on suuri, ja lisäksi kommunikaation puutteellisuus kertoo vähäisestä 

sosiaalisesta pääomasta. Ellan mukaan vaikeus rehelliseen kommunikaatioon ei johdu 

kuitenkaan luottamuksen puutteesta, vaan myös yksilöllisistä ominaisuuksista jotka voivat 

olla esimerkiksi aiemmin opittujen toimintamallien aikaansaamia.  

Ella (B): Mää oon muutenki semmonen ihminen, et se ei niinku johdu tästä 

ryhmästä, että ei pystyis sanomaan. 

Yhtye B on kuitenkin onnistunut ratkaisemaan kommunikaatioon liittyvän ongelman, 

minkä koetaan helpottaneen toimintaa suuresti. Mielipiteiden ilmaiseminen koetaan 

hyvänä asiana verrattuna siihen, että asioita jätetään syystä tai toisesta sanomatta. Tästä 

voidaan päätellä, että yhtye B on onnistunut kuohuntavaiheen, jossa ryhmän jäsenet 

tyypillisesti ilmaisevat mielipiteensä vahvasti ja konflikteja saattaa syntyä (vrt. Tuckman 

1965, 396). Yhtye on onnistunut sopimaan yhteisesti hyväksytyt toimintatavat, mikä 

helpottaa yhdessä toimimista ja parantaa yhtyeen työskentelyilmapiiriä. 

Kaisa (B): Ettei jää sitte sitä hautomaan tai miettiin että ”emmie nyt voi 

sanoa, että mie oon sanonu jo niin palijo”. 

Toisinaan koetaan kuitenkin myös tarpeellisena se, että omia mielipiteitään tukahdutetaan 

tilapäisesti, sillä joskus se voi olla ehto harjoitusten jatkumiselle. Kaikki tilanteet eivät 

välttämättä ole sopivia mielipidekeskustelulle, kun toiminnan tavoitteet ovat korkealla. 

Ella (B): Joissaki reeneissä on ehkä yhen kerran tapahtunu joku pieni 

sanaharkka. Ja silloin minä muistan ajatelleeni, että nyt minä pidän suuni 

kiinni enkä sano mitään. Minä nielaisen, ja sitte me jatketaan. Sillon mää 

hautasin sen, koska se olis estäny meitä jatkamasta niitä reenejä. 

Laulajien on kyettävä löytämään mielipiteiden ilmaisemiselle ja niistä vaikenemiselle 

sopiva toimintamuoto, jotta kukaan ei koe joutuvansa pidättelemään omia mielipiteitään, 
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mutta samalla kommunikaation tulisi pysyä tietyissä rajoissa jotta se ei estä musiikin 

harjoittelua. 

Ella (B): Silleen että osaa tietyssä kohassa pitää ehkä suun kiinni, tai 

silleen ne omat ajatukset omana tietonaan. Että ossaa punnita sen, että 

millon kannattaa mitäkin sanoa. On se varmaan kaikessa bänditoiminnassa 

mutta mun mielestä se on tässä tärkeintä. 

Kaikissa tutkimukseen osallistuneissa lauluyhtyeissä kommunikaatio on avointa ja 

rehellistä. Vaikka laulajat mainitsivat myös palautteen antamisen ja vastaanottamisen 

kehittämisen tarpeesta, vaikuttaisi kommunikaatio laulajien välillä olevan jo hyvin 

luottamuksellisella pohjalla. Toisinaan palaute on jopa hyvin suoraa, mikä saattaa 

ulkopuolisesta kuulijasta vaikuttaa turhankin kärjistetyltä ja epätarkoituksenmukaiselta. 

Aapo (A): Jos mää sanon että ”Matti, sää laulat päin v**tua”, niin ei Matti 

välttämättä aattele pahalla. Ei se välttämättä ota sitä tosissaan. 

Voidaan päätellä, yhtyeen jäsenten välille on muodostunut oma toimintakulttuurinsa, jossa 

hyvin suora tapa antaa palautetta on hyväksytty, ja kaikki tiedostavat, että asioita sanotaan 

tietoisesti kärjistäen. Samankaltainen ilmiö tulee esiin myös yhtyeessä B: 

Marika (B): Kyllähän sitä pitää ittekki miettiä sit jos on joku tilanne että jos 

vaikka ehdottaa jotain, että, niinku nää yhet treenit missä sä [Ella]sanoit 

tosi kauniisti että ”ei, ihan paska idea”. Niin mä en onneks häkeltyny siitä 

ku sitä vain jäi miettimään että, ”jaa, onko?” Sit et ”no, okei”. 

Ella (B): Ja ehämmää niin ois sanonu jos en ois tienny että niin voi sanoa. 

Ella (B) on kommentillaan ilmaissut hyvin vahvasti mielipiteensä Marikan (B) esittämää 

ideaa kohtaan, johon Marika reagoi hyvin neutraalisti ja haastattelutilanteessa nauraa 

kertoessaan tapauksesta. Ella täydentää Marikan kommenttia kertomalla, että tiesi voivansa 

käyttää kyseistä, hyvin suoraa ilmaisua aiheesta. Ella siis luotti siihen, että Marika 

ymmärtää ilmaisutavan sisältämän sarkastisen huumorin, eikä loukkaannu Ellan 

kommentista. Vaikka kommunikaatio yhtyeissä ei aina olekaan näin suoraa kuin tässä 

esimerkissä, luottamus jäsenten välillä auttaa laulajia kommunikoimaan – tällöin jäsenten 

ei tarvitse jatkuvasti kuluttaa energiaa sopivien ilmaisujen miettimiseen, vaan asioiden 

ilmaiseminen on ongelmatonta ja toiminnassa päästään etenemään nopeasti. 
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Kaisa (B): Eikä loukkaannuta, ja vaikka loukkaannuttaiski, ni se on 

semmonen asia että niitä voi kuitenki kelata ja todeta että ”kyllä”. Ja eihän 

me olla koskaan loukkaannuttu. 

Sami (A): Jaksetaan katella toisia, ja sitte pystyy kuitenki sanomaan 

suoraan että ”äläpä laula noin”. 

Hyvät, luottamukselliset suhteet ja toistensa tunteminen lisää yhdessä viihtymistä ja 

mahdollistaa rehellisen kommunikaation. Kaikkia tutkimukseen osallistuneita yhtyeitä 

yhdistää se, että konflikteihin ei juurikaan yhtyeissä ajauduta. Tästä voidaan päätellä, että 

kaikki tutkimuksen lauluyhtyeistä ovat ohittaneet ryhmätoiminnan kuohuntavaiheen joko 

osittain tai kokonaan. Kuohuntavaiheessa olevissa ryhmissä ilmenee tyypillisesti 

erimielisyyksiä, ja ryhmän jäsenten erilaiset roolit korostuvat (Tuckman 1965, 396). 

Toisaalta Kopakkalan (2011, 49–50) mukaan on myös mahdollista, että kuohuntavaihe 

ryhmässä on hyvin huomaamaton tai sitä ei tule ollenkaan. 

Jaakko (A): Ei meille oikeestaan tuu erimielisyyksiä. 

Tämä kertoo osaltaan myös kommunikaation avoimuudesta. Erimielisyyksiltä ei 

ryhmätyöskentelyssä koskaan voida välttyä, mutta niistä päästään yleensä nopeasti 

eteenpäin. 

Aapo (A): Joistaki musiikillisista jutuista voi tulla, että miten pitää tehä 

asiat ja näin, mutta ei nyt mitään semmosta isoa… 

Jaakko (A): Ja jos on erimielisyyksiä, niin ne todellaki ratkaistaan hyvin 

nopeasti ja ne ei oo mitään semmosia perustavanlaatuisia riitoja. 

Sami (A): Mutta se on kyllä jännä, ku miettii että paljon vähemmän meillä 

on ku vaikka joissaki muissa bändeissä missä ite on. Ei meillä oo… Tosi 

lieviä tommosia, meillä on vähän liian tämmöstä kukkasilla tanssimista. 

Erimielisyydet koetaan melko pieniksi yksityiskohdiksi, joten niiden ratkaiseminen on 

helppoa ja nopeaa. Toisaalta yhtyeessä A konfliktien puute saattaa johtua myös toistaiseksi 

yhtyeen lyhyestä yhteisestä historiasta (vrt. Tuckman 1965). Konflikteja ei juuri kohdata 

myöskään pidemmän ajan yhdessä toimineissa yhtyeissä. Jos erimielisyyksiä kuitenkin 

ilmenee, ne onnistutaan selvittämään puhumalla. 

Marika (B): Kyl me sillon ollaan vaan puhuttu niistä asioista. Ja siis pari 

kertaa on ollu vaikka jotain tilanteita joissa sinäki [Ella] oot hautonu vähän 
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pidempään niitä sanomisias, mutta musta tuntuu, että säki oot oppinu nytte, 

et sä sanot ne nopeammin. Mun mielestä se on tosi kivaa, koska mikäänhän 

ei oo inhottavampaa ku se että joutuu hautomaan asioita mielessään. 

Konfliktitilanteisiin ajautumisen syyksi yhtyeesä B koetaan juurikin aiemmat, rehelliseen 

kommunikaatioon liittyvät ongelmat. Asioiden hautominen aiheuttaa jännitteitä laulajien 

välille. Mielipiteensä tukahduttava henkilö kokee tilanteen itselleen epämiellyttäväksi, ja 

muut voivat aistia tilannetta haittaavaan tekijän olevan niissä asioissa, joita ei sanota 

ääneen. 

Yhtye C:n kokemukset konflikteihin ajautumisesta ovat vastaavia kahden muun yhtyeen 

kanssa. Yhtenä merkittävänä tekijänä konfliktien välttämisessä nähdään neutraalin 

palautteen merkitys, joka saadaan nauhoittamalla harjoituksia ja reflektoimalla omia 

suorituksiaan. 

Pekka (C): Osaltamme vältetään turhia konflikteja niin on just se, että kun 

se on narulla, niin voidaan kuunnella sieltä. 

Isompia ongelmia kohdattaessa Vesa (C) kokee tärkeäksi, että erimielisyydet eivät pääse 

haittaamaan harjoittelua. Kommunikaatio ja asioiden selvittäminen on tärkeää, mutta ne 

olisi hyvä hoitaa harjoitustilanteen ulkopuolella. 

Vesa (C): Todella harvoin tulee sellasta hirveetä konfliktia, ja jos onkin, 

niin sit seuraava vaihe on osata ottaa se pois sielt treeneistä se konflikti, et 

ne treenit ei pysähdy niihin konflikteihin, se ei vie raiteiltaan, ja konfliktit 

selvitetään sit muualla. 

Ella (B): Vaikka ois kuinka läheisiä silleen ne lauluyhtyekaverit, mutta silti 

tää on työtä myös. 

Erimielisyyksien ja niiden selvittämisen ei voida siis antaa loputtomiin häiritä 

harjoitustilanteen kulkua, sillä toiminnan tavoitteellisuus tiedostetaan. Kaikki yhtyeet 

esiintyvät ja saavat palkkaa esiintymisistään, joten vastuu musiikillisesta kehittymisestä 

nähdään myös tärkeänä osana toimintaa. Yhteiset käsitykset toiminnan luonteesta ja 

tavoitteista auttavat siinä, että isoja konflikteja pystytään välttämään. Luottamus jäsenten 

välillä auttaa ennakoimaan sitä, mitä kukin laulajista ajattelee asioista, jolloin yllättäviä 

vaikeita tilanteita ei juuri pääse syntymään. 
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Marika (B): Mulla on sellanen olo, et me ollaan kuitenki kaikki suunnilleen 

samassa linjassa, ollaan fiksuja ja järkeviä ihmisiä. Et ymmärretään, 

tiedetään mistä hommasta on kyse. Niin ei voi tulla semmosia kauheita isoja 

konflikteja, et kyl me suunnilleen voidaan arvata, mitä toinen tyyppi tulis 

sanomaan jostain jutusta. 

Lauluyhtyeissä ilmenevät vahvat sosiaaliset suhteet ja luottamus jäsenten välillä lisäävät 

yhtyeen sosiaalista pääomaa, mikä synnyttää kokemuksen yhteisöllisyydestä (vrt. Harisalo 

& Miettinen 2010, 121–123). Tällöin lauluyhtyeiden jäsenet viihtyvät toistensa seurassa 

hyvin, mikä edesauttaa myös yhdessä harjoittelemista ja esiintymistä. 

Marika (B): Avoin ja vilpitön halu olla siinä näitten ihmisten kanssa on tosi 

tärkeetä. 

Jaakko (A): Että on hyvä porukka. Hauska tehä keikkaa. 

Yhteisöllisyyttä koetaan vahvasti kaikissa tutkimuksiin osallistuneissa yhtyeissä, ja laulajat 

nauttivat siitä mitä ovat tekemässä. Yhdessä vietetyn ajan koetaan parantavan tunnetta 

yhteenkuuluvuudesta. 

Sami (A): Yhteishenki ainaki meillä on tosi hyvä. Helsingin reissu lähensi 

meitä. 

Tutkimuksen yhtyeet kuitenkin viettävät yhteistä aikaa vain harvoin yhtyetoiminnan 

ulkopuolella, vaikka sen positiiviset vaikutukset tiedostetaan laulajien keskuudessa. 

Ella (B): Oon ite miettiny tätä, että se on tärkein asia, mutta me ollaan silti 

tosi vähän yhessä. Et me ei olla ikinä vapaa-ajalla… Me ei nähä ikinä. 

Mutta se tekis meille hyvää. 

Jaakko (A): Tokihan me nyt niinku nähdään ja näin, mutta ei me silleen 

kovin aktiivisesti kuudestaan hengailla. 

Yhdessäolo myös yhtyetoiminnan ulkopuolella on koettu mieluisaksi, mikä johtuu jäsenten 

hyvistä suhteista. Yhteisen ajan puutteessa ajanviettoa yhtyeen kesken on vaikea järjestää, 

mutta laulajien kommenteista käy ilmi, että myös sille toivotaan löytyvän aikaa jossain 

vaiheessa. 

Marika (B): Mitä enemmän me ehitään olla yhessä, sen enemmän ne asiat 

on vaan hauskoja. 
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Aapo (A): Niitten kaikkien lauluhommien ulkopuolella on tosi mukavaa olla 

porukalla. 

Jaakko (A): Sitte ku nämä pikkujoulukeikat loppuu niin sitte saunotaan. 

Laulajat kokevat, että hyvään lauluyhtyeeseen tarvitaan muutakin kuin hyvät musiikilliset 

taidot. Vaikka musiikillisten taitojensa puolesta lauluyhtye olisi erittäin taitava, 

onnistumiseen vaaditaan myös jokin muu elementti, kuten myös Lim (2013, 11) on 

todennut.  

Pekka (C): Enemmän, ku vaan että mitä sieltä tulee suusta ulos, jotain 

musiikis, vaan ihan se että on jotain, paljon muuta kuin sitä musiikkia mitä 

teijän välillä on. 

Kaisa (B): Koska on semmosia lauluyhtyeitäki jotka laulaa hyvin, ja niinku 

näennäisesti miettii että ”vitsi, onpa taitava”, mutta sitte siinä on joku joka 

jää puuttumaan. 

Marika (B): Se on niin monen asian summa, että just mitä Ella sano, että 

”joo että kyllä taitavat laulajat”, mutta toisaalta ku miettii joitain 

lauluyhtyeitä, niin ei ne kaikki oo välttämättä kauheen taitavia laulajia. Siis 

et en mä niitä yksinään kuuntelis. Mutta sit ku ne on yhdessä ni sitte siinä 

on jottain tosi maagista. 

Yhteisöllisyys tai sen puute voidaan havaita esiintyvistä lauluyhtyeistä, ja se vaikuttaa 

merkittävästi siihen, minkälainen kokonaisuus esityksestä muodostuu. Yhdessäolon 

positiiviset vaikutukset voidaan siis havaita tutkimuksen lauluyhtyeissä muutenkin kuin 

harjoittelun myötä tapahtuvana kehityksenä. Erityisesti yhtyeissä B ja C yhdessäolon 

merkitys korostuu, ja laulajat sanovat sen vaikuttavan kokonaisvaltaisesti yhtyeeseen – 

yhtyeen tuottamaan musiikkiin ja jäsenten välisten suhteiden kiinteyteen. 

Kaisa (B): Ja ehkä musta myös tuntuu, että sillon ku me ollaan ehitty 

viettää aikaa enemmän yhessä, ni se myös kuuluu meistä. 

Kääntäen on myös koettu, että kun esiintymistilanteeseen tullaan ilman yhteistä 

valmistautumisaikaa, yhteyttä laulajien välille ei ehdi muodostua ja musiikki kärsii tästä 

yhteyden puutteesta. Yksistään laulamisen ei koeta riittävän, vaikka sinänsä musiikillinen 

suoritus olisikin yhtyeeltä onnistunut. 

Kaisa (B): Siitä kuuli sen, että me ei oltu niin paljon aikaa vietetty, että 

jotenki se yhteys syntyy myös siitä. Että vaikka se laulaminen ei välttämättä, 
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tai se ei aina oo se ihan ykkönen, että jos tultais vaan paikalle eikä 

höpötettäis… Saahaan se yhteys toisiin, ni se kuulostaa ihan eriltä. 

Ella (B): Yhteinen valmistautumisaika on yllättävän tärkee juttu. 

Ennen esiintymistä vietetyn yhteisen ajan lisäksi muutoinkin toimivat suhteet yhtyeen 

jäsenten kesken koetaan merkittäväksi asiaksi onnistuneen esityksen aikaansaamisessa. 

Yhtyeen sisällä vaikuttava sosiaalinen pääoma, luottamus ja tiiviit suhteet, vaikuttavat 

positiivisesti yhtyeen musiikkiin ja esiintymiseen. 

Marika (B): Mun mielestä hyvästä lauluyhtyeestä kuulee myös ne suhteet 

sieltä, et kaikki tykkää oikeesti olla siinä tilanteessa. 

Vesa (C): Se näkyy lavalta tästä porukasta esimerkiks, et kuinka paljon me 

nauretaan yhdessä. Et huumori on ihan oleellinen side meidän välillä. 

Hyvät suhteet muihin laulajiin helpottavat esiintymistilanteita, jotka voivat toisinaan olla 

jännittäviä ja stressaavia laulajille (vrt. Pääkkönen 2013, 94–95). Jälleen kerran myös 

luottamus näyttelee isoa roolia – heittäytyminen esiintymiseen on helpompaa, kun muihin 

laulajiin lavalla luotetaan. 

Pekka (C): Pakkohan se on tämmöses… Jotta tää on tämmönen mikä tää on 

ja jotta me mennään lavalle hymyssä suin, niin kyllähän se pitää se sun 

kumppani siinä tuntee. 

Vesa (C): Se, että porukalla on hyvä itsetunto ja yhdessä tekemisen 

meininki niin se tuottaa ihan toisenlaista musiikkia, toisen kuulosta, toisen 

näköstä. Siellä ollaan yhdessä yksin, tavallaan siellä lavalla. 

Kaisa (B): Pittää nauttia siitä… Tai kokea, että saa voimaa niistä muista. 

Vaikka yhtyeessä C tavoitetaso on jo hyvinkin korkea, silti laulajat kokevat 

yhteisöllisyyden toimintansa parhaaksi puoleksi, ja varsinainen tavoite on ikään kuin 

yhteistoiminnan sivutuote. Laulajat nauttivat toistensa seurasta, mikä käy ilmi myös Pekan 

(C) kommentista yhtyetoiminnan parhaita puolia tarkasteltaessa. 

Pekka (C): No nää ihmiset. Siis kyl mä melkeen sanon, että tällä porukalla, 

tää nyt sattuu olemaan niinku laulumusiikkia mitä me täs tehdään, mut että, 

et kyl mä voisin sanoa että mul ois kivaa tällä porukalla mennä vaikka 

hakkaan halkoja. 
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Musiikin tekeminen nähdään siis toisinaan toisarvoisessa valossa, sillä yhteisön merkitys 

laulajille on noussut hyvin suureen arvoon. Voidaan jopa nähdä, että lauluyhtye on 

muuttunut jäsenilleen primaariyhteisöksi, jossa suhteet ovat tiiviitä ja yhteisön merkitys 

yksilön elämässä on suuri. Vaikka ryhmän voidaan nähdä olevan hyvin kiinteä, ei 

Penningtonin (2005, 73) mainitsemia liiallisen kiinteyden aiheuttamia negatiivisia 

vaikutuksia ole havaittavissa yhtyeen C parissa. Sen sijaan kiinteys ja hyvät jäsenten 

väliset suhteet kertovat siitä, että yhtyeessä on paljon sosiaalista pääomaa. Myös Mari (C) 

jatkaa Pekan ajatusta ryhmässä toimivien jäsenten merkityksestä: 

Mari (C): Enemmän ohjaa se, että ketä siellä on, kun että mitä tehdään. 

Ryhmässä vaikuttavat suhteet ovat siis äärimmäisen merkityksellisiä myös yksilön 

motivaation kannalta. Yksistään musiikki ei riitä pitkäjänteisen toiminnan motivoivaksi 

tekijäksi, vaan laulajan täytyy myös viihtyä toimintansa sosiaalisissa ympäristöissä ja 

kokea luottamusta uskaltaakseen heittäytyä luovaan toimintaan. Toiminnan mielekkyys 

näyttäisi siis syntyvän yhteisöllisyyden pohjalta, vaikka lähtökohtana onkin toiminut 

intohimo kyseistä taidemuotoa kohtaan. Toiminnan edetessä sosiaaliset puolet korostuvat 

ja muuttuvat merkityksellisiksi yhtyeen jäsenten kannalta. Kun yhteisön sisällä olevat 

sosiaaliset suhteet ovat vahvoja ja yhteisön sisällä on paljon luottamusta, yhteisöllä on siis 

sosiaalista pääomaa. Sosiaalisen pääoman avulla yhteisö taas kykenee selviytymään 

yhdessä myös epämiellyttävistä tehtävistä. 

Mari (C): Paskaakin voi luoda kivan porukan kans. 

Voidaan päätellä, että kun yhteisö onnistuu kartuttamaan sosiaalista pääomaansa, sen 

merkitys yksilön kannalta on myös jotain muuta kuin musiikillisena instrumenttina 

toimiminen. Koska kaikki tutkimukseen osallistuneiden yhtyeiden jäsenet harjoittavat 

musiikkitoimintaa myös muualla, voidaan käsitystä juuri lauluyhtyeissä ilmenevän 

sosiaalisen pääoman määrän olevan suuri, sillä juuri kyseisten yhtyeiden kanssa 

työskennellessään laulajat kokevat musiikin tekemisen kaikista mielekkäimmäksi. 

Vesa (C): Mullaki on tiettyjä juttuja, et sillon tällön tulee jotain keikkaa 

silleen että käy jossain muualla, muun porukan kanssa lavalla. Se ei 

mitenkään oo ikävää, päinvastoin, mut sen jälkeen päästä sit sen oman 

porukan kans taas lavalle, se on niinku kotiin tulis, et siinä kohtaa aina 

tulee jossaki kohtaa tuolt päähän se ajatus et ”voi helkkari, et onpas 

helppoo”. 
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Vesan kommentista voidaan päätellä lauluyhtyeen ulkopuolisten esiintymisten olevan 

lyhytkestoisia projekteja, jolloin yhteisölle ei ole vielä ehtinyt kehittyä sosiaalista 

pääomaa. Toisaalta myöskään yhteinen historia ei yksinään riitä takaamaan sosiaalista 

pääomaa, eikä sitä siis kaikissa pidemmän historian omaavissa ryhmissä esiinny. 

Jaakko (A): Hauskaa oli kyllä siinä toisessaki lauluyhtyeessä, mutta tässä 

täytyy kyllä sanoa että että on kyllä huomattavasti hauskempaa. 

Sosiaalisen pääoman olemassaoloa tutkimuksen lauluyhtyeissä voidaan siis perustella 

mielekkyyden kokemisen lisäksi muilla sosiaalisen pääoman elementtien esiintymisellä. 

Kaikissa yhtyeissä voidaan havaita vahvat sosiaaliset suhteet, ja laulajat kokevat yhtyeen 

kommunikaation olevan rehellistä ja avointa. Luottamukseen perustava vastavuoroisuus 

näkyy laulajien kokemuksissa siitä, että yhteiset tavoitteet ovat jaettuja ja kaikki toimivat 

saavuttaakseen yhteisiä etuja yksilöllisten etujen sijasta. 

7.2.2 Motivaatio lauluyhtyetoimintaan 

Lauluyhtyetoimintaan liittyvät motivaationa toimivat seikat voidaan nähdä selkeästi 

kahteen aihepiiriin jakautuneina, jotka ovat yhteisöllisyys ja musiikilliset mieltymykset. 

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden yhtyeiden laulajia vaikuttaisi yhdistävän myös 

puhdas halu tehdä musiikkia. Laulajat siis nauttivat musiikin tekemisestä, minkä 

perusteella voidaan päätellä, että kyseessä on sisäisen motivaation ohjaama toimintamuoto 

(mm. Hennessey 2003, 182; Kamin ym. 2007, 454). Hennesseyn (2003, 198) mukaan 

luova toiminta vaatii onnistuakseen sisäistä motivaatiota. Haastatteluista kävi selkeästi 

ilmi, että musiikki jo itsessään on tärkeä asia kaikille tutkimukseen osallistuneiden 

yhtyeiden laulajille. Kysyttäessä yhtyetoimintaan motivoivista seikoista, ensimmäisenä 

nousevat esiin yleisesti musiikilliseen toimintaan ja laulamiseen ajavat, sisäiset 

orientaatiot. 

Aleksi (C): Rakkaus musiikkiin. On kiva tehä musaa ylipäätään. Se on mun 

elämäni iso asia mikä motivoi. 

Pekka (C): Siis jollain tavalla se intohimo tätä taidemuotoa kohtaan. 

Vesa (C): Laulaminen on siistii, ja harmonia. 
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Monet laulajista toimivat musiikin parissa myös lauluyhtyeen ulkopuolella. Laulajia 

kuitenkin yhdistää erityinen mieltymys lauluyhtyemusiikkiin ja laulamalla tehtyihin 

harmonioihin. 

Aapo (A): Mulla on itellä semmonen viehätys a cappella -musiikkiin. Että 

on mukava sitä itekki tehä. 

Jaakko (A): Ihmisäänten yhteisresonanssissa on jotain tosi viehättävää. 

Ella (B): Mää saan vaan ihan hirveesti kiksejä laulamalla tehdyistä 

harmonioista. Kuuntelen ihan sikana lauluyhtyemusiikkia, ja mistään 

muusta ei tuu niitä kiksejä samalla tavalla. Niin sitte ku niitä saa laulaa 

vielä ite, niin se on jotenki semmosta terapiaa. Henkinen aspekti mulla 

tässä. 

Yhtenä merkittävänä motivoivana tekijänä esiin nousee lauluyhtyetoiminnan vaikeustaso. 

Kuten on jo aiemmin todettu, lauluyhtyetoiminta sisältää monia näkökulmia, minkä 

perusteella se vaatii laulajalta enemmän kuin monet muut musiikin harjoittamisen muodot. 

Yhtyeessä laulamisen haastavuutta ei koeta laulajien joukossa kuitenkaan hidasteena, vaan 

asiana, joka saa laulajat tekemään parhaansa yhtyeen toiminnan eteen. 

Antti (A): Ja kyllähän sekin ehkä motivoi semmonen joku hullu biisi tai 

semmonen haastava, että ei oo vaan niitä kaksiäänisiä, kolmiäänisiä, että 

on ihan kunnon biisejä. Mun mielestä ei oo mitään järkeä laulaa jotain 

kaksäänistä jos on mahdollisuus tai resurssit johonki muuhun. 

Vesa (C): Sillon ku tää homma on alkanu, niin mua itseä on motivoinu 

vaikeustaso tosi paljon. 

Yhtyeen tavoitteista huolimatta vaikeustaso on nähty innostavana tekijänä, mikä käy ilmi 

Antin (A) ja Vesan (C) kommenteista. Laulajat kokevat mielekkäänä myös sen, että heidän 

taitojaan voidaan hyödyntää laajasti ja monipuolisesti, sillä yhtyelaulu sisältää monia taitoa 

vaativia osa-alueita. 

Pekka (C): Tässä hommassa niin saa käyttää kaikkia kykyjä mitä on. 

Vesa (C): Se on mulle ollu aina iso motivaatio, et mul ei oo juuri mitään 

kykyjä mitä mä en pystyisi hyödyntämään tässä. 

Katri (C): Se on tärkee et jokaisen vahvuuksia käytetään. Että jos mä oon 

tässä vaikka ja sit koko ajan tehään jotain, mis mä en oo parhaimmillani, 
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vaan joka ikinen biisi on semmosta mis mä oon 60 prosenttia siitä, mitä mä 

voisin olla. 

Toisten laulajien taitoja arvostetaan yhtyeissä, ja ne voivat osaltaan toimia motivaationa 

myös yhtyekavereiden kesken. Voidaan ajatella, että taitavien ihmisten kanssa toimimista 

pidetään etuoikeutena ja siksi motivoivana seikkana. 

Aleksi (C): Tääl on näin osaavaa porukkaa ympärillä, se motivoi tosi 

paljon. 

Pekka (C): Siis se on mahtava asia, et meil on niin ihania ja kyvykkäitä 

ihmisiä. 

Lauluyhtyetoiminnan monipuolisuus nähdään positiivisena asiana myös muusikkona 

kehittymisen kannalta, sillä osaamista vaaditaan monilla eri osa-alueilla. Mahdollisuus 

itsensä kehittämiseen toimii yhtenä motivoivista tekijöistä. 

Jaakko (A): Se on äärimmäisen kehittävää musiikillisesti. 

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen koetaan lauluyhtyeissä erittäin merkitykselliseksi 

tekijäksi. Jopa ehkä hieman yllättävästikin kävi ilmi, että jokaisessa yhtyeessä juuri 

yhteisöllisyys oli asia, mikä nousi ensimmäisenä esiin kysyttäessä lauluyhtyetoiminnan 

parhaista puolista, vaikka musiikki itsessään koetaan jokaisen laulajan kohdalla tärkeäksi 

asiaksi. Myös Persson (2001, 277) toteaa, että musiikillisen toiminnan sosiaaliset puolet 

koetaan motivaatiota lisäävinä tekijöinä, sillä ihminen kokee erilaisiin ryhmiin kuulumisen 

tärkeäksi osaksi omaa identiteettiään. Ryhmän jäsenyyden kokeminen on koettu 

merkittäväksi tekijäksi myös kuorotoiminnan vaikutuksia tutkittaessa (Beck ym. 1999, 98). 

Yhdessäolo ja yhteisöllisyys ovat siis merkittäviä osia toimintaan motivoivista tekijöistä, 

vaikka periaatteessa toiminta rakentuukin musiikin tekemiselle. 

Aapo (A): Kun laulaa porukassa ja sitten tuntuu, että kuuluu yhteen ja oma 

ääni sointuu. 

Antti (A): Parasta lauluyhtyeessä on semmonen yhteisöllisyys. 

Mari (C): Yhessä tekeminen. 

Silloin kun lauluyhtyeiden jäsenet saavat viettää paljon aikaa yhdessä, motivaatio paranee 

verrattuna aikoihin, jolloin aikaa yhteiselle harjoittelulle tai muulle yhdessäololle ei ole. 



 

 

101 

Aleksi (C): Kyl se jotenki ainaki itsestäni ja oon huomaavinani myös tässä 

kanssalaulajista että nytte kun on päästy taas niin pitkästä aikaa oikeesti 

treenaamaan päivästä toiseen, niin se on kyllä kivaa. 

Yhteisesti asetetut tavoitteet ja päämäärät parantavat laulajien motivaatiota yhtyeessä 

toimimiseen. Kun harjoittelulla on tietty päämäärä, harjoittelu tehostuu. Toisaalta 

harjoittelua on myös määritelty päämääräisenä toimintana (Jørgensen & Hallam 2009, 

270). Harjoittelu voi siis jo itsessään riittää toiminnan tavoitteeksi. On myös tärkeää että 

laulajien tavoitteet yhtyeensä suhteen ovat jaettuja, eli kaikki tavoittelevat samaa 

päämäärää. 

Antti (A): Tiedetään mitä varten sitä harjoittelee. 

Kaisa (B): Nyt meillä on aika semmonen samanlainen visio tästä. 

Yhteisten tavoitteiden lisäksi motivoivana koetaan myös se, että yhtyeen jäsenet kokevat 

motivaation olevan jaettu ominaisuus kaikkien laulajien välillä. Tämä seikka voidaan 

nähdä myös sosiaalisen pääoman näkökulmasta, jolloin ryhmässä luotetaan siihen, että 

kaikki toimivat yhteisen edun hyväksi (mm. Ruuskanen 2002). 

Aleksi (C): Se on kiva nähdä, että kaikki tekee duunia ja kaikki on todella 

motivoituneita siihen. 

Marika (B): Semmonen into, siis semmonen halu tehdä sitä juttua. Koska 

mikään ei oo masentavampaa ku se, et jos ois joku tosi kova 

lauluyhtyelaulaja reeneissä, ja niistä vaan näkyy kilometrien päähän et ne 

ei oikeestaan… Niitä ei kiinnosta tai ne ei jaksa tai niitä ei huvita tai mitä 

tahansa. 

Kun laulajat voivat havaita jakavansa samankaltaisen motivaation toimintaa kohtaan, 

voidaan luottaa siihen että kaikki työskentelevät yhtyeen hyväksi. Yhteinen motivaatio siis 

lisää luottamusta, mikä kertoo sosiaalisen pääoman olemassaolosta, ja näin myös 

vapaamatkustamisen ongelma poistuu. 

Yhtyeessä B harjoittelua tehostetaan tietoisesti silloin, kun tiedossa on esiintymisiä, ja 

muina aikoina harjoittelu on satunnaisempaa. Saman ilmiön voidaan olettaa tapahtuvan 

myös muissa lauluyhtyeissä, vaikka seikka ei noussutkaan esiin haastattelujen aikana. 
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Ella (B): Meillä on vähän silleen, että jos on keikka tulossa, niin me 

reenataan tosi aktiivisesti, jos ei oo keikkaa tulossa niin oon huomannu 

ainaki… Itessä on semmonen, et ei tuu reenattua niin paljon, että kaikki 

muut asiat menee sitte edelle. 

Kaisa (B): Sillon ku on joku päämäärä sille teolle, niin sillonhan sitä 

tuleekin tehtyä enemmän. 

Selkeiden ja konkreettisten päämäärien vaikutus harjoittelun tehokkuuteen on siis selvä, 

vaikka lähtökohtaisesti motivaatio onkin kaikissa yhtyeissä korkealla. Yhtyeessä B 

toimintaa ajatellaan kuitenkin myös pitkällä tähtäimellä, ja myöhempänä tavoitteena 

yhtyeellä on harjoittaa yhtyetoimintaa jopa ammattimaisesti, mikä motivoi laulajia 

toiminnan kehittämiseen ja koossa pitämiseen. 

Kaisa (B): Mutta on itelläki semmonen ajatus että voi vitsi, sitte kö kaikki 

ollaan työelämässä, tai että meillä on oikiasti aikaa yhessä paneutua tähän 

juttuun… 

Myös yhtye A esiintyy melko paljon, ja vaikka esiintymisestä saatu taloudellinen hyöty 

nähdään positiivisena seikkana, se ei yksin riitä motivoimaan toimintaa. Toisinaan se voi 

kuitenkin toimia lyhyen ajan motivaationa yhtye A:n toiminnassa (vrt. Kamin ym. 2007, 

454). Musiikki ja sen tekeminen on iso osa jokaisen yhtye A:n jäsenen elämää, mutta 

lauluyhtye nähdään silti enemmänkin mukavana harrastuksena, ja tämä käsitys siitä on 

jaettu laulajien kesken. Kuitenkaan laulajat eivät sulje pois mahdollisuutta, että toimintaa 

yhdessä jatkettaisiin pidempäänkin. 

Jaakko (A): Mukava harrastus josta ei tarvi maksaa, sen sijaan siitä saa 

rahaa. 

Matti (A): On se kiva se raha kans, siis oikeesti, valehtelematta. Siis onhan 

se kivaa että saa vaikka jouluksi 400 euroa ylimääräistä. 

Yhtyeessä A yhtyetoiminnan harrastuksenomaisuus siis tiedostetaan, eikä laulajilla ole 

ainakaan toistaiseksi pidemmän aikavälin tavoitteita. Toiminnan tarkoituskin nähdään 

jossain määrin olevan ulkomusiikillinen, kuten käy ilmi Jaakon kommentista: 

Jaakko (A): Mikään musiikillinen kunnianhimo tämän suhteen ei oo se 

kaikkein suurin tekijä. 
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Musiikillisen kunnianhimon sijaan motivoivimpana tekijänä yhtye A:n kohdalla voidaan 

olettaa olevan yhteisöllinen toiminta, mikä nousee esiin kommenteista. Parhaimmiksi 

yhteisiksi kokemuksiksi yhtyeelle ovat muodostuneet esiintymismatkat, joissa yhdessäoloa 

on normaalitilannetta enemmän. 

Jaakko (A): No eikö ne oo ne keikkareissut, mitkä tässä jutussa on 

hauskimpia. 

Kuten aiemmin on käynyt ilmi, yhtyelauluun koetaan sisältyvän paljon tunteita, joista 

positiivisilla on hyviä vaikutuksia ja negatiivisilla huonoja yhteistä toimintaa ajatellen. 

Tunteet liittyvät vahvasti myös onnistumisiin ja epäonnistumisiin, ja yhdessä tekemisen 

tuloksena onnistumiset motivoivat toiminnan kehittämiseen, sillä sen seurauksena koetut 

positiiviset tunteet ovat yksilön kannalta hyvin merkittäviä. 

Aleksi (C): Välillä tulee sellanen käsittämätön, että miten mä voin olla näin 

huono ja miks mä en onnistu. Tai miks tää ei niinku sitä ja tätä ja tota. Ja 

sit taas tulee semmonen käsittämätön euforian tunne onnistumisesta ja siitä 

yhdessä tekemisestä, ja siitä kaikesta semmosesta yhteisen päämäärän eteen 

työskentelystä ja kaikesta tommosesta. Et se on hurjaa, ja se on myöskin 

motivoivaa. 

Kokonaisuudessaan lauluyhtyetoiminta antaa laulajille paljon positiivista elämänsisältöä, 

joka koostuu monista pienistä osista. Lauluyhtyetoiminnan voidaan siis nähdä lisäävän 

hyvinvointia, mikä on yksi sosiaalisen pääoman vaikutuksista yhteisön jäseniin (mm. 

Hyyppä 2002b). Toiminta koetaan laulajien keskuudessa erittäin mielekkääksi, ja se 

aiheuttaa laulajissa paljon positiivisia tunteita.  

Sami (A): Tää on aivan huippua, kaikki keikat ja melkeinpä kaikki reenitkin. 

Pekka (C): Jos mä sanon mitä minä ajattelen, niin en mä olis voinu 

kuvitellakaan tekeväni mielekkäämpää, parempaa hommaa kuin tämä. Kyl 

mä oisin hyvin paljon surullisempi, jos mä en sais tehdä musiikkia. 

Aleksi (C): Oon mä tavattoman innoissani siis edelleenki ja ylpeä ja kaikkee 

muuta, siis tästä bändistä ja musasta ja näistä osaavista ihmisistä tässä 

ympärillä.  

Lauluyhtyeessä toimiminen on siis ryhmätoimintaa, joka edellyttää myös yksittäisiltä 

laulajilta tietynlaisia, tarkasti rajattuja motivaation kohteita. Yksi esiin nousseista, 

erityisesti lauluyhtyetoimintaan merkittävästi vaikuttavista tekijöistä oli se, että laulajalla 
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täytyy olla halu olla sekä solisti että taustalaulaja. Liian vahva solistinen suuntautuminen 

nähdään ongelmana, sillä lauluyhtyeessä on kyettävä toimimaan myös taustalla ja 

tukemaan muita omalla suorituksellaan. Jokaisen laulajan on kuitenkin kyettävä astumaan 

myös solistin rooliin tilanteen niin vaatiessa. 

Kaisa (B): Kaikkien pittää olla soololaulajia, mutta kaikkien pittää olla siite 

myös niitä rivimiehiä. Täytyy nousta essiin sillon, ku on se hetki, mutta sitte 

täytyy myös osata laulaa yhessä, että ei voi olla solisteja, kolmea solistia 

pelkästään. 

Yhdessä laulaminen nähdään siis erilaisena kuin solistina toimiminen. Kuten Kaisa (B) 

mainitsee, jokaisen täytyy solististen taitojen lisäksi ”osata laulaa yhdessä”. Laulaminen 

muiden kanssa vaatii halun ja motivaation lisäksi kykyä laulaa harmonioita ja pystyä 

kuuntelemaan muita laulajia aktiivisesti. Havaintopäiväkirjasta nousseen esimerkin 

perusteella voidaan jopa sanoa, että stemmojen laulamista pidetään sooloja 

mielenkiintoisempana. 

Yhtye B, 26.6.2013: Ella haukottelee ja sanoo, että heti kun on melodian 

laulamista, niin on tylsää, ja nauraa. Kaisa sanoo, että tämä melodia 

sentään liikkuu verrattuna hänen soolokappaleeseensa. 

Vesa (C) viittaa jopa siihen, että solistisiin tehtäviin tottuneet laulajat eivät välttämättä 

kykenisi lauluyhtyetoimintaan sen edellyttämällä tavalla, sillä koko toiminta laulaminen 

mukaan lukien on vahvasti yhdessä työskentelemistä. Toisin sanottuna laulajan todellinen 

motivaatio on suuntauduttava juuri lauluyhtyetoimintaan, mikä tarkoittaa sitä, että henkilö 

ei halua pelkästään laulaa, vaan haluaa laulaa yhdessä toisten kanssa. 

Vesa, (C): Mä jopa sanoisin, et toi tiimityöskentelytaito on niin tärkee, että 

pikkusen kärjistäen niin, lauluyhtyelaulaminen ei sovellu ”laulajille”. 

Laulajalla Vesa tarkoittaa tässä solistiseen toimintaan suuntautunutta henkilöä. 

Lauluyhtyeessä laulajan tulee siis olla motivoitunut myös toisten laulajien taustalla 

toimimiseen. 

Pekka (C): Tää on niin erikoishommaa, että sen solismin lisäksi, niin täs 

pitää olla muusikko. Et siis ihan semmonen joku rivikitaristi, niin ei täs 

niinku, tai kyl täs varmaan pärjää, mut kyl täs pitää olla myöskin intohimoa 

olla sekä esillä että diggailla siitä et mä oon koko keikan vetäny ”uu, jee, u-

uu”. Ja sit siinä on joku toinen tyyppi joka on se solisti. 
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7.2.3 Musiikilliset taidot 

Musiikkiin liittyviä erityisosaamisalueita lauluyhtyelaulajan kannalta nousee esiin kolme: 

laulutaito, kuuntelutaito sekä harmoniataju. Koska kyseessä on laulumusiikki, 

oletusarvoisesti jokaisen lauluyhtyeessä laulavan henkilön on hallittava lauluinstrumentti 

hyvin. 

Jaakko (A): Vielä enemmän ku bändihommissa, niin lauluyhtyelaulajalla 

pitää olla tosi tarkka intonaatio myös pitkissä hypyissä. Se on tosi helppo 

korjata bändin kanssa kun se koko muu bändi on vireessä… Mutta jos 

lauluyhtyeessä vaikka basso tekee pahan intonaatiovirheen, niin se alkaa 

laskemaan tai nousemaan se koko… [kappale]. 

Ella (B): Siinä [hyvässä lauluyhtyeessä] on taitavia laulajia. 

Lauluyhtyeen jäseniltä edellytetään siis hyviä laulutaitoja, sillä lauluyhtyeessä jokaisen 

laulajan oma ääni on merkityksellinen myös luotaessa yhtyeen yhteistä sointia. 

Tärkeimpänä ei kuitenkaan pidetä sitä, että kaikkien on oltava solistisia laulajia, vaan 

ennemminkin peräänkuulutetaan kykyä mukautua yhteiseen sointiin. 

Jaakko (A): Meillä on kaikilla sillä tavalla, tai mää en tiiä, ehkä ei 

soololaulajina semmonen täydellinen ”matchaus” [yhteen sopiminen] 

mutta me osataan kaikki ainaki muuttaa äänemme semmoseksi, että ne soi 

hyvin yhteen. 

Aapo (A): Ku laulaa lauluyhtyeessä, niin pitää olla ehkä vähän tarkempana 

ja koko ajan kuunnella paljon enemmän kuin bändissä sitä hommaa. Ja 

varsinki niitä muita ja itseä. 

Kuuntelutaitoa pidetään erityisen tärkeänä yhtyelaulun vaikeustason vuoksi. 

Tutkimushenkilöistä lähes kaikki ovat olleet mukana myös erilaisissa 

soitinkokoonpanoissa, ja vertaavat niihin kokemuksiaan yhtyelaulusta. 

Aapo (A): Pitää erityisen paljon pystyä kuuntelemaan muita, koska vaikka 

jonku rumpukompin saattaa kuulla vähän helpommin, ku jonku toisen 

stemman. Että pitää pystyä tosi paljon kuunteleen sen takia just, että pysyy 

vireessä ja että pysyy se meininki siinä. 

Melodian ja erilaisten harmonioiden laulaminen erottuvat toisistaan, sillä stemmojen 

laulaminen koetaan yleisesti melodiaa haastavampana. Lauluyhtyeissä melodialaulaja voi 
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vaihtua jopa kappaleen sisällä, joten kaikkien laulajien on hallittava myös stemmojen 

laulaminen. 

Ella (B): Semmonen harmoniataju. Että ei oo vaan melodialaulaja, vaan 

myös harmonialaulaja. 

Vaativuustason osalta laulajat vertaavat lauluyhtyettä kuoroon, jossa samaa stemmaa 

laulaa usein monta henkilöä, kun taas lauluyhtyeessä pääsääntöisesti laulaja vastaa yksin 

omasta stemmastaan. 

Vesa (C): Verrattuna vaikka kuorolauluun, jossa taas sitte kaikki on koko 

ajan vähän niin kuin osa laumaa, niin tässä taas sit me ollaan kuitenkin 

yksinään vastuussa. Ja täs pitää myös sit osata olla jotain, vähän oman 

stemmansa johtaja. 

Koska lauluyhtyeet usein myös imitoivat erilaisia soittimia, hyvänä yhtyelaulajan 

ominaisuutena pidetään yleistä musikaalisuutta ja muusikkoutta. 

Antti (A): Semmonen perusmusikaalisuus siellä pitää olla. 

Mari (C): Se on vähän niinku muusikoitten hommaa. 

Muusikkoudella Mari (C) viittaa sekä laajoihin musiikillisiin taitoihin että myös haluun 

toimia yhtyeessä kokonaisvaltaisesti, eikä pelkästään solistin roolissa. Tästä 

johtopäätöksenä voidaan ajatella, että myös sosiaaliset taidot voidaan mieltää osaksi 

muusikkoutta. Elliott (1995, 68) kuvailee muusikkoutta kokonaisvaltaisena musiikillisena 

ymmärtämisenä (musical understanding), joka sisältää myös sekä käytännöllisen että 

musiikin kuuntelukykyyn liittyvän näkökulman. Voidaan siis ajatella, että muusikkoutta on 

kyky soveltaa musiikillista tietoa erilaisten käytännön tilanteiden edellyttämällä tavalla.  

7.3 Yhteistoiminnallinen johtajuus lauluyhtyeessä 

Johtajuudesta ja sen ilmenemisestä lauluyhtyeissä keskusteltaessa kanta kussakin 

yhtyeessä on hyvin selvä – kukaan yhtyeen laulajista ei ole johtavassa asemassa muihin 

verrattuna. 

Jaakko (A): Jos pitäis meistä jäbistä päättää, niin en sanois että on 

[johtohahmoa]. 
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Yhtyeessä A vaikuttaa yhtyeen laulajiin kuulumaton ohjaaja, joka on auktoriteettinsa 

puolesta jokseenkin johtavassa asemassa. Tämä luonnollisesti vaikuttaa siihen, että laulajat 

eivät koe tarpeelliseksi nostaa joukostaan johtajaa. Green (2008, 184) mainitsee, että 

ryhmän jäsenten sisällä esiintyvää johtajuutta voidaan havaita sekä ryhmissä, jotka 

toimivat ilman varsinaista johtajaa, että ulkoapäin johdetuissa ryhmissä. Myös 

tutkimusjakson aikana tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että vaikka yhtye A 

toimii useimmiten johtajan kanssa, myös jäsenten keskuudessa on havaittavissa merkkejä 

johtajuudesta. 

Yhtye A, 30.8.2013: Sami ohjeistaa, että mennään järjestykseen ja sanoo, 

että aikaa on yhteen läpimenoon. Juhani taputtaa käsiä ja sanoo: ”Jätkät, 

nyt, hei!” Pojat asettuvat alkuasemaan ja Aapo antaa aloitusäänet. Antti 

laskee kappaleen käyntiin. 

 Yhtyeissä B ja C näkemys johtajuudesta on samankaltainen kuin yhtyeessä A: 

Kaisa (B): Mie en oo ainakaan ikinä aikasemmin kokenu, enkä koe, että 

lauluyhtyeellä pitäis olla johtaja. Sillonhan se on jotaki muuta ku 

lauluyhtye. 

Kaisan (B) kommentista käy ilmi, että lauluyhtyetoiminta olisi jo lähtökohtaisesti 

toimintaa, jossa johtajaa ei ole, eikä johtajaa myöskään tarvita. Ella (B) nostaa kuitenkin 

esiin näkökulman, jonka mukaan kaikissa ryhmissä on jonkinlainen johtaja. 

Ella (B): Meillä ei oo [johtajaa]. Tuo on jännä asia, koska nyt ku on tehny 

toisella lauluyhtyeellä töitä, niin siellä tuli vastaan orkesterin 

kapellimestarilta tämmönen ajatus, että jokaisessa yhtyeessä on johtaja. 

Sitä ei vaan nimetä, välttämättä aina. Sitä ei välttämättä haluta nimetä, mut 

se on aina olemassa. Se saattaa vaihtua. Ja meijän ryhmässä se vaihtuu 

koko ajan. 

Johtajuutta siis ilmenee yhtyeessä, mutta se on ominaisuutena sellainen, joka vaihtuu 

jäseneltä toiselle erilaisten tarpeiden mukaan. Yhdelle laulajalle langennut johtajuus 

nähdään sekä kyseistä laulajaa että koko yhtyettä häiritsevänä tekijänä. 

Matti (A): Se rasittais sitä jätkää joka ois se, ja se rasittaa muita, ku ei 

jaksa katella sitä jätkää pitemmän päälle sitte. 

Myös yhtye C toimii ilman johtajaa, ja käsitys lauluyhtyetoiminnan oletusarvoisesta 

auktoriteetittomasta luonteesta käy selkeästi ilmi myös Vesan (C) kommentista: 
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Vesa (C): Myös mikä ajaa tätä verrattuna moneen muuhun tiimiin, niin 

vielä enemmän siihen tiimitekemiseen, on tämmönen ”pomottomuus”. Ja 

tiimi, tavallaan melkeen kaikissa tiimeissä mitä voi tiimejä tuolla nähdä et 

siellä täällä, maailma koostuu kuitenki yhdessä tekevistä, yhdessä toimivista 

monen ihmisen yksiköistä. Niin siellä aina on joku pomo tai jonku näkönen 

team leader, ja meillä ei ole team leaderia. Meillä on kyllä siis hetkittäin 

aina se vaihtuva vetovastuu ja meil on team leadereita liittyen erilaisiin 

tehtäviin. Mut koska se on dynaaminen, muuttuva juttu niin se on tosi 

erilaista. Ja täähän on ilman muuta yks iso haaste noihin mitä sä äsken 

kysyit, niin täs on taas jälleen kerran se toimivan tälläsen porukan 

edellytys. 

Ilman auktoriteettia toimimisen lisäksi käsitys johtajuuden vaihtuvuudesta ilmenee myös 

tässä esimerkissä. Lisäksi esiin nousee tiimityöskentelyn tärkeys ihmisten välisessä 

toiminnassa, jota ei ole johdettu ylhäältäpäin. Yhteistoiminnallisuudessa lähtökohtien 

nähdään olevan yhdessä oppimisessa ja toisten auttamisessa, minkä voidaankin nähdä 

olevan eräänlainen ydin toimivalle tiimityöskentelylle (Leppilampi 2004, 197). 

Lauluyhtyetoiminta sekoitetaan käsitteellisesti usein kuorotoimintaan, ja tämä on 

ymmärrettävää, sillä ne ovat monilta osin lähellä toisiaan. Yksi merkittävistä eroista 

musiikillisen haastavuuden lisäksi näiden kahden välillä on kuitenkin johtajuus ja sen 

ilmeneminen. Tämä ero tiedostetaan myös laulajien keskuudessa, missä käsitykset 

johtajuudesta lauluyhtyeessä ovat vahvoja. Oman suorituksen kuuleminen laulumusiikissa 

on haastavaa, mistä syystä johtajan läsnäolo voisi lauluyhtyeessäkin olla tarpeellista. 

Vesa (C): Täs on aivokapasiteetillisesti niin paljon enemmän 

kontrolloitavaa omassa tekemisessä ja kuunneltavaa ja kaikkea, että se 

semmosen kokonaisuuden kuuleminen on niin paljon vaikeempaa. Ihan eri 

asia soittaa vaikka tota, sointuja kitaralla. Sä kuitenki pystyt jotenki 

kuunteleen sitä kokonaisuutta vähän ainaki. Totta kai se äänittäminen aina 

paljastaa asioita, mutta se on tärkee. Ja laulumusiikissa tästä syystä, 

tämmösessä moniäänisessä laulumusiikissa niin perinteisesti on aina 

johtaja, kuoronjohtaja. 

Yhtyeissä B ja C ei ole johtajaa, vaikka toiminnan haastavuus tiedostetaan. Yhtye A on 

johtajuuden kannalta poikkeavassa asemassa muihin tutkimukseen osallistuneisiin 

yhtyeisiin nähden, sille se harjoittelee pääsääntöisesti ulkopuolisen ohjaajan kanssa. Tämä 

koetaan laulajien keskuudessa kahdenlaisessa valossa.  

Aapo (A): Ei käy väärinkäsityksiä sillä lailla, eikä mee turhaa aikaa 

mihinkään mihin ei tarvis mennä. Toisaalta on hyvä että on välillä joku 

ulkopuolinen siinä. 
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Ilman ohjaajaa harjoiteltaessa joidenkin asioiden sujuvuus koetaan siis paremmaksi. 

Kommunikaatio laulajien välillä on ongelmatonta, kun taas ohjaajan kanssa 

kommunikoidessa toisinaan tapahtuu väärinymmärryksiä. Ryhmä on hyvin 

yhteenhioutunut, ja yhtyeelle sopiva työskentelytahti vaikuttaisi löytyvän parhaiten ilman 

ulkopuolisia pakotteita. 

Antti (A): Se on sulavampaa silleen ku ollaan yhessä vaan. Ja yks 

vähemmän on sitte siinä tekemässä. Saa omassa tahdissa tehdä.  

Toisaalta ulkopuolisen henkilön läsnäolo koetaan hyväksi asiaksi auktoriteetin ja 

palautteen saamisen näkökulmasta. Yhtyeen laulajat kokevat viihtyvänsä toistensa seurassa 

hyvin, mikä on yhtyeen kannalta positiivinen asia, mutta se sisältää myös toisenlaisen 

näkökulman.  

Jaakko (A): Meidän ei oo mahdotonta… No okei, meidän on mahdotonta 

reenata montaa tuntia, koska se menee jossain vaiheessa tyynysodaksi, 

mutta me pystytään olemaan toistemme kans samassa tilassa. 

Liian hyvin toistensa seurassa viihtyvät henkilöt saattavat unohtaa tapaamisen varsinaisen 

tarkoituksen ja harjoittelu vaikeutuu tai estyy kokonaan. Tällöin kyseessä ovat mitä 

ilmeisimmin yhteisön liiallisesta kiinteydestä muodostuneet negatiiviset vaikutukset 

ryhmän varsinaisen tavoitteen toteutumiseen. (Pennington 2005, 73.) Tästä aiheutuva, 

toisinaan ilmenevä auktoriteetin tarve kuitenkin tiedostetaan laulajien keskuudessa. Jaakon 

(A) mainitsema ilmiö todettiin myös havainnoinnin yhteydessä. Esimerkistä ilmenee, että 

yhtyeen laulajat viihtyvät hyvin toistensa seurassa, ja toiminta koetaan mukavana. 

Toisinaan liiallinen hauskuus voi kuitenkin myös vaikeuttaa harjoittelua. 

Yhtye A, 30.8.2013: Ennen kertosäettä tapahtuu jotain, mikä alkaa 

naurattaa Juhania. Myös Juhanin vieressä seisovaa Anttia naurattaa. 

Juhani yrittää katsoa poispäin, jotta ei nauraisi. Toisella laidalla Jaakko ja 

Matti ovat edelleen keskittyneitä. Ennen kappaleen loppua Juhani ja Jaakko 

saavat koottua itsensä, mutta pian Juhani alkaa taas nauraa ja laittaa 

käden taskuun keskeyttäen koreografian tekemisen. 

Tutkimuksessa suoritettujen etnografisten havainnointien pohjalta voidaan todeta, että 

kaikkien tutkimukseen osallistuneiden lauluyhtyeiden sisältä löytyy erilaisia rooleja, joista 

toiset ovat aktiivisempia ja toiset passiivisempia. Myös piirteitä johtajuudesta voidaan 

havaita kaikissa yhtyeissä, vaikka varsinaista johtaa ei missään yhtyeessä laulajien 
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keskuudessa ole. Yhtyeessä B kaikki ottavat toisinaan vetovastuun harjoitustilanteessa. 

Ella (B) toteaa myös haastattelussa, että hänelle johtajuuteen taipuvaisuus on 

luonteenomaista, vaikka sitä välillä yrittääkin välttää. Tämä tulee esiin myös kesken 

laulamisen, jolloin Ellalla on usein tapana tehdä erilaisia eleitä ohjatakseen muita ja 

itseään. 

Yhtye B, 26.6.2013: Marika soittaa omaa stemmaansa pianolla ja kysyy, 

voidaanko mennä sama kohta hitaasti. Ella näyttää kädellä tempoa. Sama 

mennään tämän jälkeen oikeassa tempossa. Ella näyttää nyt myös 

crescendon [äänen voimistuminen] kädellään ja muut seuraavat. Kaisa 

kysyy, minkälainen tempo olisi hyvä. Ella laskee tahdin kappaleen alkuun. 

Tälläkin kierroksella Ella näyttää pitkiä nuotteja, tempoa ja dynamiikkaa 

kädellään muille samalla kun kappaletta lauletaan.  

Erilaiset luonteenpiirteet ja niistä muotoutuvat roolit kävivät ilmi harjoitustilanteiden 

lisäksi ryhmähaastatteluissa, missä erot puheenvuorojen määrissä laulajien välillä olivat 

jopa yllättävän suuria. Tästä voidaan päätellä, että toisin kuin laulajat asian ilmaisevat, 

yhtyeiden sisältä löytyy kaikissa tapauksissa statuseroja. Haastattelujen analyysista käy 

kuitenkin ilmi seikka, joka jokseenkin jopa vesittää teorioita ryhmätoiminnasta – erilaisia, 

myöskään johtajuutta ilmentäviä rooleja ei nähdä yhtyeissä vallankäytön välineinä, vaan 

niiden ajatellaan ja koetaan olevan lauluyhtyetoiminnan edistämisen työkaluja. Yksilön 

aseman hahmottamisen sijasta roolien avulla pyritään yhteiseen hyvään. Vaikka johtajaa ei 

yhtyeisiin haluta, kaikissa yhtyeissä on havaittu että yksilöistä lähtöisin oleva, eteenpäin 

vievä voima on tärkeää lauluyhtyeen kannalta. 

Jaakko (A): Pitää olla eteenpäin vetävä voima. 

Ella (B): Jonkun pittää aina vettää sitä eteenpäin jollain tavalla. 

Voidaan siis ajatella, että johtajan puuttumista kompensoidaan lauluyhtyeissä erilaisilla 

rooleilla. Roolit yhtyeessä, minkä tahansa ryhmätoiminnan tavoin, voivat olla virallisia, 

asemaan tai statukseen perustuvia, tai epävirallisia rooleja, jotka ovat vahvasti sidoksissa 

henkilön persoonallisuuden piirteisiin (vrt. esim. Laine 2005, 189). Kaikissa tutkimuksen 

lauluyhtyeissä roolit koetaan yhtyeen toimintaa edistävinä sen sijaan, että ne aiheuttaisivat 

jäsenten keskuudessa negatiivisia tunteita tai kilpailua. Tämä voidaankin nähdä 

edellytyksenä ilman johtajaa toimimiselle. 
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Aapo (A): Jos joku reeneissä vaikka puhuis enemmän ja ehdottais juttuja ja 

”otetaan tästä näin”, niin ei se välttämättä tarkota, et se ois jotenki niinku 

johdossa tai vastuussa jostaki. 

Harjoitusten ohjailemista ei koeta yhtyeissä vallankäytön yritykseksi, vaan sen ajatellaan 

olevan yhteisen edun tavoittelua. Mielipiteiden ilmaiseminen nähdään positiivisena, 

yhtyettä auttavana asiana, ja se on hyvä erottaa päätösten tekemisestä. Yksittäisten jäsenten 

ideat ovat yhtyeessä tervetulleita, mutta päätökset tehdään yhdessä. 

Marika (B): Musta päättäminen ja asioiden eteenpäin vieminen on niinku 

kaks eri asiaa. Et mun mielestä on tosi hyvä, ku sää [Ella] oot jotain mieltä. 

Valtataistelua tutkimuksen lauluyhtyeissä ei laulajien välillä esiinny, sillä toisten laulajien 

vahvuuksia ei koeta uhkana vaan mahdollisuutena kehittää toimintaa. 

Kaisa (B): Ku meillä ei oo just sitä valtataistelua. Ei, en koe että… tai ei oo 

sitä uhkatilannetta. Ei koeta toisia uhkana vaan koetaan ne sillain että, 

”wau, että vähän mahtavan idean keksit tähän”. Ja sitte saattaa tulla toinen 

ja olla että ”no miten ois tämmönen”, ja se vaan niinku kasvaa koko ajan. 

Siinä ei oo semmosta… En koe itseäni uhatuksi enkä usko että tekään 

[Marika ja Ella] koette. 

Yhtye B:n harjoituksia havainnoitaessa tämä tuli ilmi useita kertoja myös käytännössä, 

mikä ilmenee havaintopäiväkirjoista. 

Yhtye B, 26.6.2013: Kaisa miettii sovituksellisia asioita ja sanoo, ettei 

Marikan tarvi orjallisesti noudattaa rytmejä vaan hän saa tehdä koruja. 

Marika miettii stemmaansa ja tekstiä minkä jälkeen hän sanoo: 

”Kokeillaan, katotaan mitä tapahtuu.” Ella laskee kappaleen käyntiin.  

Kuitenkin yhtyeessä A voidaan havaita merkkejä myös siitä, että johtajuutta ei täysin 

hyväksytä ulkopuoliselle ohjaajalle. Asetelma herättää laulajissa toisinaan lievää 

vastarintaa, vaikka myös ulkopuolisen ohjaajan tuomat hyödyt yhtyeen kannalta 

tiedostetaan. 

Matti (A): Enemmänki se on niinku, ei meidän kesken, mutta Hannele ja 

Inka [ohjaajat] vastaan me. 

Toisinaan tämä oli aistittavissa myös harjoitustilanteita seurattaessa, erityisesti silloin, kun 

kyse oli ohjelmiston koreografioiden suunnittelusta tai sovittamisesta. Laulajat halusivat 

pitää tiukasti kiinni omista visioistaan, mitä ohjaajat eivät aina allekirjoittaneet. 
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Yhtye A, 29.10.2013: Aapo alkaa miettiä jouluohjelmistoon loogista 

draamankaarta. Muut pojat myöntelevät, etteivät pidä nykyisestä ideasta, 

joka on tullut ohjaajilta. Pojat alkavat visioida omaa ideaansa, ja Hannele 

toppuuttelee. Sami sanoo, että katsellaan nyt. Hannele jatkaa idean 

selittämistä. Pojat sanovat yhteisesti olevansa eri mieltä siitä, minkälainen 

jouluesityksen tulisi olla. Asiaa päätetään miettiä myöhemmin lisää. 

Tässä ilmiössä voidaan havaita merkkejä sosiaalisen pääoman negatiivisista vaikutuksista, 

jossa yhteisö kääntyy sisäänpäin ja alkaa hylkiä sen ulkopuolisia ihmisiä (mm. Ruuskanen 

2002). Tämän perusteella ei kuitenkaan vielä voida selkeästi osoittaa yhteisöllisyyden 

negatiivisia vaikutuksia, sillä viittaukset niihin kyseisessä lauluyhtyeessä ovat hyvin 

pieniä. Toisaalta esimerkki kertoo myös siitä, että ryhmäytymisen vaiheista kyseessä on 

normien sopimisen vaihe, jossa erimielisyyksiä ryhmässä voi, ja pitääkin ilmetä (vrt. 

Tuckman 1965). Tämä edellyttäisi sitä, että esimerkissä mainitut ohjaajat miellettäisiin 

osaksi ryhmää. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yhtye A:n laulajat ajattelevat ryhmän 

jäseniksi ainoastaan yhtyeeseen kuuluvat laulajat jättäen muut toimintaan vaikuttavat 

henkilöt ulkopuolelle. 

Myös erilaiset harjoittelua helpottavat toimet voidaan kokea johtajuutta ilmentävinä 

tehtävinä. Esimerkiksi yhtyeessä A ohjaajan tehtävä on käyttää pianoa harjoittelun apuna. 

Samankaltaisina tehtävinä voidaan nähdä vaikkapa metronomin tai äänityslaitteiston 

käyttäminen. Vaikka pianistin tehtävä olisikin useimmiten saman henkilön vastuulla, sitä 

ei muissa yhtyeissä koeta johtajuuteen viittaavana seikkana. 

Pekka (C): Ei se kuitenkaan se joka on siellä pianolla tai missään tahansa, 

niin ei se ihminen, kuka se sitten onkaan, niin ei se johda sitä harjottelua, 

vaan se porukka itse johtaa sitä harjottelua, ja se kuka on sitten tuolla 

tekemäs näitä, niin se on niinku sen homman avustaja käytännössä. 

Vaikka pianoa soittava henkilö saattaa tehtävän luonteesta riippuen ohjailla harjoitusten 

kulkua muita enemmän, sillä pyritään harjoittelun tukemiseen johtajuuden edelleen 

vaihtuessa laulajalta toiselle. Kuten Pekka (C) toteaa, erilaiset tehtävät harjoitustilanteessa 

ovat edesauttamassa oppimista, ja niitä toteuttavat henkilöt auttavat yhtyettä sen sijaan että 

johtaisivat sitä. Oikeus harjoitustilanteen ohjailemiseen on tilanteesta riippumatta siis 

kaikilla yhtyeiden laulajilla. 

Pekka (C): Kuka tahansa treeneissä saa laskea käyntiin biisin tai saa 

pysäyttää sen treenitilanteen et ”nyt hetkinen, tos oli nyt joku juttu”. Ja 
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kuka tahansa voi käyttää metronomia tai tulla tonne pianolle tai ihan, et 

kaikilla on oikeus siihen. 

Myös harjoitusten aikana tehdyt havainnot tukevat sitä, että kaikki saavat osallistua 

harjoitustilanteen kulkuun samalla tavalla. Samalla voitiin kuitenkin havaita, että kaikki 

laulajat eivät tee sitä yhtä paljon kuin toiset, minkä voidaan olettaa johtuvan 

persoonallisuuteen liittyvistä eroista ihmisten välillä. Yhtye B:n harjoituksissa toimintaa 

ohjailevan henkilön rooli vaihtuu jatkuvasti, ja kaikki puuttuvat harjoituksen kulkuun kun 

kokevat sen tarpeelliseksi, vaikka persoonallisuuden piirteet vaikuttavatkin siihen, kuinka 

helposti ohjaamiseen ryhdytään. 

Yhtye B, 26.6.2013: Kappale alkaa. Marika katkaisee laulun neljän tahdin 

jälkeen. Sama kohta otetaan uudestaan. Ella haluaa tarkistaa viimeiset 

tahdit uudelleen. Marika kokeilee omaa stemmaansa pianon kanssa. Kaisa 

nousee ja menee pianon viereen. Sama kohta otetaan uudestaan. Kaisa 

sanoo, ettei osaa laulaa kappaletta osissa. Ella ehdottaa, että kappaletta 

mennään alusta neljän tahdin verran. Kappale alkaa, ja Ella näyttää 

tarvittavat tauot kädellään. 

Vaikka varsinaisen johtajan olemassaolo kiistetäänkin yhtyeissä, myös laulajien kesken 

johtajuuden ilmeneminen eri muodoissa ja siirtyvänä ilmiönä myönnetään. 

Jaakko (A): Tokihan melkeen aina tilanteessa ku tilanteessa on joku, joka 

sitä jotenki johtaa, mutta ei oo semmosta kyllä joka toistuvasti olis johtaja, 

johtavassa asemassa reeneissä. 

Johtajuuden siirtyminen voi tapahtua vaihtelevalla nopeudella. Toisinaan vetovastuu 

saattaa vaihtua laulajalta toiselle jopa kesken kappaleen, toisinaan taas kokonaiset 

harjoitukset saattavat mennä yhden henkilön ohjailmana. 

Sami (A): Se voi olla toisissa reeneissä joku toinen. 

Kaisa (B): Musta se vaihtuu biisikohtasesti, se kuka on, laulaa liidin niin se 

myös liidaa sitä biisiä, mutta totta kai se ei sulje sitä, että muilta vois tulla 

ideoita. Mutta onhan se enemmän vähän sen… vastuulla vois olla. Tai sitte 

jos on jollaki tosi vahva, ihan sama mitä stemmaa siellä laulaa, mutta jos 

siinä on hirviän vahva semmonen näkemys siihen biisiin, että… 

Joku laulajista siis useimmiten johtaa harjoitustilannetta, mutta johtaja voi olla yhtyeen 

laulajista kuka tahansa. Tilannetta johtava henkilö voi muuttua nopeastikin harjoitusten 

edetessä, eikä asiaa päätetä erikseen vaan johtajuuden siirtyminen tapahtuu itsestään 



 114 

tilanteen luonteen ja tarpeiden mukaisesti. Ei voida kuitenkaan myöskään väistää sitä 

tosiasiaa, että toisille johtamiseen taipuminen on luontaisempaa kuin toisille. Siksi myös 

tämä seikka toisinaan vaikuttaa siihen, kuka tilannetta milloinkin johtaa. 

Ella (B): Itellä on semmonen minun persoonaan liittyvä juttu, että tykkään 

liidata kyllä, mutta tämän ryhmän kanssa mää oon ihan tietosesti yrittäny 

vähän laskea sitä osaa. Nää on niin tuttuja jo nää tyypit mulle et mää 

pystyn tässä vähän niinku testailemaan jo itteäni.  

Johtamiseen taipuvaiset laulajat tunnistavat tämän ominaisuuden melko hyvin itsestään, 

jolloin he pystyvät tietoisesti myös tarvittaessa vetäytymään taka-alalle ja antamaan tilaa 

muille laulajille. Toimintaa helpottaa myös se, että laulajat tunnistavat ja tiedostavat tämän 

piirteen toisistaan. Silloin yksittäisen laulajan pyrkimystä tilanteen ohjailemiseen ei 

ymmärretä vallankäyttönä, vaan sen tiedostetaan olevan osa kyseisen henkilön 

persoonallisuutta. Myös muut inhimilliset seikat, kuten laulajien erilaiset energiatasot 

voivat vaikuttaa siihen, kuka tilannetta kulloinkin johtaa. 

Kaisa (B): Jos joku on vahvemmin, toisella saattaa olla enemmän 

”sleebaus-olo” ja sitte ku joku on silleen että ”nyt nää pitää tehä nää…”, 

ja se vuoro vaihtuu aina. 

Eri ihmiset saattavat kokea erilaiset asiat tärkeiksi yhteisen onnistumisen kannalta. 

Yksilönä koettujen, tärkeiden asioiden onnistumisen vuoksi johtoasema saatetaan ottaa 

myös tietoisesti itselle, mutta johtajuudesta osataan luopua kun tärkeäksi koettu asia on 

saatu kuntoon. 

Marika (B): Mun tapa liidata on se, että mä niinkun kiinnitän, mä oon 

johdossa sillon kun joku asia joka on mun mielestä tärkeä. Ja varmasti 

meillä kaikilla on sit et, ku on joku asia että ”hei että tähän asiaan pitää 

kiinnittää huomiota”, ni sillon joku ottaa sen valtikan ja käskyttää. Ja sitten 

antaa sen. 

Pyrkimys johtajuuden vaihtumiselle voidaan nähdä kuitenkin enemmän tarpeiden ja 

ideoiden kautta, jolloin lähtökohta on yksilölähtöisen sijaan yhteisöllisen edun puolella. 

Vaikka jokaisen laulajan oikeus on ottaa tarvittaessa auktoriteetti itselleen, sitä ei voida 

kuitenkaan tehdä mielivaltaisesti. 

Ella (B): Musta tuntuu just, että se ei oo riistämistä, et se on enemmänki, 

tulee joku pallon heittäminen mieleen. Et se pallo heitetään sille toiselle, 
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jonka vuoro on sitte liidata. Et sitä ei mennä repimään sen toisen käestä 

ikinä. 

Jotta johtajuus ei herättäisi laulajissa negatiivisia tunteita, sen siirtäminen olisi hyvä 

ajatella antamisena sen sijaan, että johtajuus otetaan. 

Vesa (C): Kyl se suht dynaamisesti menee, periaattees kuka tahansa meistä 

näissä treeneissä saa, on voinu sanoa idean että mitä tehdään, ja sit se on 

jollaki tavalla yhteisesti tullu päätetyksi, et miten edetään. Ja meillä ei oo 

ollu selkeää pomoa joka päättää miten edetään, vaan se on menny aika 

dynaamisesti. 

Kun johtajuus ei ole lähtöisin persoonallisuuden piirteistä vaan yhteisen edun tavoittelusta, 

sen voidaan olettaa kehittävän lauluyhtyetoimintaa paremmin kuin johtajuuden 

ilmeneminen negatiivisella tavalla, kuten yksilön vallankäyttönä. 

Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, lauluyhtyeenä toimiminen edellyttää laulajilta oppimista 

niin yksilöinä kuin ryhmänäkin. Oppimista vaaditaan myös ryhmätyöskentelyn puolella, 

jotta ilman johtajaa toimiminen olisi mahdollista. 

Vesa (C): Tärkeempää täs on kyl oppia. Oppia tekemään näitä ilman että 

tarvitsee olla sitä jotain auktoriteettia. Että tää on paremmalla pohjalla jos 

osataan toimia dynaamisesti niin että, ”hei, mul on idis, joo mennään, hei 

nyt mul on idis, jes, mennään”. 

Vesan kommentista ilmenee, että johtajalle lauluyhtyeessä ei ole tarvetta, kun laulajat 

kykenevät toimimaan dynaamisesti ryhmänä. Ryhmätoiminnan mahdollistuminen taas 

edellyttää yksilöiltä tiettyjä ominaisuuksia, kuten jo aiemmin on todettu. Oppiminen ei 

kuitenkaan tapahdu itsestään hyvin toimivassakaan ryhmässä. Tätä varten tarvitaan 

halukkuutta toiminnan eteenpäin viemiseen. Kun tätä halua löytyy monelta jäseneltä, se 

koetaan positiivisena asiana, ja tällöin koko lauluyhtye on yhdessä vastuussa oppimisesta 

ja kehittymisestä. 

Ella (B): Jokainen haluaa vähän opettaa sitä porukkaa. Viiä etteenpäin. Ni 

se on hyvä asia, semmonen vahvuus. 

Toisinaan oppimista tarvitaan myös auktoriteettina toimimisessa sekä auktoriteetin 

vastaanottamisessa, ja nämä molemmat taidot ovat tärkeitä pyrittäessä onnistuneeseen 

yhteistoimintaan. Jatkuvasti siirtyvä auktoriteetti on kyettävä ottamaan vastaan ja 
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tarvittaessa myös itse on kyettävä toimimaan johtavassa asemassa. Auktoriteetin olisi hyvä 

vaihtua luonnollisesti, erilasten tarpeiden mukaan. 

Vesa (C): Kuka tahansa meistä osaa olla auktoriteetti ja kaikki muut osaa 

ottaa sen auktoriteetin vastaan hetkittäin. Ku se vaihtuu tossa dynaamisesti 

eri tilanteissa. Tai ainaki se on optimi. 

Kahdessa korkeammalle tähtäävässä yhtyeessä yhteisesti jaettu johtajuus on koettu 

toimivaksi tavaksi työskennellä. Vesan mukaan yhtyeessä C johtajuus vaihtuu ja se otetaan 

vastaan hyvin, samoin yhtyeessä B, jossa vastuun koetaan jakautuneen tasaisesti kaikille 

laulajille. 

Kaisa (B): Jotenki nyt mulla on semmonen olo että kettään ei raahata 

perässä, vaan me yhessä viiään tätä etteenpäin. 

Kaikkien yhteinen toiminta siis vie lauluyhtyettä eteenpäin, ja toiminta yhtyeessä tehostuu 

vaihtuvan johtajuuden avulla. Voidaan tehdä myös oletus, että kummassakaan yhtyeessä 

(B ja C) ei ole vapaamatkustajia, vaan kaikki laulajat kantavat osansa vastuusta. 

7.4 Johtopäätökset 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, miten lauluyhtyeet toimivat, miten sosiaaliset 

suhteet vaikuttavat lauluyhtyetoiminnassa ja minkälainen johtajuus on lauluyhtyeen 

kannalta parasta. Yhtyeiden toimintaperiaatteen osalta tarkastelu kohdentui pääasiassa 

yhteisöllisen toiminnan ominaisuuksiin. Teorian ja analyysitulosten tarkastelun perusteella 

lauluyhtyettä voidaan kuvailla pieneksi ryhmäksi ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite, 

yhteiset säännöt ja toimintatavat, yhteisesti jaettuja merkityksiä ja arvoja sekä yhteisiä 

kokemuksia ja historiaa, jotka yhdessä muodostavat kunkin lauluyhtyeen oman 

pienoiskulttuurin. Lauluyhtyeiden jäsenet tietävät, keitä muita ryhmään kuuluu, ja 

mieltävät myös itsensä ryhmän jäseneksi. Lauluyhtyettä voidaan pääsääntöisesti ajatella 

harrasteryhmänä, joissain tapauksissa myös työ- tai opiskeluryhmänä. Näiden 

määrittelyjen perusteella voidaan siis todeta, että lauluyhtye on psykologinen ryhmä (vrt. 

Pennington 2005, 8–9). Lisäksi kuvaus sopii selkeästi määritelmään sekundaariryhmästä, 

joka on kyseessä juuri harraste- tai työryhmistä puhuttaessa. Kun ryhmätoiminnan teorian 

lisäksi tarkasteluun otetaan tutkimuksen analyysissa esiin nousseet seikat, voidaan havaita, 

että joissakin tapauksissa lauluyhtye on sekundaariryhmästä muotoutunut primaariryhmä, 
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sillä laulajat kokevat vahvoja tunnesiteitä ja yhteenkuuluvuutta ryhmään ja sen jäseniin 

(vrt. Antikainen ym. 2006, 19). Näiden havaintojen perusteella voidaan taas sanoa, että 

tutkimuksen lauluyhtyeissä on paljon sosiaalista pääomaa. Samankaltainen päätelmä on 

tehty myös kuoroja tutkittaessa, joissa kuorojen on havaittu nousevan yhdeksi elämän 

merkityksellisimmistä yhteistöistä (Louhivuori, Salminen & Lebaka 2005, 88). 

Lauluyhtyeet saavat esiintyessään palautetta yleisöltään ja mahdolliselta johtajaltaan, mutta 

kuitenkin laulajat esiintyvät aina lopulta oman itsensä vuoksi – motivaatio nousee siitä 

nautinnosta, jonka he saavat uransa harjoittamisesta (Butterworth, Friedman, Kahn & 

Wood 1990, 284). Edellytykset lauluyhtyetoiminnalle voidaan kiteyttää hyvin ajatukseen, 

joka nousi yhtye C:n haastattelusta: 

Pekka (C): Jos ei se tunnu, jos ei siinä oikeesti oo semmosta sidettä 

sydämessä, niin ei sillä oo oikein väliä. 

Analyysitulosten syvällisestä tarkastelusta voitiin huomata asioita, jotka joko vaikuttavat 

lauluyhtyetoiminnan onnistumiseen, tai ovat jopa sen edellytyksiä. Tutkimuksen 

lähtökohdista tarkasteltuna sivuseikalta vaikuttanut tunteiden merkitys nousi tarkastelussa 

yllättävänkin voimakkaasti yhtyelaulutoimintaan vaikuttavaksi asiaksi. Ihmisen 

toiminnassa tunteet voidaan nähdä merkittävänä erityisesti silloin, kun on kyse luovuudesta 

ja taiteellisesta toiminnasta. Myös psykososiaaliselta näkökulmalta tarkasteltuna musiikin 

merkitykset ihmisen kehittymiselle ovat vahvasti kytköksissä tunteisiin sekä 

ihmissuhteiden muodostumiseen. Musiikin on havaittu edesauttavan yhteenkuuluvuuden 

tunteen syntymistä, ja useiden tutkimusten mukaan musiikin merkityksellisyys ihmiselle 

on vahvasti kytköksissä sen kautta syntyviin erilaisiin tunnekokemuksiin. (Saarikallio 

2009, 223–226.) Tämän tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, että lauluyhtyetoiminnassa 

kohdataan paljon tunteita, minkä voidaan ajatella johtavan toiminnan merkityksellisyyden 

muodostumiseen – koska tunteita koetaan paljon, toiminta muodostuu helposti laulajille 

hyvin merkitykselliseksi, mikä taas selittää harrastuneisuuteen perustuvan ryhmän 

muotoutumista sekundääriryhmästä primaariksi. 

Sosiaalinen luovuus mahdollistuu, kun sosiaalista pääomaa omaava yhteisö prosessoi 

tietoa ja oppii yhdessä. Poikelan (2005, 16) mukaan yhteisön luovuus ja innovaatiot ovat 

siis tuotteita, jotka syntyvät olemassa olevan sosiaalisen pääoman seurauksena. Jos taas 

innovaatiot sisältyvät myös jo lähtökohtaisesti sosiaaliseen pääomaan, ne muodostavat 
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positiivisen kierteen, jolloin luovuus synnyttää sosiaalista pääomaa ja sosiaalinen pääoma 

luovuutta. Sosiaalisilla innovaatioilla tarkoitetaan jonkinlaisia luovuuden tuotteita, jotka 

eivät välttämättä vaadi konkreettisuutta, vaan innovaatio voi olla esimerkiksi asioiden ja 

toiminnan organisointi uudella tavalla. (Poikela 2005, 16–17.) 

Tunteiden merkitys korostuu erityisesti lauluyhtyetoiminnassa, koska siinä on kyseessä 

ihmiselle hyvin henkilökohtainen instrumentti, ja onnistumisesta tai epäonnistumisesta 

ollaan vastuussa koko ryhmälle. Jokaisesta lauluyhtyeen jäsenestä kumpuava halu 

harjoittaa lauluyhtyetoimintaa herättää positiivisia tunteita yhteistä toimintaa kohtaan. Kun 

yhtyeen jäsenet tuntevat samankaltaista intohimoa toimintaa kohtaan, se muodostaa 

jäsenten välille siteen, joka muodostaa kokemuksen yhteisöllisyydestä. Hyvät suhteet 

laulajien välillä helpottavat ja tehostavat yhtyeen harjoittelua. Tämä käy ilmi myös 

Pääkkösen (2013, 95) väitöksestä, jossa tuttujen ihmisten kanssa harjoitteleminen koetaan 

edistymisen kannalta tehokkaimmaksi tavaksi työskennellä. Yhteisesti tärkeäksi koettu asia 

vahvistaa jäsenten keskinäisiä suhteita, mikä taas muodostaa uusia positiivisia tunteita 

toimintaan liittyen. Positiivisia tunteita koetaan siis sekä musiikkiin että yhdessä 

toimimiseen liittyen. Positiiviset tunteet ovat tärkeitä myös siksi, että ne ovat suoraan 

yhteydessä laulamiseen ja siinä onnistumiseen. Steptoe (2001, 291) mainitsee, että 

onnistuneet esiintymiset musiikin parissa tuottavat voimakkaita, positiivisia tunteita, mikä 

taas lisää yksilön, ja sitä kautta myös yhtyeen hyvinvointia. Nämä yhtyetoimintaan liittyvät 

seikat muodostavat yhdessä siis positiivisen kehän: Positiiviset tunteet herättävät laulajissa 

motivaatiota ja pysyvyysuskoa toimintaa kohtaan. Tämä taas mahdollistaa toiminnan, 

jonka avulla tapahtuu oppimista. Oppimisen avulla voidaan saavuttaa tavoitteita, mikä taas 

synnyttää uusia positiivisia tunteita. Negatiiviset tunteet kuten jännitys ja ahdistuneisuus 

taas voivat suoraan vaikuttaa heikentävästi musiikilliseen suoritukseen, mikä vähentää sen 

tuottamia positiivisia vaikutuksia (Steptoe 2001, 291). 

Laulamiseen liittyvien positiivisten tunnekokemusten on tutkimuksissa havaittu liittyvän 

usein yhteisöllisyyden kokemiseen, sillä se vahvistaa ihmisten välistä yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, ja se on lähes aina jollakin tavalla kytkeytynyt erilaisten tunteiden kokemiseen 

(Lindeberg 2009, 237–239). Positiivisten tunteiden kautta toiminta muuttuu yksilön 

kannalta merkitykselliseksi. Toiminnalla on oltava ”väliä”, jotta se olisi mielekästä. Tämä 

käy ilmi myös Saarikallion (2007, 37) väitöskirjassa, jossa on todettu musiikillisten 

merkitysten muodostuvan juuri tunnekokemusten kautta. Usein taiteen parissa 

työskennellessä toiminnan voidaan olettaa lähtökohtaisesti olevan tekijälleen mielekästä. 
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Greenin (2010, 23) mukaan sosiaaliset ryhmät muodostavat omat merkityksensä 

musiikille, mutta toisaalta musiikki voi olla myös itsessään merkityksellistä.  

Toiminnan merkitysten kautta syntyy motivaatio. Yhteisöllisyys ja tunteet vaikuttavat 

merkittävästi myös motivaation muodostumisessa, mikä käy ilmi haastattelujen 

analyysista. Yhtenä tärkeimmistä yhtyelauluun motivoivista seikoista koettiin 

musiikillisten tavoitteiden lisäksi yhdessäolo samanhenkisten ihmisten kanssa. Kuoroja 

tutkittaessa on havaittu, että yksi merkittävimmistä syistä kuorotoimintaan osallistumiselle 

ovat kuoron muut laulajat, joiden kanssa muodostuneet ihmissuhteet ovat yksilölle 

merkityksellisiä (Louhivuori, Salminen & Lebaka 2005, 85). Sama ilmiö on jokseenkin 

nähtävissä myös lauluyhtyeiden parissa, mutta tässä tapauksessa toimivat ihmissuhteet 

eivät ole pelkästään syy toimintaan osallistumiselle, vaan myös sen edellytys. Laulajat ovat 

siis kokeneet, että ilman luottamuksellisia ja toimivia ihmissuhteita lauluyhtyetoiminta ei 

olisi mahdollista. Isokorpi (2003, 244) kuvailee hyvät ihmissuhdetaidot omaavaa henkilöä 

vastuulliseksi ja luotettavaksi, ja hänen sitoutumisensa ryhmiin on usein vahvaa. 

Lauluyhtyetoiminnassa ihmissuhteet eivät kuitenkaan yksin riitä toiminnan motivoijaksi, 

vaan lisäksi vaaditaan yksilön sisäinen motivaatio juuri lauluyhtyetoimintaa kohtaan. 

Vahva motivaatio toimintaa kohtaan mahdollistaa oppimisen ja näin ollen yhtyeenä 

kehittymisen. Tässä oppimisella tarkoitetaan sisäistävää ja oivaltavaa oppimista, jossa 

opittuja asioita osataan hyödyntää myös myöhemmin samankaltaisissa asiayhteyksissä. 

Ilman että laulajat oppivat yksin ja yhdessä, musiikillista kehitystä ei voi tapahtua. 

Lauluyhtyetoiminnassa tähdätään lähtökohtaisesti musiikilliseen tuotokseen, joka 

mahdollistuu siis kaikkien näiden elementtien kautta. Onnistuneet musiikilliset 

kokemukset herättävät laulajissa uusia positiivisia tunteita, ja yhteinen onnistumisen 

kokemus vahvistaa yhteisöllisyyttä entisestään. 

Kuvassa 3 ilmennetään yhteistoiminnalliselle johtajuudelle perustuvaa 

lauluyhtyetoimintaa. Johtajuuden ilmenemisen muodot vaikuttavat koko toiminnan 

olemukseen, mutta sillä on merkityksensä myös luovuuden mahdollistumisessa. Westin 

(2003, 251–252) mukaan johtajuus voi toimia luovuutta lisäävänä ja rohkaisevana tekijänä. 

Kun johtajuus on ominaisuutena siirtyvä, sen on nähty lisäävän yksilön itsevarmuutta ja 

innovatiivisuutta, mikä vaikuttaa positiivisesti myös ryhmän luovuuden toteutumiseen. 

Dominoiva ja suora johtajuus voi taas pahimmassa tapauksessa estää luovuuden jopa 

kokonaan. 
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Jos yhteisöllisyyden tilalla hallitsevana toiminnan elementtinä on ylhäältäpäin tuleva, 

pahimmassa tapauksessa ei-toivottu johtajuus, muuttuvat toiminnan osatekijät luonteeltaan 

helposti negatiiviseen suuntaan. Jos johtajuus on yhtyeen keskuudessa negatiivisena koettu 

seikka, se herättää laulajissa negatiivisia tunteita ja vastarintaa. Joissakin tapauksissa tämä 

voi myös muodostaa yhteisöllisyyttä, mutta tässä tilanteessa yhteisöllisyys ei auta 

varsinaisen tavoitteen saavuttamisessa, musiikin tuottamisessa, samalla tavalla kuin 

kuvassa 3 käy ilmi. 

 
KUVA 3. Yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnallisen johtajuuden vaikutukset lauluyhtyeessä. 

Silloin jos ryhmän roolit ovat epätasa-arvoisia, jäsenten keskuudessa voi alkaa ilmetä 

kilpailua. Kilpailulla ja kontrolloinnilla on taipumus sitoa luovuutta ja vähentää ryhmän 

sosiaalista pääomaa (Repo-Kaarento 2007, 84). Tällöin yksilön energia kuluu tilanteessa 

selviämiseen, ja luovuus ei voi kohdentua ryhmän työskentelyyn. Tämä taas voi johtaa 

luovuuden ja sosiaalisen pääoman positiivisten vaikutusten, kuten luottamuksen ja 

yhteistyökyvyn katoamiseen. Usein hyvien asioiden katoaminen korvaantuu negatiivisilla 

asioilla, kuten vallankäytöllä. (Poikela 2005, 13–14.)  
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KUVA 4. Ei-toivotun johtajuuden vaikutukset lauluyhtyeessä.  

Kuvassa 4 ilmennetään ei-toivotun johtajuuden vaikutuksia lauluyhtyetoimintaan. 

Negatiiviset tunteet toimintaa kohtaan voivat ilmetä turhautumisena, ja toiminta alkaa 

menettää merkitystään ryhmässä vaikuttavien yksilöiden kannalta. Tämä johtaa suoraan 

motivaation vähenemiseen tai jopa katoamiseen, jolloin oppiminen ei ole enää mahdollista. 

Kun ryhmän kehitys on hidasta ja vähäistä, musiikillinen tuotos voi helposti jäädä 

heikoksi. Toisin sanottuna toiminnan perimmäinen tarkoitus jää toteutumatta, mikä 

herättää yhtyeen jäsenissä uusia negatiivisia tunteita. Tämänkaltainen toiminta ei ole 

toivottua eikä haluttua, minkä perusteella voidaan tehdä johtopäätös siitä, että 

yhteistoiminnallisella johtajuudella lauluyhtyetoiminta mahdollistuu hyvin verrattuna 

tilanteeseen, jossa joku yrittää ohjailla yhtyeen toimintaa muiden ryhmän jäsenten 

yläpuolelta. Yksilölähtöinen johtajuus voi toki olla myös hyväksyttyä, jolloin sen 

negatiiviset vaikutukset eivät ole yhtä suuret, mutta myöskään positiivisia asioita ei pääse 

syntymään samalla tavoin kuin yhteistoiminnallisen johtajuuden toimintamuodossa. Toisin 
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kuin kuvassa 3 esiintyvän yhteisöllisyyden ja sen alla esitettyjen vaiheiden vaikutus on 

kahteen suuntaan toimivaa, ei vastaavaa vaikutusta ole havaittu silloin, kun kyseessä on 

ylhäältä tuleva johtajuus. Negatiivisten tunteiden myötä tapahtuvien vaikutusten ei ole 

tämän tutkimuksen valossa havaittu lisäävän negatiivista johtajuutta, mutta sen sijaan voi 

syntyä kierre, joka aiheuttaa negatiivisten tunteiden lisääntymistä voimistaen samalla 

negatiivisen johtajuuden kokemista, ja näin edesauttaa konfliktien syntymistä ryhmän 

jäsenten keskuudessa. 

Kaikki johtajuus ei kuitenkaan lauluyhtyeissä tai muissakaan pienryhmissä ole aina 

kielteistä, vaan toisinaan johtajaa tarvitaan. Kuvassa 4 esitettyjä asioita voi tapahtua myös 

pienemmässä mittakaavassa. Jos johtajuus taas on hyväksyttyä, eivät negatiiviset 

vaikutukset ole kuvion mukaisia. Johtajan vaikutus toimintaan voidaan nähdä kuitenkin 

yhteistoiminnan eri osa-alueita vaimentavana asiana, niin negatiivisessa kuin 

positiivisessakin valossa. Yhteistoiminnan kautta lisääntyvä yhteisöllisyys ei pääse 

kasvamaan johdetuissa ryhmissä yhtä suureksi, kuin yhteistoiminnallista johtajuutta 

harjoittavissa ryhmissä. Positiivisten tunteiden kokeminen ja toiminnan merkityksellisyys 

on vähäisempää, ja kuten analyysista ilmenee, myös oppiminen ulkoa päin osoitettuna on 

heikompaa, ja saattaa olla laadultaan ymmärtämisen ja oivaltamisen sijaan ulkoa 

opettelemista. Myös tällä keinolla voidaan saavuttaa kohtuullisia tai jopa hyviä taiteellisia 

ja musiikillisia tuloksia, mutta onnistumisen kokemus ei toimi samalla tavalla 

yhteisöllisyyttä ja positiivisia tunteita vahvistavana tekijänä.  



8 POHDINTA 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyys sekä 

niiden pohjalta muodostunut yhteistoiminnallisuus koetaan merkittäviksi 

lauluyhtyetoimintaa edistäviksi tekijöiksi. Yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma on nähty 

tutkimuksissa myös terveyttä ja hyvinvointia edistävinä tekijöinä (mm. Hyyppä 2002a). 

Erityisesti kuoroissa on havaittu olevan paljon sosiaalista pääomaa, ja kuorolaulun 

positiiviset vaikutukset harrastajiinsa ovat nousseet esille tutkimuksissa jopa siinä määrin, 

että kuorolaulun on havaittu lisäävän hyvän stressihormonin määrää (mm. Beck ym.1999, 

103–104; Kreutz ym. 2004, 631). Syyksi tähän voidaan nähdä esimerkiksi se, että 

kuorolaisten on havaittu antavan tukea toisilleen myös erilaisissa haastavissa 

elämäntilanteissa. Toisaalta on tehty havaintoja, että kuorossa koetut flow-kokemukset 

ovat yhteydessä hyvinvoinnin lisääntymiseen. (Louhivuori 2009, 14–15.) Tässä 

tutkimuksessa havaittiin, että laulajien hyvinvointi on yksi merkityksellisimmistä tekijöistä 

yhdessä toimimisen kannalta. Yhteisöllisyys ja hyvinvointi vaikuttaisivat olevan ilmiöitä, 

jotka ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Yhteisöllisyyden voivan nähdä lisäävän 

hyvinvointia, ja hyvinvoinnin merkitys yhteisöllisyyden kehittymiselle ja toiminnan 

mahdollistumiselle on hyvin suuri. 

Sekä sosiaalisen pääoman ja ryhmätoiminnan teorioissa että aineiston analyysissa ilmenee 

kiinteiden, sosiaalisten suhteiden suuri merkitys minkä tahansa yhteisön, ja erityisesti 

luovaa toimintaa harjoittavien yhteisöjen toiminnassa. Sosiaalisen pääoman positiiviset 

vaikutukset näkyvät tutkimuksen lauluyhtyeissä, mutta myös sosiaalisen pääoman 

negatiivinen puoli näytti merkkejä olemassaolostaan johtajan kanssa toimineessa 

lauluyhtyeessä. Yhtyeen jäsenet olivat vahvasti sitoutuneet toisiinsa, ja yhteisöllisyys 

vahvistui laulajien keskuudessa syntyneestä, lievästä vastarinnasta yhtyettä ohjaavia 

henkilöitä kohtaan. Tämä on kuitenkin vain pieni viittaus negatiivisiin vaikutuksiin, koska 

varsinaisesta sisäänpäin kääntymisestä ei voida vielä puhua sisäisten suhteiden 

vahvistumisen kohdistuessa ainoastaan yksittäisiin henkilöihin. Vaikka sosiaalista 

pääomaa käsitellään tuloksissa omassa alaluvussaan, sen vaikutukset voidaan nähdä osana 

lähes kaikkia lauluyhtyetoiminnassa havaittuja ilmiöitä. 

Kysymyksiin lauluyhtyeen toimintaperiaatteista ja johtajuuden tarpeellisuudesta vastaus 

vaikuttaisi löytyvän yhteistoiminnallisesta johtajuudesta. Varsinaista johtajuutta ei 
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lauluyhtyeissä koettu tarpeelliseksi, ja sen koettiin myös sotivan lauluyhtyetoiminnan 

lähtökohtaista luonnetta vastaan. Lauluyhtyeissä jäsenet mieltävät olevansa tasavertaisia 

toisiinsa nähden, mutta silti jäsenten keskuudessa pystyttiin havaitsemaan johtajuuteen 

viittaavia merkkejä. Ilman toiminnan ohjailua ryhmät eivät voi toimia, mutta johtajuus 

siirtyy yhteisymmärryksessä jäseneltä toiselle sen sijaan, että se olisi yhden henkilön 

pysyvä ominaisuus. Ennen aineiston analyysia ajatukseni käytännöstä oli kuitenkin 

erilainen. Jo haastattelujen litterointivaiheessa oli selkeästi havaittavissa ryhmien sisällä 

ilmeneviä statuseroja, sillä vaihtelut puheenvuorojen määrissä eri puhujien välillä olivat 

huomattavia. Yksi tapa lähestyä tutkimusaineistoa olisi voinutkin olla ryhmädynamiikan ja 

kommunikaation tarkastelu, sekä aineiston kvantifiointi puheenvuorojen lukumäärän 

perusteella.  

Myös havainnointien aikana laulajien välillä oli selkeästi huomattavissa sekä 

dominoivampia että passiivisempia ryhmärooleja. Ajattelin, että johtajuuden olemassaoloa 

ei vain haluta myöntää, vaikka sen kaltainen asema onkin aina jollain laulajista. 

Haastatteluja analysoitaessa kävi kuitenkin ilmi, että vaikka eroja jäsenten väliltä 

löytyykin, niitä ei koettu johtajuuteen pyrkiviksi tai siitä poispäin vetäytyviksi. Sen sijaan 

yhtyeet antoivat tilaa jokaiselle persoonalle, ja johtajuuteen viittaavat piirteet nähtiin vain 

toiminnan eteenpäin viemisen keinoina, joilla tavoitellaan yhteistä etua sen sijaan, että 

kyse olisi yksilön halusta saada valtaa ryhmässä. Tutkimuksen lauluyhtyeet onnistuvat 

toimimaan siis ilman johtajaa, ja ne pyrkivät aktiivisesti toimimaan itseohjautuvina 

ryhminä, minkä avulla on myös onnistuttu saavuttamaan asetettuja tavoitteita.  

Yhteistoiminnallisen johtajuuden mallia voidaan perustella toimivaksi lauluyhtyeille tässä 

tutkimuksessa ilmenneiden seikkojen perusteella, mitä vahvistaa myös se, että sosiaalisten 

suhteiden vaikutusta musiikilliseen kehittymiseen tutkittaessa on havaittu vertaistuen 

olevan oppijoille merkityksellistä. Sen sijaan opettajien tai muiden auktoriteettien merkitys 

oppimiselle on koettu vähäisemmäksi, kun kyse on edistyneistä oppijoista. (Kamin, 

Richards & Collins 2007, 449.) Kaminin ym. tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat 

populaarimusiikin alalla toimineet ammattimuusikot. Green (2008) taas tarkastelee 

tutkimuksessaan sitä, miten ryhmät oppivat yhdessä. Yksi tutkimuksessa tehdyistä 

havainnoista oli, että motivaatio, vastuunotto ja yhteistyökyvyt paranivat huomattavasti 

ryhmätyöskentelyssä verrattuna siihen, miten samat asiat ilmenivät opettajan ollessa läsnä. 

Tutkimuksessa ilmenee myös, että opettelu vertaistuen kanssa oli mieluisempaa kuin 

opettajan kanssa, sillä statuseroja vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden välillä ei ole. 
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(Green 2008, 182.) Vaikka tutkimuksessa tutkittiin oppilaita koulun musiikintunneilla, 

samanlaisia ilmiöitä vaikuttaisi esiintyvän myös muunlaisessa ryhmätoiminnassa, mikä käy 

ilmi myös tämän tutkimuksen tuloksista. Huomion arvoista on myös, että Green (2008, 

186) havaitsi tutkimuksessaan ryhmässä opettelun seurauksena syntyneitä flow-

kokemuksia, jotka ilmenivät musisoitaessa. Samankaltaiset kokemukset ovat toivottavia 

myös lauluyhtyeissä, ja niiden saavuttamisen voidaan päätellä olevan helpompaa, kun 

toimitaan käyttäen yhteistoiminnallisen johtajuuden mallia. Leppilammen (2004, 197) 

mukaan yhteistoiminnallisen johtajuuden sekä yhteistoiminnallisen oppimisen välinen 

suhde on hyvin tiivis. Niiden etuja ovat erimerkiksi positiivisen keskinäisriippuvuuden 

kautta muodostuva me-henki, oppimista tukevan ilmapiirin muodostuminen sekä ryhmän 

antama tuki. (Ks. myös Johnson & Johnson 1975; Johnson & Johnson 2001.) 

Yhteistoiminnallista johtajuutta on käsitelty tutkimuksissa kuitenkin hyvin vähän 

verrattuna yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Yhteistoiminnallisuuden tuomia näkökulmia 

olisi hyvä pyrkiä hyödyntämään nykyistä paremmin myös musiikkikasvatuksen parissa, 

sillä sen tuomat hyödyt oppimiselle ovat kiistattomia. 

Tämän tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa voidaan huomata, että yhteisöllisyys ja 

lauluyhtyeen sosiaaliset suhteet ovat hyvin merkityksellisiä toiminnan onnistumisen 

kannalta. Yhtyeiden laulajat kokivat, että yksittäisten laulajien sosiaaliset taidot olivat jopa 

musiikillisia taitoja merkittävimpiä. Toisin sanottuna, olipa yksittäinen laulaja kuinka 

taitava tahansa, ilman hyviä vuorovaikutustaitoja häntä ei haluta osaksi lauluyhtyettä. 

Jokaisen yksilön on siis kyettävä yhteistoimintaan, jotta lauluyhtyeen toiminta on 

mielekästä ja onnistunutta. Yhteistoiminnan ja musisointiprosessin voidaan nähdä myös 

liittyvän vahvasti toisiinsa, kuten myös Pääkkönen (2013, 100) tutkimuksessaan toteaa. 

Tutkimuksessa musisointiprosessin merkittävimmiksi ja parhaiksi koettuja asioita olivat 

yhteenkuuluvuus ja kokemus yhteishengen parantumisesta. Nämä samat asiat ovat 

merkityksellisiä myös lauluyhtyeiden parissa, joten voidaan ajatella, että olipa kyse 

minkälaisesta yhteismusisoinnista tahansa, siinä vaaditaan musiikillisten taitojen lisäksi 

myös sosiaalisia taitoja. Samaa voidaan ajatella myös oppimisesta ja harjoittelusta – 

yhdessä harjoitellessa ei opetella pelkästään tuottamaan musiikkia, vaan opetellaan myös 

toimimaan yhdessä. 

Tutkimuksessa koottu aineisto tuotti tutkimuskysymysten kannalta hyvin samankaltaisia 

tuloksia lauluyhtyeestä riippumatta. Haastattelujen osalta aineistot olivat kuitenkin 

keskenään hyvin poikkeavat – ryhmien väliset erot noviisiudessa tai eksperttiydessä 
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näkyivät selvästi vastaajien ilmausten monimuotoisuudessa sekä vastausten pituudessa. 

Yhtyeen A tuottamat vastaukset olivat melko lyhyitä ja vaikuttivat joiltain osin 

pintapuolisilta. Vastaukset saattoivat olla yksiselitteisiä, ja jotkin kysymyksistä kuitattiin 

yhdellä puheenvuorolla. Yhtye B:n kohdalla ilmeni selvästi, että asioita oli pohdittu jo 

aiemminkin vähintään henkilökohtaisella tasolla, ja asioiden syvempiä merkityksiä oli 

alettu jo hahmottaa laajasti. Yhtye C:n ylivoimaisesti pisimpään kokemukseen perustuen 

odotusarvo haastattelujen osalta oli jo lähtökohtaisesti korkealla, ja tässä tapauksessa 

odotukset jopa ylittyivät keskustelun edetessä kuin itsestään. Oma roolini haastattelijana 

oli vähäinen, ja haastattelu tuotti hyvinkin syvällisiä pohdintoja lauluyhtyetoiminnan 

luonteesta. Haastattelussa saavutettiin lähes flow’n kaltainen tila, jossa lauluyhtyeen 

jäsenet nostivat oma-aloitteisesti keskusteluun niitä aiheita, joita oli haastattelurungon 

mukaan tarkoitus käsitellä, eikä tutkijan tarvinnut esittää kuin muutamia kysymyksiä 

haastattelun aikana. Eroavaisuuksia yhtyeiden pohdintojen laadussa voidaan selittää 

reflektointitaitojen eroilla, jotka johtuvat tässä tapauksessa oletettavasti 

tutkimushenkilöiden iästä, kokemuksesta sekä koulutustaustasta. Muun muassa Hallam 

(2001, 27) mainitsee, että muusikoiden harjoittelutaidot ovat kiinteässä suhteessa siihen, 

kuinka pitkälle muusikot ovat kouluttautuneet, ja tämän voidaan nähdä olevan suhteessa 

myös siihen, miten syvällisesti toimintaa kyetään tarkastelemaan. 

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden lauluyhtyeiden välillä voidaan havaita selkeitä 

yhteneväisyyksiä. Missään tutkimuksen yhtyeistä kukaan laulajista ei pyri johtajan rooliin, 

eikä jäsenten keskuudessa ilmenevää yhteistoiminnallista johtajuutta koeta negatiivisena 

asiana. Yhteneväisyyksiä voidaan nähdä myös muun muassa erimielisyyksien 

vähäisyydessä, kaikkien jäsenten välillä vallitsevissa hyvissä ja luottamuksellisissa 

suhteissa sekä jaetussa vastuunkantamisessa. On otettava kuitenkin huomioon, että näin ei 

ole välttämättä kaikissa lauluyhtyeissä – tähän tutkimukseen valikoituneet yhtyeet 

sattumalta edustavat niitä lauluyhtyeitä, joiden toiminnassa ei juuri ole häiritseviä tai 

toistuvia ongelmia. Tutkimuksen tulokset eivät siis ole kuvaus siitä, miten lauluyhtyeet 

yleensä toimivat, vaan sen sijaan on pyritty hahmottamaan toimintaa helpottavia ja 

edistäviä seikkoja, mitä kaikissa tutkimukseen osallistuneissa yhtyeissä ilmeni paljon. 
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8.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tarkasteltaessa pienoiskulttuuria joudutaan analyysia tekemään useista eri näkökulmista. 

Useissa tapauksissa on otettava huomioon aineistosta tehtävien päätelmien yleistettävyys 

myös aineiston ulkopuolella, mutta tässä tutkimuksessa yleistämistä ei ole vielä 

perusteltavaa tehdä johtuen suhteellisen pienestä otannasta tutkimushenkilöissä. Sosiaalisia 

todellisuuksia tarkasteltaessa yleisesti katsotaan, että tutkimustulosten siirrettävyys ja 

yleistettävyys on heikkoa todellisuuden monimuotoisen ja vaihtelevan luonteen vuoksi 

(Eskola & Suoranta 1998, 211–212). Tässä tutkimuksessa tapahtuva päättely on aineiston 

ulkopuolella tapahtuvaa. Lisäksi on tarkasteltava sitä, miten hyvin aineistosta tehdyt 

havainnot vastaavat aineiston todellista sisältöä. Tämän jälkeen olisi hyvä ottaa myös 

huomioon se, miten aineistosta tehdyt havainnot vastaavat siitä tehtyjä tulkintoja. Tällä 

pyritään tekemään perusteluja tulkinnoille, jotta tiedon luotettavuus säilyy. (Sulkunen 

1990, 271.) 

Tutkimuksen uskottavuus on yksi luotettavuuden kriteereistä. Uskottavuuden 

varmistamiseksi tutkijan on tarkistettava tutkimushenkilöiltä tekemiensä tulkintojen 

paikkansapitävyys. Toisaalta tutkittavat saattavat toisinaan olla sokeita tutkittaville 

ilmiöille, eikä arviointia tämän perusteella ole aina mahdollista tehdä. (Eskola & Suoranta 

1998, 211; Sulkunen 1990, 275). Tämän tutkimuksen tulosten valmistuttua ne annettiin 

tarkasteltaviksi kaikille tutkimukseen osallistuneille lauluyhtyeille, jotta voitiin varmistua, 

että virheellisiä tulkintoja ei ole tehty. On kuitenkin oletettavaa, että kaikki tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt eivät lukeneet tekstiä kokonaan tai erityisen syvällisesti, vaikka 

siihen annettiin mahdollisuus. Jokaisesta lauluyhtyeestä kuitenkin vähintään yksi laulajista 

on perehtynyt tuloksiin syvällisesti sekä kommentoinut tuloksia tutkijalle, minkä tuloksena 

yhtä aineistoesimerkkiä päädyttiin muotoilemaan uudelleen. Muilta osin tutkittavat 

hyväksyivät tutkijan tekemät havainnot ja päätelmät, minkä perusteella niitä voidaan pitää 

uskottavina. 

Tutkimustulosten vahvistuvuus tarkoittaa, että tutkimustulokset saavat tukea aiemmista 

samaa aihetta käsittelevistä tutkimuksista (Eskola & Suoranta 1998, 212). Tässä 

tapauksessa aiempia tutkimuksia ei ole, joten analyysin pohjalta tehdyistä johtopäätöksistä 

käytiin keskustelua tutkimuksen informantin, Tuukka Haapaniemen kanssa. Haapaniemen 

mukaan havaitut seikat tapahtuvat todellisissa tilanteissa kuten ne on tässä tutkimuksessa 

esitelty. Keskustelun tuloksena päädyttiin tekemään pieniä tarkennuksia joihinkin 
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johtopäätösluvussa esitettyihin käsitteisiin, jotta niitä tarkasteltaessa ei tulisi 

väärinkäsityksiä. Tehdyt päätelmät ovat kuitenkin myös Haapaniemen mukaan 

paikkansapitäviä, ja yhteistoiminnallisen johtajuuden voidaan nähdä olevan merkittävä 

tekijä onnistuneen lauluyhtyetoiminnan saavuttamisessa. Myös tällä voidaan perustella 

tutkimustulosten uskottavuutta. 

Sulkusen (1990, 271) mukaan päätelmien yleistettävyys on heikkoa tutkimuksessa, jossa 

kuvataan käyttäytymistä. Tällöin päätelmät ovat yleistettävissä vain hyvin samankaltaisiin 

ryhmiin. Tässä tutkimuksessa yksi tarkastelun alue on lauluyhtyeen käyttäytyminen ja 

sosiaaliset normit. Lauluyhtyeet ovat ryhmiä, jotka ovat keskenään hyvin samankaltaisia. 

Tällöin tutkimuksesta saatava tieto on yleensä melko hyvin yleistettävissä, vaikka se 

muissa tapauksissa voisikin olla ongelmallista. Tämän tutkimuksen osalta ryhmien 

samankaltaisuutta voidaan perustella myös tutkimustulosten yhteneväisyydellä. 

Lauluyhtyeiden toiminnan kesto tai tavoitteet eivät vaikuttaneet siihen, mitkä asiat koettiin 

toiminnan kannalta merkittäviksi. Yleiset toimintaperiaatteet olivat siis yhtyeiden 

lähtökohdista huolimatta hyvin samankaltaisia. Sulkusen (1990, 271) mukaan päättely 

tällöinkin on kuitenkin hyvin epävarmaa, mutta toisaalta joissakin tapauksissa roolien 

muodostusta tai vuorovaikutuksen mekanismeja tutkittaessa yleistettävyys voi olla myös 

suuri. Omiin kokemuksiini ja alan ammattilaisten kanssa käymiini keskusteluihin pohjaten 

koen, että lauluyhtyeet ovat normeiltaan ja toimintakulttuureiltaan pääpiirteittäin 

samankaltaisia, ja niissä muodostuvat toimintamallit sisältävät usein hyvinkin samanlaisia 

piirteitä. Yksi yleistettävyyden kriteereistä on se, että ryhmän jäsenet ovat keskenään 

suhteellisen tiiviissä ja vapaaehtoisessa vuorovaikutuksessa keskenään. (Sulkunen 1990, 

273.) Tämän kriteerin lauluyhtyeet täyttävät hyvin, minkä puolesta tutkimuksen tuottama 

tieto voitaisiin nähdä jokseenkin yleistettävänä. Otanta tässä tutkimuksessa on kuitenkin 

niin pieni, että se ei vielä riitä muodostamaan yleistettävissä olevaa tietoa. Laadullisen 

tutkimuksen aineistoja tarkastellessa onkin hyvä muistaa, että ne kuvaavat aina hyvin 

tarkasti rajattuja ilmiöitä ja tutkimuskohteita (Eskola & Suoranta 1998, 215).  

Tähän tutkimukseen onnistuttiin löytämään kolme monella tavalla toisistaan poikkeavaa 

lauluyhtyettä, minkä vuoksi aineisto muodostui monipuoliseksi ja kattavaksi. Eskolan ja 

Suorannan (1998, 215) mukaan aineiston riittävän määrän arviointi voi olla laadullisessa 

tutkimuksessa haastavaa. Tämän tutkimuksen kontekstissa aineistoa voidaan nähdä olevan 

riittävästi, ja ehkä jopa hieman liikaa. Jo pelkästään lauluyhtyeiden haastattelut olisivat 

riittäneet tuottamaan runsaan ja monipuolisen aineiston. Etnografisessa tutkimuksessa 
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haastattelut eivät kuitenkaan yksin riitä aineistoksi, joten havainnointien rooli 

tutkimuskohteen ymmärtämisen kannalta oli merkittävä. Lincolnin ja Guban (1985, 303) 

mukaan luotettavuutta erityisesti luonnollisissa tilanteissa tapahtuvan tutkimuksen osalta 

lisäävät pitkät kenttätyöjaksot. Toisaalta etnografien tutkimuksen kontekstissa toteuttamani 

havainnointijaksot ovat hyvinkin lyhyitä, mutta pidempien jaksojen toteuttaminen ei pro 

gradu -tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista. Havainnointijaksot vaikuttivat kuitenkin 

riittävän pitkiltä tähän tutkimukseen, sillä koin tutkijana päässeeni melko hyvin sisälle 

kunkin lauluyhtyeen toimintaan. Vaihtoehtoisesti aineistoa olisi voitu rajata kohdentamalla 

tarkastelu vain yhteen lauluyhtyeeseen. Toisaalta tutkimuksen luotettavuus parani 

huomattavasti useiden eri menetelmien ja aineiston monipuolisuuden ansiosta (Lincoln & 

Guba 1985, 305; Eskola & Suoranta 1998, 213). Kun halutaan tuottaa luotettavaa tietoa, 

ryhmähaastattelun ja havainnoinnin tuottama aineiston laajuus saattaa olla etu, mutta se 

voidaan nähdä toisinaan myös negatiivisena seikkana. Toisaalta eri tavoin kerätyt aineistot 

vahvistavat analyysin paikkansapitävyyttä, mutta myös laajuutensa vuoksi vaikeuttavat 

tulosten syvällistä tarkastelua. Aineiston laajuudesta johtuen tutkimustulosten 

analyysiprosessia tehtiin melko kauan. Havaintopäiväkirjoihin tutustuminen alkoi 

kesäkuussa 2013, ja haastattelujen analysointi aloitettiin lokakuussa 2013 päättyen 

huhtikuuhun 2014. Koen, että aineiston laajuus ei siis ole tässä tapauksessa aiheuttanut 

analyysin kaventumista pintapuoliseksi, sillä aikaa tulosten käsittelyyn on käytetty 

runsaasti.  

Luotettavuuden lisäämiseksi tutkimuksessa käytetyt aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät 

on kuvattava mahdollisimman tarkasti (Eskola & Suoranta 1998, 213). Tämän tutkimuksen 

osalta nämä menetelmät on kuvattu tutkimuksen menetelmiä ja toteutusta kuvaavissa 

luvuissa (luvut 6 ja 7). Eskolan ja Suorannan (1998, 213) mukaan sisäisellä validiteetilla 

tarkoitetaan tutkimuksen sisällön pätevyyttä, joka perustuu tutkimuksen teoreettisten ja 

käsitteellisten määrittelyjen yhdenmukaisuuteen. Tämä edellyttää, että kaikki teoreettiset 

lähtökohdat, määrittelyt sekä tutkimusmenetelmät ovat loogisessa suhteessa toisiinsa. 

Lincoln ja Guba (1985, 291) esittävät sisäisen validiteetin arvioimiseksi muun muassa 

tutkimustulosten testaamista muilla, tutkimuksen ulkopuolisilla ryhmillä, mutta sitä ei 

koeta tarpeelliseksi tämän tutkimuksen kontekstissa, sillä tällä tutkimuksella on osittain 

tapaustutkimukseen viittaava luonne. Jatkossa olisi kuitenkin mielenkiintoista testata 

tutkimustuloksia esimerkiksi ryhmään, joka poikkeaa jollakin tavalla tutkimuksen 

kohderyhmästä. Ulkoisella validiteetilla taas tarkoitetaan tulkintojen ja johtopäätösten 
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suhdetta analysoituun aineistoon (Lincoln & Guba 1985, 291–292). Tämän tutkimuksen 

ulkoista validiteettia on pyritty vahvistamaan jo aiemmin mainitulla tulkintojen 

paikkansapitävyyden varmistamisella tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä, minkä 

perusteella analyysituloksia voidaan pitää hyvin totuudenmukaisina. Sisäisen validiteetin 

muodostumiseen on pyritty vaikuttamaan jo tutkimuksen alkumetreiltä lähtien. 

Tutkimusmenetelmien ja aineistonkeruutapojen valinnassa pyrittiin löytämään sellaiset 

työkalut, joiden avulla onnistutaan kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman hyvin 

ja johdonmukaisesti. Etnografia metodologiana on omiaan kuvaamaan yhteisöissä 

tapahtuvia asioita, minkä ansiosta kerätty aineisto on loogisessa suhteessa teoriaan nähden. 

Teoreettinen viitekehys on myös hyvin suhteessa analyysituloksiin ja johtopäätöksiin, ja 

näiden seikkojen perusteella tutkimuksen sisäisen validiteetin voidaan nähdä olevan hyvä. 

Tutkimuksen reliabiliteetin arviointi perustuu ristiriitaisuuksien tarkasteluun (Eskola & 

Suoranta 1998, 213). Tutkimus on siis reliaabeli, kun se on sisällöltään yhdenmukainen. 

Tätä voidaan Eskolan ja Suorannan (1998, 213) mukaan arvioida tarkastelemalla 

yhdenmukaisuuksia useilla eri tavoilla. Tämän tutkimuksen osalta reliabiliteetin 

vahvistamiseksi on käytetty kolmea eri lähestymistapaa. Vastauksia tutkimusongelmiin on 

pyritty löytämään analysoimalla ensin ryhmähaastatteluissa ilmenneitä seikkoja. Tämän 

jälkeen tuloksia on tarkasteltu etsimällä yhdenmukaisuuksia kentällä tehdyistä 

havaintopäiväkirjoista. Lopuksi tuloksia peilattiin vielä informantin näkemyksiin 

tutkimuskohteesta. Näiden eri indikaattorien perusteella tulosten reliabiliteetin voidaan 

sanoa olevan vahva, sillä kaikki kolme lähestymistapaa tuottivat keskenään samanlaisia 

tuloksia. Myös useat havainnointikerrat tutkimuskohteiden parissa osoittivat, että monet 

ilmiöt toistuvat lauluyhtyeissä samankaltaisina päivästä ja havainnointikerrasta 

riippumatta, mikä osaltaan vahvistaa tulosten reliabiliteettia (Eskola & Suoranta 1998, 

214). 

Tutkimuksen arvioitavuuteen vaikuttaa muun muassa se, miten lukija kykenee seuraamaan 

tutkijan päättelyä (Eskola & Suoranta 1998, 216). Tätä on pyritty helpottamaan 

kuvittamalla tutkimuksen merkittävimmät päätelmät visuaaliseen muotoon. 

Toistettavuudella taas pyritään siihen, että luokittelu- ja tulkintasäännöt on esitetty niin 

selkeästi, että myös joku muu kykenisi niiden avulla löytämään aineistosta samanlaisia 

tuloksia (Eskola & Suoranta 1998, 216). Tämä vaatimus on kuitenkin usein vaikeasti 

saavutettavissa laadullisen tutkimuksen subjektiivisesta luonteesta johtuen. Lisäksi 

ongelmallisuutta toistettavuuteen tässä tapauksessa tuo etnografisen tutkimuksen luonne, 
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jossa merkittävää on tutkijan ja tutkittavien välille rakentuva luottamuksellinen suhde. 

Tutkimusprosessille tyypillistä on myös tutkijan ruumiillinen läsnäolo tutkimuskohteensa 

parissa (esim. Lappalainen 2007b, 113), mikä on hyvin ainutlaatuista ja omakohtaista, ja 

siksi heikosti toistettavissa sellaisenaan. Objektiivisuuden vaatimuksen voidaan nähdä 

olevan jopa jossain määrin epäpätevä, kun on kyse tutkimuksesta, jossa metodologia 

perustuu ilmiöiden kokemiseen niiden luonnollisessa olomuodossaan (Lincoln & Guba 

1985, 293). Moisala ja Seye (2013, 45) toteavatkin, että musiikintutkimuksen parissa 

tutkijan osallistuminen tilanteisiin on jopa suositeltavaa, jotta kokemus tutkimuskohteesta 

olisi mahdollisimman totuudenmukainen. Tämä luonnollisesti lisää tarkastelun 

subjektiivista näkökulmaa, mutta musiikin kontekstissa se voidaan nähdä jopa 

luotettavuutta lisäävänä tekijänä. 

Toisinaan laadullista tutkimusta tehtäessä ongelmaksi voi muodostua se, että tutkija ei 

välttämättä ymmärrä joitain asioita, mitä tutkittavat sanovat. Usein asioiden tulkinta 

riippuu niiden kontekstista. Kun tutkitaan eräänlaista toimintakulttuuria, puheen pinnan 

tulkintaa ei tule painottaa liikaa vaan tarkkailla juuri erilaisten toteamusten kontekstia. 

Tällöin niiden tarkoitus säilyy silloinkin kun aineiston osia siirrellään ja yhdistellään 

analyysia varten. Kun tämä asia on hallinnassa, asioiden ymmärtäminen ja oikea tulkinta 

on helpompaa ja luotettavampaa. (Sulkunen 1990, 275–276.) Tämän tutkimuksen 

kontekstissa ymmärrettävyyden ongelmaa ei ilmennyt, sillä tutkijaposition ansiosta 

ymmärrys tutkijan ja tutkittavien välillä oli vaivatonta. Aihepiirin parissa toimimisen 

voidaan nähdä myös lisäävän analyysitulosten luotettavuutta, sillä kokemukseen perustuva 

vahva käsitykseni toiminnan luonteesta auttoi havaitsemaan aineistosta tulosten kannalta 

merkittäviä asioita.  

Vaikka laadullinen tutkimus ei useinkaan tunne varsinaisia hypoteeseja tutkittavasta 

aiheesta, jonkinlaisia lähtöodotuksia aihetta kohtaan on usein kuitenkin olemassa. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa oleellista on myöntää sen 

subjektiivinen luonne (Eskola & Suoranta 1998, 210). Tutkimukseni lähtöolettamukset 

ovat peräisin omasta tutkijapositiostani, joka taas juontaa juurensa henkilökohtaiseen 

lauluyhtyehistoriaani. Ennen tutkimuksen tekoa minulla oli tietty odotus siitä, että 

sosiaaliset suhteet vaikuttavat merkittävästi yhtyeen toimintaan. Lisäksi olin kokenut 

ulkoapäin asetetun johtajuuden herättävän negatiivisia tunteita yhtyeen laulajissa. Nämä 

ennakko-odotukset osoittautuivat melko hyvin paikkaansa pitäviksi tutkimuksen edetessä.  
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Tutkijapositioni tämän tutkimusaiheen parissa osoittautui hyödylliseksi monesta 

näkökulmasta tarkasteltuna. Sen ansiosta tutkimusalueen kokonaisvaltainen 

hahmottaminen ja tutkimusongelmien muotoilu oli melko vaivatonta. Lisäksi kokemukseni 

lauluyhtyeiden parissa auttoi muodostamaan riittävän luottamuksellisen suhteen 

tutkittaviin lauluyhtyeisiin, mikä etnografisessa kenttätyössä on ensiarvoisen tärkeää. 

Tämän ansiosta voidaan siis olettaa, että havainnot yhtyeiden harjoitustilanteista vastaavat 

todellisuutta myös niissä tilanteissa, joissa tutkija ei ole paikalla. Haastattelujen yhteydessä 

jokaiselle lauluyhtyeelle esitettiin kysymys siitä, onko tutkijan läsnäolo vaikuttanut 

yhtyeen toimintaan. Kaikissa ryhmissä koettiin, että tutkija ei ole vaikuttanut läsnäolollaan 

vääristävästi tilanteiden kulkuun, ja ilmapiiri on ollut verrattavissa normaaliin 

harjoitustilanteeseen. Tutkittavat yhtyeet tiesivät myös tutkijan historiasta lauluyhtyeiden 

parissa, mikä herätti tutkimustilanteiden vaivattomuudesta päätellen molemminpuolisia 

tunteita ”hengenheimolaisuudesta” tutkijan ja tutkittavien välillä. Koen myös onnistuneeni 

menetelmien valinnassa hyvin, sillä onnistuin niiden avulla löytämään hyvin vastauksia 

niihin tutkimuskysymyksiin, joiden pohjalta aihetta lähdettiin tarkastelemaan. 

8.2 Tutkimuksen sovellettavuus ja mahdollisuudet jatkotutkimukselle 

Tutkimusta tehdessäni henkilökohtainen mielenkiintoni ja motivaationi tutkittavaa aihetta, 

lauluyhtyetoimintaa, on kasvanut entisestään. Lauluyhtyetoiminta toistaiseksi lähes täysin 

tutkimattomana aihepiirinä tarjoaa ilmiselvästi potentiaalisen aiheen myös jatkotutkimusta 

varten. Vaikka aihepiiri tuntuu ensitarkastelulta hyvin suppealta ja pienelle yleisölle 

suunnatulta, voidaan lauluyhtyetoiminnan alueelta löytää useita näkökulmia, jotka ovat 

sovellettavissa hyvin erilaisillekin aloille. Kasvatustieteisiin ja erityisesti 

musiikkikasvatukseen liittyy näkökulma tunteiden ja oppimisen suhteesta, joka nousi 

vahvana osa-alueena esiin aineistoni analyysissa. Tunteet ja musiikki taas ovat käsitteitä, 

jotka vahvasti liittyvät toisiinsa, minkä vuoksi tunteiden merkitystä musiikin ja erityisesti 

laulamisen oppimisessa olisi kiinnostavaa tarkemmin. Yksi tässä tutkimuksessa esiin 

tulleista aiheista, reflektio, esiintyi aineistossa joiltain osin erilaisena, kuin miten se 

käsitetään aiemmin tehdyissä tutkimuksissa (esim. Schön 1987). Tutkimuksen 

lauluyhtyeissä reflektointia harjoitettiin paljon yhdessä keskustellen perinteisen, 

henkilökohtaisen reflektion rinnalla. Tätä keskustelevaa reflektiota ja sen merkitystä 

oppimiselle olisi mielenkiintoista tarkastella enemmänkin.  
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Myöskään ryhmätoiminnan ja yhteisöllisesti painottuneiden opetustilanteiden tutkimusta ei 

ole toistaiseksi tehty erityisen paljon – sen sijaan tarkastelun pääpaino on kohdentunut 

yksilösuoritusten tutkimiseen (Louhivuori 2009, 13). Yhteisöllisen oppimisen 

tutkimukselle lienee siis tilausta niin musiikkikasvatuksen, kuin muillakin kasvatustieteen 

osa-alueilla. Louhivuoren (2009, 16) mukaan musiikki edesauttaa ihmisten sosiaalisten 

suhteiden muodostumista, sillä se on lähtökohtaisesti vuorovaikutteista ja sosiaalista 

toimintaa. Se auttaa myös synnyttämään sosiaalisia verkostoja ihmisten välille. Toisaalta 

asia tämän tutkimuksen osalta ilmenee myös toisinpäin, jossa musiikki ja yhtyelaulu 

edellyttävät tekijöiltään juuri edellä mainittuja asioita. Näiden asioiden suhdetta voisi olla 

mielenkiintoista tarkastella esimerkiksi koulun musiikinopetuksen parissa. Musiikin ja sen 

oppimisen tutkiminen vuorovaikutuksen lähtökohdista voisi avartaa musiikkikasvatuksen 

pedagogisia näkökulmia. Tässä tutkimuksessa pyrittiin hahmottamaan yhtyeiden 

vuorovaikutusta, mutta sen tarkastelu jäi kuitenkin vielä melko pinnalliselle tasolle. 

Tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että toimivan vuorovaikutuksen merkitys musiikin parissa 

toimivissa pienryhmissä on suuri, ja tämän vuorovaikutuksen tarkasteluun olisi 

mielenkiintoista perehtyä jatkossa syvällisemmin. Toisaalta myös tässä tutkimuksessa esiin 

noussutta näkökulmaa yhteistoiminnallisen johtajuuden hyödyistä voitaisiin jopa 

sellaisenaan hyödyntää esimerkiksi yritysmaailmassa. 

Jatkossa lauluyhtyeiden tutkimista voisi laajentaa vielä enemmän toiminnan ja 

lauluyhtyepedagogian kehittämiseen. Kuten jo aiemmin todettiin, jatkossa olisi 

mielenkiintoista testata ja soveltaa tässä tutkimuksessa todettuja ilmiöitä muilla, tämän 

tutkimuksen ulkopuolisilla lauluyhtyeillä. Jatkossa voitaisiin tutkia esimerkiksi sitä, miten 

tässä tutkimuksessa havaittuja onnistuneen lauluyhtyetoiminnan edellytyksiä voitaisiin 

lisätä lauluyhtyeissä joissa ongelmia esiintyy, ja sitä kautta pyrkiä luomaan niin 

musiikillisesti kuin yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin kannalta parempaa 

lauluyhtyetoimintaa. Toisaalta näen lauluyhtyepedagogiikan hieman kyseenalaisena 

käsitteenä. Pedagogia herättää vahvan mielikuvan siitä, miten joku henkilö opettaa ja ohjaa 

toisia, vaikka taas lauluyhtyetoiminnan kontekstissa lähtökohta on, että toimitaan ilman 

johtajaa. Lauluyhtyepedagogiikan kehittämisellä tarkoitan siis niiden työvälineiden 

tutkimista ja kehittämistä, joiden avulla lauluyhtye voi tietoisesti itse pyrkiä kehittämään 

itseään ja toimintaansa. Tutkimuksessani lauluyhtyetoimintaa lähestyttiin myös 

käytännölliseltä tasolta, mutta käytäntö jää kuitenkin sivujuonteeksi, joka nousee esiin 

lähinnä lauluyhtyeiden harjoittelua tarkasteltaessa. Myös lauluyhtyetoiminnan 
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musiikillisiin elementteihin perehtyminen käytännön näkökulmasta kaipaisi lähempää 

tarkastelua, sillä se on itseisarvoisestikin yksi merkittävimmistä lauluyhtyepedagogisista 

näkökulmista sosiaalisen toiminnan ohella. 

Lähtökohdat tämän tutkimuksen tekemiselle olivat haastavat, minkä tiedostin jo 

varhaisessa vaiheessa lähdekirjallisuuteen, tai pikemminkin sen miltei täydelliseen 

puuttumiseen tutustuessani. Haasteeksi muodostui siis teoreettisen viitekehyksen 

kokoaminen, mikä tapahtui keräämällä tietoa aihetta mahdollisimman läheltä sivuavien 

tutkimusten ja kirjallisuuden parista. Kenttää piti laajentaa kasvatustieteistä ja musiikin 

tutkimuksesta sosiologian, psykologian, yhteiskunta- ja taloustieteiden pariin. 

Lauluyhtyeisiin viittaava kirjallisuus jota tässä työssä on käytetty, ei kaikilta osin täytä 

tieteellisen tutkimuksen kriteerejä. Näiden teosten käyttöä perustelen kuitenkin kirjoittajien 

vahvalla kokemusperäisellä tiedolla, joka on hankittu lauluyhtyeiden parissa toimimalla. 

Ensiarvoisen tärkeäksi muodostui myös asiantuntijahaastattelun informanttina toimineen 

lauluyhtyeammattilaisen näkemys ja kokemus tutkittavaan aihepiiriin liittyen. 

Lauluyhtyeet ja niiden toimintatavat avautuivat tässä tutkimuksessa hyvin monimuotoisina, 

mikä avaa myös paljon uusia näkökulmia mahdolliselle jatkotutkimuksen tekemiselle. 
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Ryhmähaastattelun runko         LIITE 1 

 

 

Lauluyhtyeen taustat ja historia 

- Milloin perustettu? 

- Jäsenvaihdokset, muut merkittävät seikat toiminnan kannalta? 

Käytäntö 

- Kuinka usein / paljon harjoituksia? 

- Harjoitusten kulku, harjoituskäytännöt 

o Miten uutta kappaletta harjoitellaan? 

o Minkälaisia harjoittelutapoja/ -menetelmiä yhtye käyttää?  

 Miksi nauhoitetaan? Miten se auttaa? 

- Mitkä ovat haastavimpia osa-alueita harjoittelussa? Entä helpoimpia/vahvuuksia? 

Miksi? 

- Mitkä ovat tärkeimpiä asioita onnistuneiden harjoitusten/esiintymisen kannalta? 

- Annetaanko yhtyeessä palautetta? Miten palaute annetaan esimerkiksi esiintymisen 

jälkeen? 

- Minkälaisia henkilöitä lauluyhtyeeseen halutaan? Minkälaisia ominaisuuksia 

laulajilla on hyvä olla? 

o Minkälaisia taitoja laulajilta löytyy? Puuttuuko jotain, mitä olisi hyvä osata? 

Ryhmän rakenne 

- Mikä ohjaa yhtyeen toimintaa? Mikä on liikkeellepaneva voima? 

- Mikä motivoi lauluyhtyetoimintaan? 

- Miten jäsenten väliset suhteet vaikuttavat yhtyeen toimintaan? 

- Minkälaiset välit yhtyeen laulajilla on? 

o Vietättekö aikaa yhdessä harjoitusten ulkopuolella? 

- Tuleeko konflikteja tai erimielisyyksiä? Miten konfliktitilanteet käsitellään? 

- Miten jäsenten vaihtuminen on vaikuttanut yhtyeeseen? Miten vaihtuminen koetaan 

uuden jäsenen tai vanhojen kohdalla? Miten jäsenen vaihtuminen muutti yhtyettä? 

Johtajuus 

- Minkälaisia rooleja yhtyeen jäsenille on muodostunut? 

- Onko yhtyeellä erillistä johtohahmoa? Jos on, onko se hyvä asia? Jos ei, pitäisikö 

olla? 

- Ovatko yhtyeen jäsenet tasavertaisia keskenään? Onko kaikilla sananvaltaa? 

o Onko yhtyeen laulajilla erilaisia vastuualueita? 

 Jos on, kuka hoitaa mitäkin? 

o Miten vastuualueet ovat jakautuneet laulajien kesken? Vahvuuksien 

mukaan, jotenkin muuten? 

- Miten päätökset yhtyeessä tehdään? 

Tavoitteet 

- Minkälainen on hyvä lauluyhtye? Mikä on ihanne? 

- Mikä on parasta lauluyhtyetoiminnassa? Miksi sitä harjoitetaan? 


