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Tiivistelmä 
Tutkimuksessa selvitetään, kuinka erilaiset elämän tapahtumat, etenkin elämän kriisit ovat vaikuttaneet lauluntekijän 
tuotantoon, sekä tutkitaan lauluntekemisen itseterapeuttisia mahdollisuuksia. Lauluntekijän tuotannon määrää 
verrataan suhteessa elämänkaaren tapahtumiin. Lisäksi tarkastellaan sitä, kuinka kriisit ovat vaikuttaneet joidenkin 
yksittäisten laulujen syntymiseen. Lähtökohtana on, että elämän tapahtumat ja kriisit voivat vaikuttaa laulutuotantoon 
paljonkin, ja lauluntekijä käyttää joko tietoisesti tai tiedostamattaan lauluntekemistä itseterapiana. 

Teoreettinen viitekehys koostuu elämänkaariteorioista ja sävellysprosessien malleista. Elämänkaarta ja siihen 
liittyviä normatiivisia kriisejä tarkastellaan Daniel J. Levinsonin, Erik H. Eriksonin ja Carl Gustav Jungin näkökulmista. 
Eriksonin kehitysteoriassa käydään läpi myös lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaiheita. Levinson ja Jung ovat 
keskittyneet aikuisiän tutkimukseen. Eriksonin ja Levinsonin elämänkaariteoriassa olennaisessa osassa ovat 
kehitysvaiheet ja niihin kuuluvat normatiiviset kriisit. Jungin kohdalla keskitytään individuaatioprosessiin. Ei-normatiivisia 
eli sattumanvaraisia kriisejä tutkitaan kriisipsykologian näkökulmasta. 

Sävellysprosessia tutkittaessa käytetettiin Sigmund Freudin teoriaan perustuvaa psykoanalyyttistä 
musiikintutkimuksen lähestymistapaa. Teoreettisina käsitteinä tähän liittyen olivat muun muassa tiedostettu, 
tiedostamaton, unityön vaiheet ja transitionaaliobjekti. Edellä mainittua lähestymistapaa on käyttänyt myös Yrjö 
Heinonen, jonka sävellysprosessin yleistä mallia tässäkin tutkielmassa käytettiin. Lisäksi mukana oli kognitiiviseen 
psykologiaan perustuva John A. Slobodan malli.  

Tutkimuksen metodologia pohjautuu tapaustutkimukseen, elämänkaaritutkimukseen ja narratiivisuuteen, jotka 
liittyvät toisiinsa. Tiedonkeruumetodina käytettiin avointa haastattelua, jota voidaan kutsua myös syvähaastatteluksi. 
Tämä metodi valittiin, koska haastattelussa haluttiin päästä mahdollisimman syvälle, ja tutkimuskysymyksiin haluttiin 
saada mahdollimman tyhjentäviä vastauksia. Tutkielmaa varten haastateltiin lauluntekijää, jolla on pitkä ja monipuolinen 
ura takanaan. Strukturoimaton haastattelu valittiin, jotta tutkijan omat ennakko-oletukset ja teoriaviitekehys eivät 
ohjaisi haastattelun kulkua. Avoin haastattelu osoittautui tässä tapauksessa hyväksi valinnaksi, sillä haastateltava tuotti 
aineistoa hyvin, ja kertoi avoimesti elämästään ja lauluntekoprosessistaan. Haastattelu taltioitiin ja kirjoitettiin 
myöhemmin auki. Analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, sillä teoriaviitekehys oli kirjoitettu 
etukäteen tutkimuskysymyksiä silmällä pitäen. Teoriaviitekehys toimi apuna käsitteenmuodostuksessa ja teemoittelussa. 
Tällä tavoin saatiin vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimustulokset kertovat, että oman elämän tapahtumat vaikuttavat hyvin paljon laulutuotantoon, etenkin 
yksittäisten laulujen teemoihin. Täysin fiktiivistä laulua on vaikea tehdä. Lauluissa oman elämän tapahtumat sekoittuvat 
mielikuvituksen tuotteisiin. Erityisen voimakkaita tunteita herättävien kriisien vaikutuksesta saattaa syntyä 
inspiraatiotilassa tehtyjä lauluja, jotka ovat rehellisesti kerrottuja, suoria dokumentteja elämäntilanteesta. 
Tutkimuksessa on kaksi esimerkkiä tällaisista lauluista. Toinen liittyy ei-normatiiviseen, läheisen kuoleman aiheuttamaan 
kriisiin ja toinen normatiiviseen, lapsen syntymän aiheuttamaan kriisiin. Näitä voidaan vertailla kriisipsykologian 
näkemyksiin, sekä Eriksonin ja Levinsonin elämänkaariteorioiden kriisivaiheisiin. Lauluntekoprosessista on löydettävissä 
yhteyksiä Heinosen mallin vaiheisiin, mutta niiden järjestys ei ole välttämättä vakio. Vaikuttaa siltä, että lauluntekijällä 
on oma, suhteellisen vakiintunut kaava, jonka mukaan hän säveltää. Tiedostamattoman vaikutus ideoiden syntymiseen 
on olennainen. Haastateltava kertoo ideoiden tulevan usein jostain yllättäen. Haastateltava käyttää tietoisestikin 
lauluntekemistä itseterapeuttisesti. Hän on huomannut jo nuorena, että musiikin kautta voi purkaa tunteita ja 
aggressioita. Musiikin itseterapeuttinen funktio kuuluu psykoanalyysin perusoletuksiin. 

Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla esimerkiksi säveltämisen itseterapeuttiset mahdollisuudet yläkoulu- tai 
lukioikäisillä. Mahdollisuus purkaa tunteita musiikin kautta voisi olla hedelmällinen tutkimusaihe. Musiikin kuulijoissa 
herättämiä tunteita on tutkittu suhteellisen paljon. Sen sijaan tutkimus siitä, miten säveltäjän kokemat tunteet näkyvät 
ja kuuluvat sävellyksissä, on jäänyt vähemmälle huomiolle. Inspiraatiotilassa tehdyt laulut voisivat myös olla hyvä 
tutkimuskohde.  
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1 JOHDANTO 

Olen tehnyt omia lauluja jo muutamien vuosien ajan ja huomannut, että lauluja syntyy 

luontevimmin silloin, kun elämässä on meneillään jokin tavallisesta poikkeava, tunteita 

herättävä vaihe. Suurin osa tekemistäni lauluista kuvaa jollain tavalla ajatuksia ja tunteita, 

joita olen lauluntekohetkellä käynyt läpi. Laulut eivät useimmiten kerro asioita suoraan, 

vaan olen saattanut käyttää kielikuvia ja sekoittaa mukaan myös fiktiota. Olen huomannut, 

että silloin tällöin suuria tunteita herättävänä hetkenä tulee suorastaan pakottava tarve 

kirjoittaa laulu. Se tuntuu ainoalta tavalta purkaa tunteita ja ajatuksia etenkin, koska olen 

aina ollut huono ilmaisemaan tunteitani puhumalla. Sen sijaan olen hyvä kirjoittamaan 

ajatuksiani. Laulun kautta on jostain syystä paljon helpompaa tuoda ajatuksensa julki. 

Puhuminen ”laulun sanoin” tuntuu turvallisemmalta tavalta, eikä ole edes pakko paljastaa 

kenellekään onko laulu oikeasti totta vai fiktiota. Olen aina kirjoittanut lauluja pääasiassa 

itselleni. Lähtökohtana on tähän asti aina ollut jokin sisäinen tarve tehdä laulu. Jossain 

vaiheessa aloin miettiä toimivatko lauluntekijät yleensäkin samalla tavalla. Aihe alkoi 

kiinnostaa niin paljon että tein siitä kandidaatintutkielman. 

Kandidaatintutkielmassani perehdyin lähinnä siihen, miten elämän normatiiviset ja ei-

normatiiviset kriisit vaikuttavat lauluntekoprosessiin. Aikaisemmin lauluntekoprosessia on 

tutkinut muun muassa Yrjö Heinonen, jonka tutkimuksia käytin tärkeimpinä lähteinäni. 

Koska perehdyin kandidaatintutkielmassani vain aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen, 

halusin jatkaa samasta aiheesta pro gradu -tutkielmassani laajentaen näkökulmaani ja 

hankkien itse aineistoa. Halusin selvittää tulevatko ideat lauluihin omasta elämästä, mutta 

halusin myös perehtyä yleisesti lauluntekoprosessiin. Jo kandidaatintutkielmassani sivusin 

psykoanalyyttistä musiikintutkimuksen lähestymistapaa, jota myös Yrjö Heinonen on 

käyttänyt. Näyttää siltä, että laulujen syntymiseen vaikuttavat myös monet 

tiedostamattomat mekanismit. 

Olen musiikkikasvatuksen opintojen ohessa tehnyt myös musiikkiterapian opintoja. Minua 

kiehtoo mahdollisuus käyttää musiikkia terapeuttisesti myös opetuksen lomassa. 

Musiikinopetuksessa ja musiikkiterapiassa käytetään samoja menetelmiä: soittamista, 

laulamista, musiikin kuuntelua ja musiikin tekemistä. Musiikin tekemistä, jota oma 

tutkielmani käsittelee, käytetään kokemukseni mukaan hyvin vähän verrattuna muihin 

menetelmiin. Samaan tulokseen on tullut myös Marja-Leena Juntunen (2011, 47; 90). 
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Musiikin oppimistulosten arvioinnissa 9. vuosiluokalla tuli ilmi että musiikillista keksintää 

on käytetty vain satunnaisesti. Tutkielman aihe on kuitenkin ajankohtainen. Opetushallitus 

on vasta julkaissut vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteluluonnokset. Musiikin 

opetukseen liittyen siellä puhutaan paljon luovasta musiikin tuottamisesta. Oppiaineen 

yhtenä tavoitteena on tarjota säännöllisesti mahdollisuuksia myös säveltämiseen ja muuhun 

luovaan tuottamiseen. (OPS 2016). 

Teoreettisessa viitekehyksessä esittelen sekä ei-normatiivisia että normatiivisia kriisejä, 

jotka saattavat vaikuttaa laulujen syntymiseen. Elämänkaariteorioita tarkastelen Erik H. 

Eriksonin ja Daniel J. Levinsonin näkökulmasta. Lisäksi tarkastelen Carl Gustav Jungin 

näkemyksiä yksilön kehityksestä, eli individuaatioprosessista. Tässä tutkielmassa käytän 

Sigmund Freudin psykoanalyyttistä lähestymistapaa sävellysprosessin tutkimukseen. Yrjö 

Heinosen sävellysprosessin yleinen malli toimii tärkeänä teoreettisena viitekehyksenä, 

mutta sivuan myös John A. Slobodan sävellysprosessin mallia.  

Aineiston olen kerännyt haastattelemalla lauluntekijä Esa Elorantaa. Kyseessä on siis 

tapaustutkimus, jossa on narratiivisen ja elämänkaaritutkimuksen piirteitä. 

Haastattelumetodiksi valitsin avoimen, eli syvähaastattelun, jotta haastatellulla olisi 

mahdollisuus kertoa elämästään ja lauluntekoprosessistaan mahdollisimman vapaasti, 

omakohtaisesti ja tyhjentävästi.  

Tutkielmassani halusin vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millä tavalla oman elämän tapahtumat vaikuttavat lauluntekemiseen? 

2. Miten elämän kriisit vaikuttavat laulujen syntymiseen? 

3. Millaisia itseterapeuttisia mahdollisuuksia lauluntekemisellä on? 



2 ELÄMÄN KRIISIT 

Ihmiset käyttävät suhteellisen usein sanaa ”kriisi”, kun elämässä on meneillään jokin 

ongelmallinen vaihe. On esimerkiksi kolmenkymmenen kriisi, ihmissuhdekriisejä ja 

identiteettikriisejä. Kriisistä saatetaan arkikielessä puhua niin vakavan onnettomuuden tai 

sairauden kohdatessa, kuin tietokoneen hajotessa kesken kiireisen työpäivän. Kriisille on 

kuitenkin olemassa myös virallisempia määrittelyjä. Raili Rinne (1981, 7.) määrittelee 

kriisin emotionaalisesti rajalliseksi hämmennyksen, sekasorron ja ristiriidan tilaksi, jonka 

on aiheuttanut jokin merkittävä sisäinen tai ulkoinen tapahtuma tai tapahtumasarja.  

Kriisejä on myös jaoteltu eri tyyppeihin. Rinne (1981, 9) on jakanut kriisit 1) kehitys- ja 

kypsymisvaiheisiin, 2) mielenterveyden järkkymisen kriiseihin ja 3) ulkoisten tapahtumien 

aiheuttamiin kriiseihin. Baltes, Reese ja Lipsitt (1980) puolestaan ovat tehneet 

seuraavanlaisen jaottelun: 1) normatiiviset eli ikään liittyvät elämäntapahtumat, 2) 

normatiiviset historian kulkuun liittyvät elämäntapahtumat ja 3) ei-normatiiviset 

elämäntapahtumat kuten onnettomuudet (Dunderfelt 1990, 42–43). 

Normatiiviset elämän kriisit ovat siis normaaleja ihmisen kehitykseen kuuluvia 

tapahtumia, muun muassa Rinteen mainitsemia kehitys- ja kypsymisvaiheita. Dunderfelt 

huomauttaa että kriisi-sanaan liitetään usein hyvin dramaattisia mielikuvia, ja 

elämänmuutosten mieltäminen kriisiksi riippuukin paljon siitä, miten sana kriisi 

määritellään (Dunderfelt 1990, 149). Kehityskriisejä ovat tutkineet muun muassa Erik H. 

Erikson ja Daniel J. Levinson, jotka ovat muodostaneet elämänkaaresta omat teoriansa. 

Edellä mainittujen lisäksi tarkastelen ihmisen kehitystä myös Carl Gustav Jungin 

ajatuksien pohjalta.  

2.1 Ei-normatiiviset kriisit 

Traumaperäinen kriisi on reaktio hyvin poikkeukselliseen ulkoiseen tapahtumaan. Silloin 

koko elämä, sosiaalinen identiteetti, turvallisuus tai elämän tarkoitus koetaan uhatuksi. 

Tällaiselle kriisille on määriteltävissä tietynlainen kulku ja oireet. Traumaperäiseen kriisiin 

kuuluu poikkeuksellisen traumaattinen elämäntapahtuma, joka aiheuttaa akuutin 

stressireaktion. Kriisiin voi kuulua myös merkittävä elämäntilanteen muutos, johon liittyy 

huomattava, sopeutumishäiriön aiheuttava elinehtojen heikentyminen. Myös jokin 
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lievempi psykososiaalinen kuormitus tai stressi voi aiheuttaa edellä mainitun tilan tai 

edistää sen kehittymistä. Häiriö on kuitenkin seurausta joko äkillisestä vakavasta traumasta 

tai pitkäaikaisesta kuormituksesta. Traumaperäisen kriisin syntymiseen vaaditaan 

ensisijaisesti jompikumpi edellä mainituista. Psyykkinen stressi on yksilöllä ilmenevä 

reaktio, joka voi aiheuttaa immunisoitumista, sekä herkkyyden ja ärsykkeiden 

vastaanottavuuden vähentymistä. Tämä on seurausta traumasta tai herkistymisestä 

psyykkisen stressin aiheuttaneeseen tapahtumaan liittyville ärsykkeille. (Hammarlund 

2001, 91–92.) 

Kriisipsykologiassa puhutaan neljästä erilaisesta traumaattisesta kriisitilasta, joihin 

ihminen voi joutua. Näitä ovat 1) uhkakriisi, 2) menetyskriisi, 3) vastuukriisi ja 4) 

loukkauskriisi. Kriisin on kuitenkin voinut laukaista usea stressitekijä yhdessä. 

Stressitekijöitä voidaan luonnehtia niin ryhmittelyn, voimakkuuden kuin kestonkin 

perusteella, ja stressi voi ilmetä kognitiivisella, emotionaalisella, somaattisella eli 

fyysisellä, sekä käyttäytymistasolla. (Hammarlund 2001, 93–94.) 

Uhkakriisin stressitekijä on uhka, jonka aiheuttama tunnereaktio on ahdistus. Uhkia voi 

olla monenlaisia. Luonnollisia uhkia ovat esimerkiksi sairaudet ja luonnonkatastrofit. 

Uhkaa voidaan kokea myös ihmisen väärän toiminnan tai huolimattomuuden seurauksena. 

Rikollisuudessa, väkivallassa ja sodassa koetaan tahallista uhkaa. Uhka voi kohdistua sekä 

ihmisen fyysiseen että psykososiaaliseen puoleen. Fyysinen uhka voi olla väkivalta, sairaus 

tai onnettomuus. Psykososiaalinen uhka puolestaan voi kohdistua ihmisen itsetuntoon tai 

omakuvaan. Se voi myös olla epämääräinen uhka, joka kohdistuu esimerkiksi terveyteen 

myrkytyksen tai muun ympäristön aiheuttaman vaikutuksen välityksellä. Tällaisessa 

kriisissä ahdistusreaktio voi joko olla sokin vuoksi piilevä tai sitten näkyä ympäristölle 

selvästi. Uhan takia henkilö on jatkuvassa valmiustilassa valmiina taistelemaan tai 

pakenemaan. Tila on sekä fysiologinen että psykologinen ja siihen liittyy energian 

lisääntymistä. (Hammarlund 2001, 94.) 

Uhkakriisi ja menetyskriisi työstetään täysin eri tavoin. Menetyskriisin seurauksena tunne 

on suru. Tähän kriisiin ei liity ennakointia, vaan se on tunneperäinen reaktio menetykseen 

joka on jo tapahtunut. Menetetty kohde voi olla ihminen, ihmissuhde, asema, kyky tai muu 

vastaava. Tällöin ihmisen voimat vähenevät ja surua pyritään usein välttelemään. Tämä voi 

näkyä fyysisen tai henkisen työnteon lisääntymisenä, tai vihaan ja syyttelyyn 

takertumisena: syntipukin etsimisenä. Surutyössä tunnesiteet menetettyyn katkeavat, mutta 
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menetetyn unohtaminen tuntuu petokselta, ja siksi menetyskriisiin kuuluvilta tyhjyyden ja 

surun tunteilta pyritään usein suojautumaan. (Hammarlund 2001, 94–95.) 

Kun ihminen joutuu eksistentiaaliseen tai moraaliseen kriisiin vastuun kantajana, roolissa 

jossa voi vaikuttaa ratkaisevasti tapahtumien kulkuun, tai on vastuussa muista ihmisistä, on 

kyseessä vastuukriisi. Tällaiseen tilanteeseen voi joutua esimerkiksi vanhemman, 

esimiehen, hoitotyöntekijän, sekä junan- tai bussinkuljettajan roolissa. Tällöin henkilö voi 

kokea olevansa vastuussa onnettomuuden tai katastrofin tapahtuessa. Mikäli henkilö kokee 

epäonnistuneensa vastuunkantajana, on seurauksena syyllisyys. Sillä, onko henkilön 

kokemus rationaali vai irrationaali, asian kannalta oikea tai väärä, ei ole juurikaan 

merkitystä. Vastuukriisissä syyllisyys koskee jo tapahtunutta, minkä henkilö kokee 

menneen vikaan, koska hän on epäonnistunut tehtävässä eikä ole kantanut vastuuta. 

(Hammarlund 2001, 95.) 

Loukkauskriisissä henkilö tuntee häpeää, koska häneen on kohdistunut loukkaavaa 

kohtelua, kuten pakkoa tai väkivaltaa. Hän on voinut kokea hävettävän tapahtuman tai 

avuttomuuden tunnetta. Loukkauskriisiä luonnehditaan narsistiseksi, sillä siihen liittyy 

minän ei-hyväksyttyjen osien aktivoitumista, sekä tabuja. Tällöin omakuva voi muuttua. 

Inhoa, häpeää tai nöyryytystä tunnetaan esimerkiksi pahoinpitelyn tai seksuaalisen 

väkivallan seurauksena. Loukattu saattaa tämän seurauksena myös loukata muita. 

Loukkauskriisin ja vastuukriisin välistä eroa on luonnehdittu seuraavalla tavalla: 

vastuukriisissä henkilö tuntee tehneensä väärin, loukkauskriisissä hän tuntee olevansa 

huono. (Hammarlund 2001, 95–96.) 

Yrjö Heinosen mukaan myös ei-normatiivisilla eli sattumanvaraisilla tekijöillä saattaa olla 

suuri vaikutus persoonallisuuden muotoutumiseen. Esimerkiksi läheisen ihmisen kuolema, 

avioero tai hylkääminen saattavat johtaa persoonallisuuden hajoamiseen. (Heinonen 1995a, 

48.) 

2.2 Normatiiviset kriisit 

2.2.1 Lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaiheet 

Erik H. Erikson on käsittelemistäni kehitysteorioiden uranuurtajista ainoa, joka on tutkinut 

myös lapsuusiän kehitysvaiheita. Psykoanalyyttisen ajattelun mukaan myös henkilön 
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elämän aikaisemmat, esimerkiksi lapsuuden tapahtumat voivat vaikuttaa nykyhetkellä 

tapahtuvaan toimintaan. Siksi on perusteltua käydä läpi myös lapsuusajan kehitystehtäviä.  

Muun muassa Tony Dunderfelt on arvostellut Eriksonin kehitysteoriaa siitä, että vaikka 

teoriassa onkin kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen piirteitä, siinä ei ole ilmaistu selkeää 

käsitystä minuuden suhteesta psyyken sisältämiin asioihin. Erikson on käsitellyt myös 

lapsuutta ja nuoruutta, mutta hän suuntaa huomionsa etenkin nuoruuden ja aikuisuuden 

kehitysvaiheisiin, sekä ihmisen identiteetin kehitykseen. Eriksonin teoria on laajalle 

arvostettu, sillä se yhdistää tieteellisen ja taiteellisen lähestymistavan, minkä uskotaan 

olevan edellytyksenä elämänkaari-ilmiön ymmärtämiselle. Kritiikkiä Eriksonin teoria saa 

pääasiassa tekstiensä vaikeaselkoisuudesta ja niiden tieteellisen tarkentamisen vaikeudesta. 

(Dunderfelt 1990, 212–213.) 

Eriksonin (1980) psykososiaalisen kehitysteorian juuret ovat Freudin psykoanalyyttisessä 

teoriassa ja lapsen psykoseksuaalisen kehityksen vaiheissa. Freudin teoriaa pidetään 

kuitenkin nykyään osittain vanhentuneena, ja jo Carl Gustav Jung oli sitä mieltä että 

Freudin ajattelutapa oli liian yksipuolinen. Erikson painottaa teoriassaan terveen 

persoonallisuuden kasvua. Sen kulmakivi on lapsuudessa kehittyvä perusluottamuksen 

tunne. Myöhemmin ihminen kohtaa elämänsä varrella koko ajan uusia kriisejä, jotka hänen 

on ratkaistava. Jokaiselle kriisille on erotettavissa joko onnistunut tai epäonnistunut 

ratkaisu. Nämä kaksi ääripäätä saattavat vuorotella, eivätkä ne itse asiassa edes ole 

välttämättä täysin vastakkaisia toisilleen. Kriisivaiheet menevät myös osittain päällekkäin 

niin, että edellinen saattaa olla vielä osin ratkaisematta kun seuraavasta kehityskriisistä 

näkyy jo merkkejä. Eriksonin kehitysvaiheet ja -tehtävät on lueteltu taulukossa 1. (Erikson 

1980, 51–57.) 

Perusluottamus, jota Erikson pitää persoonallisuuden rakentumisen tärkeimpänä osana, 

saavutetaan vauvaiässä. Luottamus rakentuu sen mukaan, miten vanhemmat reagoivat 

lapsen itkuun, joka on hänen ainut tapansa ilmaista esimerkiksi nälkää ja muita 

perustarpeita. Hyvää perusluottamusta ei rakennu jos vanhemmat reagoivat lapsen itkuun 

huonosti tai vaihdellen. On kuitenkin olemassa myös kulttuurisia eroja sen suhteen, miten 

vauvan itkuun on ollut tapana reagoida. Jotkut uskovat, että vauvan tulee antaa itkeä 

pitkäänkin ennen kuin itkuun reagoidaan. (Erikson 1980, 57–60.) Mikäli vauvan 

perustarpeet tyydytetään huonosti, hänelle syntyy epäluottamus elämää kohtaan, mikä voi 

pahimmillaan johtaa jopa lapsuusiän autismiin. (Dunderfelt 1990, 220.) 
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Taulukko 1. Eriksonin kehitysvaiheet. (Dunderfelt 1990, 216–220). 
 

Kehitysvaihe Kehitystehtävä Voima ja sen vastakohta 

Vauvaikä Perusluottamus vs. 
Epäluottamus 

Toivo vs. Itseensä 
käpertyminen 

Varhaislapsuus Itsenäisyys vs. Häpeä, 
epäily Tahto vs. Pakonomaisuus 

Leikki-ikä Aloitteellisuus vs. 
Syyllisyys 

Määrätietoisuus vs. 
estoisuus 

Kouluikä Ahkeruus, pystyvyys vs. 
alemmuudentunne Osaavuus vs. Tylsistyminen 

Nuoruus Identiteetti vs. 
roolihajaannus 

Uskollisuus vs. 
Syrjäytyminen 

Varhainen aikuisuus Läheisyys, solidaarisuus vs. 
eristäytyminen Rakkaus vs. Poissulkeminen 

Keski-ikä 
Luovuus (tuottavuus) vs. 

Lamaantuminen 
(itsekeskeisyys) 

Huolenpito vs. 
Hylkääminen 

Vanhuus Minän eheys vs. Epätoivo, 
katkeruus 

Viisaus vs. Elämän 
halveksunta, 

vastenmielisyys elämää 
kohtaan 

 

Lapselle kehittyy itsenäisyyden tunne parin ensimmäisen ikävuoden aikana. Tämä näkyy 

muun muassa siinä, että lapsi alkaa käyttää ilmaisuja ”minä” ja ”minun”. Lapsi kokeilee 

rajojaan ja haluaa toisinaan aikuisilta läheisyyttä, mutta toisinaan hän työntää heidät pois. 

Mikäli lapselle kehittyy tunne itsekontrollista ja tahto ilmaista vapaasti itseään, johtaa se 

kestävään itsenäisyyden ja ylpeyden kokemukseen. Vanhemmat eivät saisi säädellä lapsen 

toimintoja liikaa, sillä silloin itsekontrollin tunne jää puutteelliseksi ja seurauksena on 

epäilyn ja häpeän tunteet. (Erikson 1980, 70–71.) Dunderfelt lisää, että vaikka lapsen 

tulisikin saada kokeilla monenlaisia asioita, vanhempien olisi kuitenkin varottava 

vaatimasta lapselta liian suuria itsenäisiä valintoja vielä tässä vaiheessa. (Dunderfelt 1990, 

220.) 
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Kun itsenäisyyden tunne on saavutettu, lapsen seuraava tehtävä on selvittää millainen 

persoona hän oikeastaan on. Tämä tapahtuu noin 4–5 -vuotiaana. Tämän ikäisenä lapsi 

pitää vanhempiaan täydellisinä ja haluaa olla samanlainen kuin he. Lapsen kyky liikkua ja 

ilmaista itseään kielellisesti on jo aika kehittynyt, mikä auttaa häntä käyttämään 

mielikuvitustaan laajasti leikeissään. Lapsi alkaa tässä iässä myös kokea viettipohjaisia 

ajatuksia, jotka liittyvät esimerkiksi fyysiseen väkivaltaan, aggressiiviseen puheeseen tai 

seksuaalisuuteen. Hän voi tuntea ajatuksistaan myös häpeän ja syyllisyyden tunnetta. Tämä 

on pohjana yksilöllisen moraalin kehittymiselle. (Erikson 1980, 78–84.) 

Koulu on lapselle täysin uusi maailma tavoitteineen, saavutuksineen ja pettymyksineen. 

Lapsi oppii kouluiässä paljon uusia asioita. Kouluikäinen kaipaa fantasiamaailman sijaan 

realismia ja loogisia, aikuisten sanelemia sääntöjä, sekä sitä että hänelle kerrotaan miten 

asiat pitää tehdä. Koulun kautta lapselle syntyy myös ensimmäinen käsitys työnteosta. 

Tällöin aikuisen on syytä osoittaa lapselle mikä ero on työnteolla ja leikillä, mutta myös se, 

että leikki on lapsen työtä. (Erikson 1980, 87–89.) 

Kehitystehtävän toteutumisen edellytyksenä on, että lapsi tuntee olevansa hyödyllinen ja 

osaavansa tehdä haluamiaan asioita hyvin. Tällöin lapselle kehittyy ahkeruuden ja 

pystyvyyden tunne. Jos lapsi on vielä kouluiässä liian kiinni äidissään, kehitystehtävä voi 

epäonnistua, mistä seuraa alemmuuden tunne. Kouluikäisen kehityksessä avainasemassa 

on kuitenkin opettaja, jonka tulisi sekä huomata vaikeudet että kannustaa lahjakkaita 

oppilaita. (Erikson 1980, 91–92.) 

Nuoruus on varsinaista identiteetin kehittymisen aikaa, ja tällöin kehittynyt identiteetti on 

enemmän kuin lapsuudessa kehittyneiden identiteetin osien summa. Nuoruudessa 

sosiaalisten roolien merkitys on suuri ja nuori pohtii paljon sitä miltä hän näyttää muiden 

silmissä verrattuna siihen mitä hän itse tuntee olevansa. Nuori joutuu miettimään miten 

aiemmin opitut roolit ja taidot voisi yhdistää nykypäivän uusiin vaatimuksiin. Eriksonin 

mukaan tässä kehitysvaiheessa joudutaan usein käymään uudelleen läpi aiempia 

kehityskriisejä. Mikäli vauvaiän kehitystehtävä, perusluottamus on jäänyt kehittymättä, ei 

myöskään kestävää minän identiteettiä voi kehittyä. (Erikson 1980, 94.) 

Mikäli nuori ei pääse selvyyteen siitä, mikä on esimerkiksi hänen seksuaalinen tai etninen 

identiteettinsä, seurauksena on roolien hajaannus. Tämä voi johtaa jatkuvaan opiskelun ja 

työn keskeyttämisiin, liialliseen juhlimiseen, sekä mielialaongelmiin. Kyvyttömyys 
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kehittää ammatti-identiteettiä on asia, joka häiritsee nuoria eniten. Tämä voi johtaa yli-

identifioitumiseen jonkin pienen joukon tai jengin parissa. (Erikson 1980, 97.) 

2.2.2 Aikuisuuden kehitysvaiheet 

Erik H. Eriksonin mukaan varhaisaikuisuuden kehitystehtävän (läheisyys, solidaarisuus vs. 

eristäytyminen) tavoitteena on rakkaus. Tällöin tulisi löytää aito läheisyys esimerkiksi 

parisuhteen muodossa. Läheisyys voi löytyä myös yhteenkuuluvuudentunteena ihmisten, 

aatteiden ja ryhmien välillä. Todellisen läheisyydentunteen saavuttaminen on kuitenkin 

mahdollista vain, jos oma identiteetti on kehittynyt kunnolla. Siksi Erikson pitää tärkeänä 

myös hyvän suhteen muodostamista itseen. Jos henkilö ei kykene muodostamaan läheisiä 

ihmissuhteita, on tuloksena eristäytyminen. (Erikson 1980, 100–103.) 

Levinson sen sijaan korostaa yksilön pyrkimystä tyydyttää sekä omat tarpeensa että tehdä 

samalla jotain myös yhteisönsä hyväksi. Varhaisaikuisuudessa henkilö kasvaa myös 

vastuuntuntoisemmaksi kun asema aviopuolisona ja vanhempana vakiintuu. 

Varhaisaikuisuuden loppupuolella vastuuta joutuu ehkä jo ottamaan myös omista 

ikääntyvistä vanhemmistaan. Varhaisaikuisuudessa erotetaan Levinsonin (1979, 22–23; 

71) mukaan kolme tärkeää vaihetta, jotka yhdessä muodostavat aikuisuuteen siirtymisen 

prosessin. Nämä vaiheet ovat:  

1. varhaisaikuisuuden siirtymä (n. 17–22 v.), jolloin luodaan perusteet aikuisuuteen, 

2. aikuisuuteen astuminen (22–28 v.), jonka aikana tutkitaan ja testataan erilaisia 

mahdollisuuksia tässä maailmassa ja rakennetaan ensimmäinen, väliaikainen 

elämän struktuuri, sekä 

3. kolmenkymmenen siirtymä, jolloin henkilö tuntee usein kaipaavansa muutosta 

johonkin asiaan. 

Arkikielessäkin puhutaan usein ”kolmenkympin kriisistä”, sillä usein siihen ikään tuntuu 

osuvan isoja kriisejä, jotka saattavat johtaa elämänmuutoksiin. Myös Levinsonin mukaan 

useimmat henkilöt kohtaavat tällöin jonkin asteisen kriisin. Kriisi syntyy silloin kun 

elämässä koetaan olevan epäkohtia, mutta niihin ei kyetä tekemään muutoksia. 

Kolmenkymmenen ikäisenä henkilö tuntee usein, että nyt on viimeinen mahdollisuus 

muuttaa asioita jotka eivät tyydytä itseä. Kolmenkymmenen siirtymä tarjoaakin sopivan 
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tilaisuuden luoda elämälle tyydyttävämmät rakenteet. Kaikki eivät kuitenkaan koe 

varsinaista kriisiä, vaan kolmenkymmenen siirtymä saattaa tapahtua hyvinkin 

huomaamattomasti. Tällöin elämä joko on jo tarpeeksi tyydyttävää, tai sitten henkilö ei 

jostain syystä kykene tunnistamaan elämänsä epäkohtia. Jälkimmäisessä tapauksessa 

näiden epäkohtien kohtaaminen voi siirtyä myöhemmäksi ja niiden läpikäymättömyydestä 

saatetaan joutua maksamaan kallis hinta myöhemmin. (Levinson 1979, 84–86.) 

Eriksonin mukaan keski-ikä sijoittuu suunnilleen 35–65 ikävuoden väliin, joten tämä vaihe 

on suhteellisen pitkä. Keski-iän kehitystehtävä on luovuus (tuottavuus). Kehitystehtävän 

epäonnistuessa tapahtuu lamaantuminen (itsekeskeisyys). Kehitystehtävän tarkoituksena 

on asettaa oma elämänkokemus ja taidot muiden käyttöön luomalla esineitä, aatteita ja 

toimintatapoja jotka ovat hyödyksi ja iloksi muille sukupolville. Luovuus ja tuottavuus 

lisääntyvät myös oman itsen suhteen, ja oma yksilöllisyys rikastuu ja uudistuu kun 

toimitaan toisten vuoksi. Eriksonin mukaan keski-iässä huolenpito on tärkeä voima, joka 

voi kehittyä erityisesti. Huolenpito voi kohdistua ihmisiin, eläimiin tai itseen. Mikäli 

kehitystehtävä epäonnistuu, voi tuloksena olla omien luovien toimintojen lamaantuminen 

ja siitä johtuva itsekeskeisyys. Tällöin omasta elämänpiiristä hylätään ja karkotetaan 

piinaavat ajatukset, tunteet, ihmissuhteet ja velvollisuudet. (Erikson 1980, 103–104; 

Dunderfelt 1990, 216–218.) 

Levinson pitää keski-ikää aloilleen asettumisen aikakautena, jolloin kaivataan 

vakiintuneita elämän rakenteita ja pyritään pitämään yllä esimerkiksi avioliittoa, vaikkei se 

olisikaan täysin tyydyttävä. Myös arvostelu ja myötätunto lisääntyvät. Monet keski-ikäiset 

kuitenkin muuttavat tapaansa elää ja tehdä työtä. Usein tällöin tehdään myös suurimmat 

saavutukset politiikassa, diplomatiassa ja filosofiassa. (Levinson 1979, 25–26; 143.) Keski-

iässä fyysinen kunto alkaa rappeutua, mutta Levinson korostaa sitä, ettei henkilön tarvitse 

luopua mistään harrastuksistaan ellei hän koe vakavampaa sairautta tai vammaa. Myös 

turhat kateuden ja vihamielisyyden tunteet vähenevät ja rakkaussuhde voi kehittyä entistä 

intiimimmälle tasolle. (Emt., 24–25.) 

Kolmenkymmenen kriisin tavoin puhutaan paljon myös keski-iän kriisistä. Dunderfeltin 

mukaan psykologisissa tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia siitä onko todella 

aiheellista puhua keski-iän kriisistä. Carl Gustav Jung on kuitenkin puhunut siitä jo 1930-

luvulla ja myöhemmin keskustelun viritti Levinson 1970-luvulla. (Dunderfelt 1990, 147.) 

Levinsonin mukaan kolmenkymmenen kriisissä ja keski-iän kriisissä on paljon samaa. 
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Mikäli henkilö käy keski-iän läpi ilman minkäänlaista kriisiä, hän kieltää sen, että 

elämässä olisi tarvetta muutokseen, ja sen myötä menettää myös mahdollisuuden kehittää 

persoonallisuuttaan. Henkilön tulisi kohdata viettinsä ja fantasiansa, jotta hän voisi kokea 

sekä tämän kehitysvaiheen vaarat että mahdollisuudet. (Levinson 1979, 26.) 

2.2.3 Carl Gustav Jungin malli ihmisen kehityksestä omaksi itsekseen 

Tony Dunderfelt (1993) on tiivistänyt kolmeen kohtaan Carl Gustav Jungin 

psykodynaamisen näkemyksen ihmisen kehityksestä: 

• Ihminen käy koko elämänsä ajan läpi itsetiedostamisen kehitystä eli 

individuaatiota. 

• Elämänsä aikana hän kohtaa sisäisen psyykkisen ja henkisen maailman kokemuksia 

– psykodynamiikka. 

• Yksittäisen ihmisen kokemukset ovat yhteydessä universaaleihin, koko 

ihmiskunnalle yhteisiin kokemuksiin – kollektiivinen tiedostamaton. Jung luottaa 

ihmisen sisäiseen elämään, sekä psyykkisen ja henkisen ulottuvuuden 

itsenäisyyteen. Ihmisen sisäisyys on yhteydessä myös fyysiseen ja yhteisölliseen 

maailmaan, mutta siinä toimii myös ilmiöitä ja lainmukaisuuksia, jotka ovat 

alkuperältään puhtaasti psyykkisiä tai henkisiä. 

Jung on jakanut ihmisen elämän neljään vaiheeseen: 

1. Lapsuus 0–12-vuotiaana, 

2. nuoruus ja aikuisuus 12–40-vuotiaana, 

3. kypsyys eli keski-ikä 40–65-vuotiaana ja 

4. vanhuus 65-vuotiaasta lähtien. 

Näistä toinen vaihe on huomattavasti muita pidempi. Jung uskoo että vasta noin 40-

vuotiaana ihminen pystyy kunnolla hyötymään psykoterapiasta, koska sen ikäisenä hän on 

kypsynyt tarpeeksi käymään läpi elämäänsä ja siihen liittyviä kipeitä menneisyyden 

kokemuksia. Tällöin hän on myös valmiimpi ottamaan uusia kehitysaskelia elämässään. 

(Dunderfelt 1993, 26.) 
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Jung käsittää ihmisen kokonaisvaltaisena. Hänen kaikki peruskäsitteensä viittaavat 

psyykkiseen ja henkiseen toimintaan, joka on itsenäistä suhteessa fyysisiin ja sosiaalisiin 

toimintoihin. Nämä kaikki ulottuvuudet toimivat yhdessä muodostaen ihmisen 

kokonaisuuden. Niillä on kuitenkin myös oma laatunsa. (Dunderfelt 1993, 226–227.) 

Jung on tutkinut pääasiassa aikuisuutta, sillä hänen mukaansa vasta silloin aukeaa ihmisen 

sisäisyyden maailma, ja todellinen yksilöityminen tulee mahdolliseksi. Tämä on ajatuksena 

mullistava, sillä perinteisen käsityksen mukaan ihmisen elämässä ei enää nuoruuden 

jälkeen tapahdu varsinaista kehitystä. Jungin mukaan ihmisen kehitys on kaksiosainen: 

• Ihmisen minuus rakentuu lapsuudessa, nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. 

• Aikuisuuden ja kypsyyden ikävaiheessa ihminen kohtaa sisäisyytensä, sekä 

henkilökohtaisen että kollektiivisen tiedostamattoman. Hän pyrkii tulemaan 

toimeen näiden tiedostamattomien voimien kanssa. Kasvu omaa itseä kohti jatkuu 

koko elämän ajan. 

Yksi tärkeimmistä Jungin teoriaan liittyvistä käsitteistä on individuaatio. Siihen tiivistyy 

hänen näkemyksensä psykologisesta kehityksestä. Individuaatioprosessin aikana ihminen 

löytää itsensä ja kehittää itseään ottaen huomioon omat erityiset piirteensä. Jungin mukaan 

psyykkinen huono olo johtuu usein siitä, että ihminen on persoonansa eli julkisivunsa 

vanki. Tällöin ihmisen on pohdittava tukahduttaako tai kovettaako tämä julkisivu häntä 

itseään. Individuaatio ei liity henkilön sosiaaliseen asemaan, vaan tärkeintä on 

subjektiivinen varmuus siitä, että hän toimii oman psyykkisen keskuksensa eli itsensä 

mukaan. Kulkiessaan individuaation tietä, ihminen kokee olevansa oikeassa suunnassa, 

vaikkei tie johdakaan tiettyyn päätepisteeseen. Jungilainen analyysi voi auttaa ihmistä 

individuaatioprosessissa johdattaen häntä aloittamaan vuoropuhelun tiedostamattoman 

kanssa. Unien, sekä muiden tiedostamattoman luovien ilmenemismuotojen, kuten 

piirrosten ja kirjoitusten analysointi on erityisen antoisaa. (Noschis 2001, 118–119.) 

Jung jakaa persoonallisuuden Itseen ja minään. Minä on ainoastaan tietoisuuden keskus, 

kun taas Itse on koko tietoisuuden, tiedostamattoman ja minän, eli koko persoonallisuuden 

keskus. Persoona on siis ihmisen julkisivu, ja sitä tarvitaan yhteiskuntaan sopeutumisessa. 

Tämä pakottaa ihmisen kätkemään osia sisimmästään ja jättämään huomiotta monet luovat 

kyvyt. Latinankielinen sana persona merkitsikin alun perin näyttelijän naamiota. Jungin 

mukaan ”neljänkymmenen kriisi” on nimenomaan persoonan kriisi, joka tekee 
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mahdottomaksi jatkaa sitä itselleen valehtelua, jota sosiaaliseen rooliin samastuminen 

merkitsee. Tällainen kriisi merkitsee paluuta itseen. Se on Jungin mukaan hyvin tervetullut 

ja vastaa sisäiseen ääneen, joka vaatii etsimään elämän tarkoitusta jostain muualta kuin 

yhteisön ennakkoluuloista, mielipiteistä ja arvoista. Individuaatiossa, josta edellisessä 

luvussa puhuttiin, on tärkeää erottaa toisistaan Jungin käyttämät käsitteet persoona ja itse. 

Itse on tärkeä oppia tuntemaan, sillä se on mielen ja tiedostamattoman psyykkinen keskus, 

joka on osin yksilöllinen ja osin kollektiivinen. Jungilaisen analyysin tavoitteena on, että 

ihminen tuntee olevansa sopusoinnussa Itsensä kanssa. Usein vaaditaan pitkä tie siihen, 

että ihminen oivaltaa ettei tietoinen minä olekaan hänen psyykkinen keskuksensa. (Noschis 

2001, 126.)  

Carl Gustav Jung on lisäksi luonut käsitteen kollektiivinen tiedostamaton. Jung löysi paljon 

yhteisiä symbolisia motiiveja ja psyykkisiä vastakohtia mytologisista kertomuksista ja 

potilaiden kertomuksista. Hän huomasi että tiettyjä motiiveja tuli joissain tilanteissa esille 

ihmisen tiedostamattomasta spontaanisti ilman, että kyseinen henkilö olisi kuullut niistä 

muualta. Tämän perusteella Jung olettaa, että ihmiskunnalla on historian aikana karttunutta 

psyykkistä perintöä, joka ilmenee kollektiivisen tiedostamattoman sisältäminä motiiveina 

ja asetelmina. Kollektiivinen tiedostamaton tulee esille unissa ja fantasioissa, ja se erottaa 

ihmisen muista lajeista. Mikäli psyykellä on kollektiivinen perusta, koskettavat kaikki 

henkilökohtaiset psykologiset ongelmat tavalla tai toisella koko ihmisyhteisöä. Jung uskoo, 

että taiteellinen luovuus on yksi kollektiivisen tiedostamattoman ilmentymä. Taiteilija 

ilmaisee omalla tavallaan jotain, mikä kumpuaa psyyken ei-henkilökohtaisesta osasta. 

(Noschis 2001, 121–122.) 

Jungin mukaan, mitä lähemmäs keski-ikää ihminen lähestyy, ja mitä paremmin hän on 

kyennyt juurruttamaan itseensä tietyt henkilökohtaiset asenteet ja sosiaaliset asemat, sitä 

enemmän näyttää siltä kuin hän olisi löytänyt oikean suunnan ja oikeat käyttäytymisen 

ihanteet ja periaatteet. Sen vuoksi hän olettaa näiden ihanteiden ja periaatteiden pitävän 

ikuisesti paikkansa ja takertuu niihin olettaen sen olevan hyve, etteivät ne koskaan muutu. 

Jätämme huomiotta tärkeän faktan: sosiaalinen päämäärä saavutetaan vain 

persoonallisuuden pienentymisen hinnalla. Liian monet elämän aspektit, jotka olisi pitänyt 

kokea, sijaitsevat jossain varastossa sumuisten muistojen seassa. Joskus ne ovat hehkuvia 

päämääriä harmaan tuhkan alla. (Jung 1930, 72.) 



 14 

Miesten todennäköisyys sairastua masennukseen kasvaa nelikymppisenä. Naisten 

neuroottiset vaikeudet alkavat yleensä jo aiemmin. Tässä elämänvaiheessa psyykessä alkaa 

tapahtua tärkeä muutos. Aluksi muutos ei ole silmiinpistävä eikä edes tiedostettu. Sen 

sijaan epäsuoria muutoksen merkkejä alkaa nousta tiedostumattomasta. Usein prosessi 

näyttää hitaalta muutokselta henkilön luonteessa. Toisissa tapauksissa lapsuuden jälkeen 

kadonneita luonteenpiirteitä saattaa tulla esiin. Henkilön aikaisemmat taipumukset ja 

kiinnostuksenkohteet alkavat heiketä ja uudet ottaa paikkaansa. Sitä vastoin usein henkilön 

vaalimat vakaumukset ja periaatteet, erityisesti moraaliset sellaiset, alkavat voimistua ja 

kasvavat yhä peräänantamattomammiksi noin viisikymppisenä. Tällöin saavutetaan 

suvaitsemattomuuden ja fanaattisuuden aikakausi. Ilmiö on Jungin mukaan yleistä etenkin 

verrattain yksipuolisilla ihmisillä, ja se ilmaantuu yleensä ennemmin tai myöhemmin. 

Ilmiön viivästyminen johtuu usein siitä, että henkilön vanhemmat elävät erityisen pitkään. 

Se on vähän kuin nuoruus olisi kestänyt kohtuuttoman pitkään. Jung on nähnyt ilmiötä 

etenkin sellaisten miesten keskuudessa, joiden isät ovat eläneet erityisen pitkään. (Jung 

1930, 73.) 



3 PSYKOANALYYTTINEN MUSIIKINTUTKIMUS 

Musiikintutkimus ei ole kuulunut psykoanalyysin keskeisiin haasteisiin, vaikka 

psykoanalyysi olikin alusta alkaen kiinnostunut taiteen ilmiöistä. Kuitenkin 

tiedostumattomilla seikoilla näyttää olevan ratkaiseva merkitys niin musiikin luomisessa 

kuin sen vastaanottamisessakin. Taiteentutkimuksen alalla psykoanalyyttisyys on 

tarkoittanut toisaalta kehitysprosessien tutkimista ja varhaislapsuuden vaikutusta, sekä 

toisaalta tiedostumattoman ajattelun vaikutuksen tutkimista. (Lång 2004, 170.) 

Psykoanalyysin näkökulmasta on tehty myös biografisia analyysejä, joissa tarkastellaan 

muusikoiden elämäkertoja, omaelämäkertoja ja heidän kuvauksiaan heidän tavoistaan 

kokea musiikkia. (Heinonen 1990, 95–96.) 

3.1 Persoonallisuuden rakenne 

Yksi tärkeimmistä psykoanalyysin olettamuksista on tiedostumattoman olemassaolo, ja 

siksi psykoanalyysiä voidaan nimittää myös syvyyspsykologiaksi ja dynaamiseksi 

psykologiaksi. Sigmund Freud uudisti aikaisempia tietoisuuspsykologian käsityksiä, joiden 

mukaan kaikki psyykkinen olisi tietoista. Hän osoitti unien, virhesuoritusten, hypnoosin ja 

hysterian avulla, että psyyken ilmiöt ovat monitasoisia emmekä tiedosta kaikkea, mitä 

mielessämme liikkuu. Tiedostumattomassa sijaitsee torjuttuja ajatuksia, joiden tuomisella 

tietoisuuteen on parantava vaikutus. (Lång 2004, 59.) 

Freud on esittänyt kaksi erilaista mallia, jotka kuvaavat persoonallisuuden rakentumista. 

Niistä varhaisempi, tooppinen malli jakaa persoonallisuuden tiedostumattomaan, 

esitietoiseen ja tietoiseen. Strukturaalinen malli puolestaan erottaa persoonallisuudesta 

idin, egon ja superegon. Psykoanalyysissa huomio kiinnittyy pääasiassa tiedostumattomiin 

seikkoihin. Esitietoisessa sijaitseva materiaali on suhteellisen helppo palauttaa 

tietoisuuteen, mutta varsinaista tiedostumatonta materiaalia on vaikeaa, tai jopa 

mahdotonta muistaa ja toisintaa. Sen olemassaolo on arvattava ja pääteltävä. Torjutun 

materiaalin tiedostuminen saattaa herättää myös vastarintaa, mutta Freudin (1941) mukaan 

tämän vastarinnan olemassaoloa voidaan pitää normaaliuden edellytyksenä. Tiedostumaton 

materiaali tulee laajasti tietoisuuteen psykopatologisissa tiloissa, mutta unennäön aikana 

tämä ilmiö on täysin normaali. (Lång 2004, 60.)   
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Psykoanalyysin käsitys tiedostumattomista ilmiöistä on dynaaminen, vaikka myös 

kognitiivisia tiedostumattomia ilmiöitä voidaan erottaa. Dynaaminen tarkoittaa sitä, että 

tiedostumaton sisältää torjuttua psyykkistä aineistoa joka aiheuttaisi ahdistusta tullessaan 

tietoisuuteen. Torjunnan ilmiö voidaan erottaa jo vastasyntyneen psyykkisessä koneistossa, 

joka pyrkii kiihtyneestä tilasta kohti lepotilaa. Kiihtyneisyyden patoutuminen aiheuttaa 

mielipahaa ja sen purkautumineen taas mielihyvää. (Lång 2004, 60.)  

Tiedostumattomassa järjestelmässä sijaitsevat viettiedustukset, jotka pyrkivät toteutumaan. 

Primaariprosessit hallitsevat tiedostumatonta eikä siinä sen vuoksi ole kieltoa eikä 

epäilystä. Yllykkeet vaikuttavat lapsenomaisilta eivätkä noudata aikajärjestystä. Ne eivät 

myöskään piittaa todellisuudesta sillä ne noudattavat mielihyväperiaatetta. Näitä prosesseja 

voidaan tarkastella muun muassa unien, neuroosien ja taiteen yhteydessä. 

Tiedostumattoman ja esitietoisen rajamailla tapahtuu epämieluisien sisältöjen torjuntaa ja 

sensuuria. Osa tiedostumattomasta sisällöstä pääsee kuitenkin esitietoisuuteen 

muuntuneena. Esitietoisessa järjestelmässä hallitsee sekundaariprosessi, jonka sisällöt 

voidaan tiedostaa. (Lång 2004, 61.) 

Id–ego–superego-jaottelussa idin voidaan katsoa suurin piirtein vastaavan tiedostumatonta 

järjestelmää. Idissä sijaitsee kaikki, minkä ihminen on perinyt ja saanut syntyessään. Tähän 

sisältyvät esimerkiksi ruumiinrakenteesta peräisin olevat vietit. Ego eli ”minä” sisältää 

tiedostetun, mutta siitä huolimatta kaikki egon osat eivät ole tietoisia. Egoa voidaan pitää 

sellaisena osana idiä, joka on kosketuksissa ulkomaailman kanssa ja pyrkii toimimaan sekä 

suojakuorena että välittäjänä idin ja ulkomaailman välillä. Se pyrkii muokkaamaan idin 

toiveita paremmin ulkomaailman vaatimuksiin sopiviksi ja täyttämään idin toiveet 

mahdollisuuksien mukaan. Ego on sielullisten prosessien yhtenäinen järjestymä, jonka 

toimintoihin kuuluvat muun muassa puolustuskeinot, affektit, egon vahvuuden 

säilyttäminen, havaitseminen, tiedolliset toiminnot kuten oppiminen, ajattelu ja muisti, 

sekä todellisuuden hallinta. Ego on sisäistänyt samastuksen keinoin seksuaalikohteita, 

joista se on joutunut luopumaan. Samastuksen tietä on syntynyt myös superego, jota 

voidaan luonnehtia oidipuskompleksin perilliseksi. Lapsi pyrkii jäljittelemään isäänsä kun 

hän huomaa isän olevan esteenä hänen oidipaalisten toiveidensa täyttymykselle. Osa 

superegon perustasta on lähtöisin reaktionmuodostuksesta kun lapsi myös huomaa, että 

vaikka hänen pitää olla isän kaltainen, hän ei kuitenkaan saa tehdä kaikkea mitä isä tekee. 

Superego ei ole vanhempien realistinen jäljennös, vaan lapsen kuvitelmien ja 

viettipyrkimysten värittämä. Se on sekä rankaiseva että suojeleva. Ego on vielä superegon 
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muodostuessa heikko ja jää sen takia alttiiksi superegon vaatimuksille ja syyttelylle. 

Superego on egoa kauempana tietoisuudesta ja yltää myös syvälle idiin. Superegossa 

sijaitsevat arvot, tai se, mitä yksilö luulee arvojen olevan. Sen arvot periytyvät 

menneisyydestä, joten ne voivat olla ristiriidassa yksilön nykyisten arvojen kanssa. 

Superego toimii omatuntona, itsen tarkkailijana ja moraalinvartijana. (Lång 2004, 61–62.) 

Monia psykoanalyysin peruskäsitteitä voidaan käyttää myös kuvaamaan musiikin 

kokemista. Niitä ovat muun muassa primaariprosessi, unityö, toiskertainen työstö ja 

sitominen. Esimerkiksi taidemusiikkia tarkastellessa voidaan musiikin teemojen 

muovautumisessa ja vääristymisessä erottaa primaariprosessin vaikutusta. Primaariprosessi 

ei toimi niinkään lopullisen sävellyskokonaisuuden ohjenuorana, vaan yllykkeiden ja 

ideoiden lähteenä. (Lång 2004, 188–189.) 

3.2 Musiikin suhde piilotajuntaan ja unityöskentelyyn 

Rechardtin (1973) mukaan sublimaatioteoriassa piilotajuiset toiveet ja mielihalut ovat 

luovuuden liikkeelle paneva voima. Sublimaatio tarkoittaa vietti-impulssin korvaamista 

taiteellisella. Davis (1917) puolestaan on transformaatioteorian kannalla. Sen mukaan 

sävelteokset ovat taiteilijan sielunelämän symbolisia ilmentäjiä. Davisin mukaan luova 

prosessi mahdollistaa piilotajuisten impulssien naamioimisen taiteellisiksi. Mosonyi (1935) 

pitää musiikkia piilotajunnan symbolisena muokkauksena, joka saa aikaan psyykkisiä 

muutoksia kuten symbolisen prosessin aktivoitumista. Musiikki aukaisee kanavia 

piilotajunnallisille merkityksille, jotka nousevat tietoisuuteen mielikuvien ja fantasian 

muodossa. (Lehtonen 2010, 240) 

Unityö on Freudin nimitys niille psyykkisille tapahtumille, joiden tulokset näyttäytyvät 

unessa ja erottavat sen valvekokemuksesta. ”Unityön toimintamekanismit voidaan jakaa 

neljään pääperiaatteeseen: 

1. Tiivistymä: elementit, joilla on jotakin yhteistä, tiivistyvät uusiksi 

kokonaisuuksiksi. 

2. Siirtymä: jokin tiedostumaton elementti korvautuu jollakin sitä etäisesti 

muistuttavalla, tai painopiste siirtyy merkittävästä elementistä toisarvoiseen. 

3. Kuva ajatuksen tilalla: ajatukset muuntuvat kuvasarjoiksi (vrt. kuva-arvoitukset). 
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4. Toiskertainen työstö: edellä mainittujen mekanismien synnyttämistä ”rykelmistä” 

koetetaan muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.” (Lång 2004, 207.) 

Kaikki nämä unityön toimintamekanismit ovat sovellettavissa musiikkiin. Sen paremmin 

musiikillinen inspiraatio kuin tyylikään ei voi syntyä tyhjästä, ja musiikin luominen olisi 

mahdotonta ilman musiikillisen tradition olemassaoloa. Jokaisella säveltäjällä on oma 

kokemuksensa tästä traditiosta, ja hän toimii sen mukaan. Esimerkiksi Deryck Cooke on 

esittänyt että tämä kokemus traditiosta on säveltäjän alitajuisessa muistissa. Cooken 

mukaan tiedostumattomassa sijaitsee kaikki se musiikillinen materiaali, minkä säveltäjä on 

elämänsä aikana kuullut, kirjoittanut tai tutkinut. Osa materiaalista sijaitsee esitietoisessa 

järjestelmässä ja on näin osin palautettavissa mieleen. Suurin osa materiaalista on 

kuitenkin lähes kokonaan tai kokonaan unohtunut. Cooken mukaan inspiraatio on ”jo 

tradition muodossa olemassa olevan materiaalin alitajuista luovaa 

uudelleenmuotoilemista”. (Heinonen 1990, 108.)  

Toisin sanoen Cooken mukaan inspiraatio tarkoittaa siis aikaisemmin kuullun, unohtuneen 

aiheen äkillistä palautumista mieleen ilman että säveltäjä pystyy liittämään sitä 

alkuperäiseen yhteyteensä. Mikäli inspiraatio tapahtuu tällä tavoin, voidaan sitä kuvata 

Freudin käsitteellä siirtymä. Cooken mukaan sävellyksen teemat tai aiheet voivat syntyä 

myös niin, että osaksi unohtuneet melodiankatkelmat sulautuvat yhteen 

tiedostumattomasti. Tällöin tapahtuu tiivistymä. 



4 LAULUNTEKEMINEN JA SÄVELTÄMINEN 

Käsitteet ”säveltäminen” ja ”lauluntekeminen” saattavat herättää ihmisissä hieman erilaisia 

mielikuvia. Säveltämiseen ei välttämättä automaattisesti oleteta kuuluvan sanojen 

kirjoittamista, mutta itse käsitän, että yleisesti säveltämisestä puhuttaessa prosessiin voi 

kuulua myös sanoittaminen. Joskus taas sävelletään melodia jo valmiina oleviin, ehkä 

jonkun toisen kirjoittamiin sanoihin. Pienemmässä mittakaavassa voidaan puhua 

esimerkiksi alkusoiton säveltämisestä jo muuten valmiina olevaan sävellykseen. 

Säveltämisestä voidaan puhua, oli sitten kysymyksessä mikä tahansa musiikinlaji. 

Lauluntekeminen sen sijaan johdattelee enemmän populaarimusiikin kuin vaikkapa 

länsimaisen taidemusiikin suuntaan. Kun tehdään laulu, ajatellaan siihen kuuluvan myös 

sanat.  

Yrjö Heinosen (1995a, 9) mukaan termillä ”sävellys” on kaksi merkitystä. Se merkitsee 

sekä säveltämistä toimintana että sävellystyön tulosta. Käsite lauluntekijä (songwriter) on 

sanakirjassa määritelty seuraavalla tavalla: Vaikka tätä termiä voidaan käyttää 

periaatteessa kenestä tahansa henkilöstä, joka kirjoittaa lauluja, se yhdistetään yleensä 

1900-luvun kevyen- ja populaarimusiikin säveltäjiin ja sanoittajiin. (Sadie 1980, 

’songwriter’.) Muun muassa John Lennon ja Paul McCartney ovat käyttäneet itsestään 

termiä songwriter. Heinonen käsittää lauluntekemisen kutakuinkin synonyyminä laulun 

säveltämiselle tai kirjoittamiselle. Hänen mukaansa termillä ”laulu” voidaan tarkoittaa 

kolmea eri asiaa. Ne ovat: 1) laulaminen, laulamalla esitetty musiikki, 2) laulusävellys joka 

muodostuu sävelmästä ja siihen liittyvistä sanoista, ja joka esitetään laulamalla, sekä 3) 

runoa, joka sopii tai on tarkoitettu laulettavaksi. (Heinonen 1995a, 13.)  

Puhun itse tutkielmassani sekä lauluntekemisestä että säveltämisestä. Lauluntekemisestä ja 

lauluntekijästä puhun kuitenkin nimenomaan silloin kun kysymys on sanoitettujen laulujen 

tekemisestä. Säveltämisestä puhun yleisessä merkityksessä silloin kun asia on 

sovellettavissa kaikenlaiseen säveltämiseen. Säveltämisestä puhun myös silloin kun on 

kysymyksessä pelkän melodian säveltäminen. 
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4.1 Sävellysprosessin malleja 

Säveltämisestä on olemassa useita eri teorioita ja malleja. Useimmissa niistä oletetaan, että 

sävellykset syntyvät jonkinlaisten ”ideoiden” pohjalta. Nämä ideat ovat esisävellyksellisiä 

hahmotelmia. Lisäksi oletetaan, että sävellysprosessiin kuuluu erilaisia vaiheita, jotka 

sijoittuvat alkuperäisen idean ja lopullisen toteutuksen välille. Näissä vaiheissa 

vuorottelevat tavallisimmin tuottamis- eli keksimisvaiheet (inspiraatio) ja arviointi- eli 

valintavaiheet (kritiikki). Toiset mallit painottavat enemmän päämääräsuuntautuneisuutta, 

sekä niitä vaiheita, jotka sävellysprosessi käy läpi matkalla ideasta valmiiseen teokseen. 

Yrjö Heinonen (1995a) näkee parhaana vaihtoehtona ottaa huomioon molemmat 

näkökulmat, mikäli mallissa tai teoriassa halutaan pyrkiä edes jonkinlaiseen 

yleistettävyyteen. Hän käsittää säveltämisen päämääräsuuntautuneena prosessina, jossa 

tuottamis- ja arviointivaihe vuorottelevat. Näitä vaiheita kontrolloi joko tiedostettu tai 

tiedostamaton päämäärä. (Heinonen, 1995a, 15.) 

Johann Mattheson on jo vuonna 1739 jakanut sävellysprosessin viiteen eri vaiheeseen, 

jotka ovat (Ojala 2009, 163.): 

Inventio – temanttisen materiaalin, tempon ja sävellajin löytäminen, 

dispositio – materiaalin rakenteen muodostaminen, 

elaboratio – teeman ja rakenteen huolellinen työstäminen, 

decoratio – melodisen materiaalin koristeleminen ja 

executio – musiikin esittäminen yleisölle.  

4.1.1 Slobodan malli 

John A. Slobodan (1986) kognitiiviseen musiikkipsykologiaan perustuva malli sisältää 

sävellykselliset voimavarat ja prosessit, joista osa on sellaisia joista säveltäjä pystyy 

raportoimaan, ja osa taas ei. Tämän vuoksi Sloboda jakaa prosessit tiedostettuihin ja 

tiedostumattomiin. Hänen mallinsa ei niinkään kuvaa sävellysprosessin etenemistä, vaan 

niitä tiedostettuja ja tiedostumattomia prosesseja, jotka ovat läsnä sävellysprosessin aikana. 
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Kuviossa 1 teräväkulmaiset laatikot kuvaavat tietoa ja rakenteita, jotka ovat 

varastoituneena henkilön pitkäkestoiseen muistiin. Pyöreäkulmaisissa laatikoissa 

vastaavasti ovat lyhytkestoisen muistin elementit, jotka esiintyvät peräkkäin 

sävellysprosessissa. Laatikko A kuvaa säveltäjän ajatusta siitä, minkälaista musiikkia tulisi 

säveltää esimerkiksi tyylillisesti. Laatikossa B on temaattinen ydin, joka on saanut 

materiaalinsa laatikosta F, jossa sijaitsevat yleinen tonaalinen ja tyylillinen informaatio. 

Laatikon F ja B välillä tapahtuva materiaalin siirtyminen tapahtuu yllättäen, ja sitä Sloboda 

kuvaa sanalla inspiraatio. Laatikon C edustama sävellyksen muoto syntyy kun temaattista 

materiaalia on muokattu tietyn sävellystyylin mukaisesti. Laatikko G sisältää yleiset 

tyylinmukaiset säännöt ja rajoitukset, joiden mukaan säveltäjä arvioi sävellystään ennen 

kuin tekee siitä lopullisen version (D). (Sloboda 1986, 119.) 

 

 

Kuvio 1. Malli säveltämiseen liittyvistä lähteistä ja prosesseista. (Sloboda 1986, 118.) 
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4.1.2     Lauluntekoprosessin yleinen malli Yrjö Heinosen mukaan 

Yrjö Heinonen (1995a, 15–25) lähestyy sävellysprosessin tutkimusta psykoanalyysin 

näkökulmasta. Hän toteaa lauluntekoprosessin etenevän samalla tavalla kuin Graham 

Wallasin vuonna 1926 esittämä malli ongelmanratkaisuprosessista. 

Ongelmanratkaisumallin vaiheet ovat valmistelu, kypsyminen, oivallus ja todentaminen. 

Tähän malliin Heinonen yhdistää Ernst Krisin (1979) kolmivaihemallin, johon sisältyy 

inspiraatio, työstäminen ja kommunikaatio.   

Heinonen (1995a) olettaa tutkimuksessaan että säveltäminen on luovaa toimintaa. Tällöin 

luovaa toimintaa koskevia prosessikuvauksia voidaan soveltaa myös säveltämiseen. 

Ensimmäiset luovaa prosessia kuvaavat mallit ovat peräisin 1900-luvun alusta. Ne 

kuitenkin sopivat paremmin ongelmanratkaisua koskeviin introspektiivisiin pohdintoihin, 

kuin luovan prosessin empiiriseen tutkimukseen. Tunnetuimpana luovan prosessin 

kuvauksena pidetään Graham Wallasin vuonna 1926 esittämää ongelmanratkaisuprosessin 

mallia, josta löytyy neljä vaihetta (Heinonen, 1995a, 16.): 

• valmistelu (preparation), jonka aikana tehtävää tarkastellaan eri näkökulmista, 

• kypsyminen (incubation), jonka aikana ongelmaa ei ajatella tietoisesti, 

• oivallus (illumination) eli ratkaisun silmänräpäyksellinen ilmaantuminen ja 

• todentaminen (verification), jonka aikana testataan ratkaisun toimivuutta. 

Valmisteluvaihe on Wallasin mallissa jaettu vielä kahteen osaan. Laajassa mielessä se 

käsittää aiemmat kokemukset ja suppeammassa mielessä tietyn ongelman ratkaisemiseen 

liittyvät valmistelevat vaiheet. (Heinonen, 1995a, 16.) 

Ernst Kris (1979) puolestaan on esittänyt kolmivaihemallin johon sisältyvät seuraavat 

vaiheet (Heinonen, 1995a, 16): 

• inspiraatio (inspiration) eli tila, jossa impulssit saavuttavat esitietoisuuden 
helpommin kuin muissa olosuhteissa ja niiden kääntäminen muotoilluiksi 
ilmauksiksi voi tapahtua vaivattomasti, 

• työstäminen (elaboration) eli tarkoituksellinen ja järjestelmällinen pyrkimys kohti 
ongelman ratkaisemista, 
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• kommunikaatio (communication), joka kirjaimellisen merkityksen lisäksi tarkoittaa 
yleisön roolin projisoimista yhdelle tai useammalle todelliselle tai kuvitteelliselle 
henkilölle. 

Heinonen (1995a) yhdistää Wallasin ja Krisin kuvaukset, jotka ovat osin päällekkäisiä ja 

osin täydentävät toisiaan. Näin syntyy seitsemän vaihetta käsittävä luovan prosessin malli. 

Siihen sisältyy mallien sisäistäminen (valmistelu laajassa merkityksessä), valmistelu 

(suppeassa merkityksessä), kypsyminen, oivallus, inspiraatio, työstäminen (todentaminen) 

ja kommunikaatio. Heinonen olettaa, että myös sävellysprosessin etenemistä voidaan 

kuvata näiden vaiheiden avulla. (Heinonen, 1995a, 16.) 

Tehtävän valmisteluvaiheessa asetetaan ongelma, tarkastellaan sitä eri näkökulmista ja 

rajataan sitä (Wallas 1972). Säveltämisessä valmisteluvaiheeseen kuuluu 

sävellyspäätöksen tekeminen, tavoitteen asettaminen, tehtäväpresentaation 

muodostaminen, vaihtoehtojen tuottaminen ja alustava päätös sitoutua tietyntyyppiseen 

vaihtoehtoon. Cooperin (1990) mukaan sävellysprosessi käynnistyy yleensä usean eri 

motiivin seurauksena. Säveltäjä ei kuitenkaan itse välttämättä ole tietoinen näistä kaikista 

motiiveista. Yleisimpiä niistä ovat ammatilliset paineet, esteettiset tavoitteet, sekä 

elämäntilanteeseen liittyvät tekijät. Viimeksi mainitut ovat niin sanottuja ulkomusiikillisia 

tekijöitä, jolloin säveltäjälle voi tulla sisäinen tai ulkoinen ”pakko” säveltää. Ulkoinen 

pakko liittyy lähinnä ammatillisiin sitoumuksiin ja taloudelliseen tilanteeseen. Maslow 

(1987) puhuu itsensä toteuttamisen tarpeesta, jota voidaan pitää sisäisenä pakkona. 

Sisäinen pakko voi olla myös ristiriitojen purkamista psykoanalyyttisessä mielessä. 

(Heinonen 1995a, 18.)  

Valmisteluvaiheessa asetetaan prosessille erilaisia pienempiä ja isompia tavoitteita, sekä 

vaihtoehtoja (Heinonen 1986 & 1992). Hebbin (1972) ja Schankin (1986) mukaan 

vaihtoehtoja tuotettaessa moni mahdollisuus kuitenkin sulkeutuu pois jo sävellyspäätöstä 

tehtäessä, sillä ongelmaan yritetään usein soveltaa totuttuja ratkaisuja sekä stereotyyppisiä 

tuttuja yhdistelmiä. 

Ruthin (1984) mukaan säveltäjä esimerkiksi päättää genren jo valmisteluvaiheessa, mikä 

ohjailee häntä tietyissä rajoissa eteenpäin. Kuitenkin samalla on tyypillistä avoimuus 

erilaisille vaikutteille ja ympäristön antamalle informaatiolle. (Heinonen, 1995a, 19.) 

Heinosen (1995a) mukaan valmisteluvaihe päättyy yleensä siihen, kun valitaan alustava 

vaihtoehto myöhemmän kypsyttelyn kohteeksi.  
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Wallasin (1972) kypsymisvaiheessa ongelmaa ei pohdita tietoisesti, vaan tällöin yksilö käy 

mielessään läpi tiedostumattomia tai esitietoisia tapahtumia. Usein ongelman pohdinnasta 

luopuminen on tietoinen päätös, ja se voi olla tarpeellistakin erityisen ongelmallisen 

tehtävän ratkaisemiselle.  

Armbrusterin (1989) ja Simontonin (1986) tutkimusten mukaan valmisteluvaiheessa 

aktivoituneiden rakenteiden elementit muuttuvat kypsymisvaiheessa uudenlaisiksi 

yhdistelmiksi muodostaen uusia rakenteita. Tällaista rakenteiden uudelleenmuodostumista 

tapahtuu Tulvingin (1983) ja Johnin (1976) mukaan mielen tiedostumattomalla tasolla 

kaiken aikaa. Wallasin (1972) ja Taylorin (1971) mukaan tietyn tehtävän yhteydessä 

prosessit kohdistuvat kuitenkin jo kohti aavistettua yhdistelmää. Tietoisuuden taso kohoaa 

ja laskee kun yksilö aavistaa ratkaisun lähestyvän tai etääntyvän. Brown ja McNeill (1966) 

pitävät tätä aavistusta tyypillisenä esimerkkinä ilmiöstä, jolloin ratkaisun sanotaan olevan 

”kielenkärjellä”. Tällöin henkilö ei pysty palauttamaan mieleensä tiettyä sanaa, vaan 

joitain sitä muistuttavia sanoja.  

Wallasin (1972) mukaan oivallukseen ei juurikaan voi vaikuttaa tahdonalaisella 

yrittämisellä. Siinä ratkaisu tai idea ilmaantuu yllättäen ja silmänräpäyksessä. Brunelle 

(1971), Bigge (1976) ja Lehtonen (1992) kuvaavat oivallusta suhteiden ja merkityksen 

tunnistamisena. Patrick (1973), Simonton (1986) ja Gardner (1973) puhuvat 

kokonaiskuvasta, jonka henkilö saa oivalluksen hetkellä. Tällöin työn alla olevan 

kokonaisuuden yleishahmo tai rakenne ilmaantuu silmänräpäyksessä, ja oivalluksen 

tuloksena on uusi kokonaisuus. (Heinonen, 1995a, 20.)  

Armbuster (1989) ja Patrick (1970) sanovat, että oivalluksessa on aina kysymys 

käsittämisestä, ymmärtämisestä tai tunnistamisesta. Luovan prosessin kohdalla 

oivaltaminen tarkoittaa sellaisen mentaalisen rakenteen tunnistamista, joka joko 

välittömästi tai potentiaalisesti toteuttaa prosessin alussa asetetun tavoitteen. Saariluoman 

(1990) mukaan säveltäjän kohdalla voi sanoa hänen tunnistavan sopivan prototyypin 

niiden luonnosten joukosta, joita on kypsymisvaiheessa ajateltu tai kirjoitettu. (Heinonen, 

1995a, 21.) 

Heinosen (1995a) mukaan oivallus ja inspiraatio ovat osittain päällekkäisiä, mutta ne 

voidaan kuitenkin erottaa toisistaan etenkin kestonsa perusteella. Kun oivallus tapahtuu 

hetkellisesti silmänräpäyksessä, inspiraatio on puolestaan ajalliselta kestoltaan pidempi. 
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Krisin (1979), Taylorin (1971) ja Woodmanin (1981) tutkimusten mukaan inspiraation 

aikana henkilö voi tietoisesti vaikuttaa prosessin kulkuun juuri tilan pitemmän keston 

vuoksi. Inspiraation aikana ideoita tulee helposti ja niiden muotoileminen on helpompaa 

kuin tavallisesti. (Heinonen, 1995a, 21.) 

Inspiraatiota voidaan pitää Maslow’n (1987) kuvaamien ekstaattisten huippuelämyksien 

kaltaisena. Muita sellaisia ovat muun muassa luova elämys, rakkaus, oivallus, orgasmi ja 

mystinen kokemus. Huippuelämyksen aikana henkilö tuntee sisäistä integraatiota, sekä 

osallisuutta tai yhtymistä ulkoiseen maailmaan ja universumiin. Henkilö tuntee myös 

olevansa avoimempi elämyksille, elävänsä täydemmin ja olevansa spontaanimpi. Sen 

vuoksi inspiraation tuottama mielihyvä on varmasti tärkeä säveltämiseenkin motivoiva 

tekijä. (Heinonen 1995a, 21.) 

Inspiraatiotilassa aikaansaadut tuotokset ovat usein epäsuhtaisia ja niissä on aukkoja. Tässä 

tapauksessa yhteys uniin on ilmeinen. Inspiraatiotilassa tapahtuukin psykoanalyyttisen 

teorian käsittein toiskertaista työstöä. Freudin (1981) mukaan tässä tilassa useimmat 

mielettömätkin unet tulevat edes jollain tavalla käsiteltäväksi. Unien järjettömyys ja 

katkonaisuus lieventyy, jolloin se alkaa muistuttaa enemmän esikuvanaan toimivaa 

elämystä. Toiskertainen työstö parhaimmillaan jäsentää ja järjestää materiaalia 

valveajattelun tavoin. Osaa unista se kykenee muokkaamaan perusteellisesti, jolloin uni 

lähtee aivan hyväksyttävästä tilanteesta ja eteneekin hyväksyttävällä tavalla päätyen joskus 

jopa kutakuinkin järjelliseen lopputulokseen. Monissa unissa muokkaus jää puolitiehen, 

jolloin osa unta voi olla yhtenäistä, osa taas järjetöntä ja sekavaa. Lisäksi on niitä unia 

joihin toiskertainen työstö ei ulotu ollenkaan. (Heinonen 1995a, 22.) 

Inspiraatiovaiheen tuotoksien epäsuhtaisuudelle on olemassa myös toinen selitys. Se on 

prosessille asetettujen lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden sekoittuminen 

keskenään. Heckhausenin ja Beckmannin (1990) mukaan keskipitkän aikavälin tavoitteilla 

on kaksi tehtävää. Ensimmäinen on päätavoitteen toteutumisen kontrolloiminen silloin kun 

parhaillaan suoritettava toiminta koostuu lyhytaikaisemmista automatisoituneista 

osavaiheista, jotka itsessään vaativat vain vähän, jos lainkaan kontrollia. Toinen on 

tietoisten ja automaattisten osavaiheiden samanaikaisen suorittamisen helpottaminen. 

Mikäli kuitenkin osavaiheen suorittamisessa on vaikeuksia, tietoinen huomio siirtyy 

päätavoitteesta osavaiheen suorittamiseen. Päätavoite saattaa kokonaan kadota mikäli 

henkilö joutuu kiinnittämään tietoisesti huomionsa osavaiheisiin. Tällöin on seurauksena 
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erilaisia virhetoimintoja, joita ovat muun muassa jonkin osavaiheen unohtaminen tai sen 

suorittaminen väärään aikaan, toiminnan liian aikainen päättyminen, jatkuminen liian 

pitkään tai viimeksi suoritetun osavaiheen tahaton toistaminen. (Heinonen 1995a, 22.) 

Wallasin (1972) ja Krisin (1979) mukaan todentamisvaihe on valmisteluvaiheen tapaan 

tietoista toimintaa, jota pyritään kontrolloimaan loogis-operationaalisilla strategioilla. 

Tällöin verrataan syntynyttä kokonaisuutta sisäiseen ja ulkoiseen standardiin. Armbuster 

(1989) tarkoittaa sisäisellä standardilla alkuperäistä tavoitetta ja ulkoisella standardilla 

kuviteltua vastaanottajaa tai yleisöä. Säveltäjä kysyy itseltään: ”onko sävellys riittävän 

hyvä?” ja ”ymmärtävätkö toiset sitä?”. Heinonen (1995a) tarkentaa, että jälkimmäiseen 

kysymykseen pyritään vastaamaan enemmänkin seuraavassa, kommunikaatiovaiheessa, 

joka eroaa todentamisvaiheesta vain vähän. Kris (1979) puolestaan on sitä mieltä, että 

myös kamppailu jonka säveltäjä käy itsensä kanssa todentamisvaiheessa, voidaan käsittää 

kommunikaatioksi. Heinonen (1986) on lisäksi esittänyt, että suuri osa sävellysprosessista 

voidaan käsittää säveltäjän itsekommunikaatioksi. Säveltäjä toimii vuoroin tuottajan tai 

keksijän ja vuoroin vastaanottajan (kriitikon) roolissa. (Heinonen 1995a, 23.) 

Heinonen (1992) näkee, että sisäistä standardia voidaan pitää pyrkimyksenä sellaiseen 

tulokseen, jossa säveltäjän omat esteettiset, ideologiset ja mahdolliset ulkomusiikilliset 

tavoitteet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän voidaan soveltaa rationaalista 

(normatiivista) päätösteoriaa ja psykologista (deskriptiivistä) päätösteoriaa. Ensimmäisessä 

näistä oletetaan, että ihmisen päätöksenteko perustuu aina tällaisen ideaalisen vaihtoehdon 

tavoitteluun, subjektiivisesti odotetun hyödyn maksimoimiseen. Jälkimmäisessä sen sijaan 

oletetaan, että ideaalinen tavoitetaso alenee yleensä prosessin edetessä, kun ideaalinen 

vaihtoehto todetaan liian vaikeaksi tai mahdottomaksi saavuttaa. Tällöin henkilö tyytyy 

”riittävän” hyvään vaihtoehtoon. Tällainen riman laskeminen alemmalle tasolle on 

tyypillistä tilanteissa, joissa aiempaa parempia vaihtoehtoja ei enää yrityksestä huolimatta 

pystytä tuottamaan, tai kun tehtävään varattu aika käy vähiin. Heinosen (1995a) mukaan 

korkeatasoinen taide ei olisi mahdollista ilman sisäistä standardia, joka palvelee säveltäjän 

pyrkimystä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Ideaalisesta tuloksesta tinkiminen ei 

kuitenkaan ole niin huono asia, vaan se on luopumista saavuttamattomasta. Loevingerin ja 

Wesslerin (1972) mukaan oman rajallisuutensa hyväksyminen, ja kyky luopua 

saavuttamattomasta on yksi integroituneen persoonallisuuden ominaispiirteistä. Heinonen 

(1995a) on tehnyt näistä loppupäätelmän, jonka mukaan sisäisen standardin kriteerinä ei 

olekaan ideaalisen ratkaisun löytyminen, vaan rajoitusten hyväksyminen ja itsensä 
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toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla näiden rajoitusten puitteissa. (Heinonen 

1995a, 23–24. Ks. myös Heinonen 1992, 233.) 

Kommunikaatiovaiheessa sävellys saatetaan soivaan muotoon ja toisten kuultavaksi. 

Valmisteluvaiheen tavoin tässäkin voidaan erottaa pienempiä osavaiheita, jotka säveltäjä 

voi joko toteuttaa itse tai jättää osin tai kokonaan muiden tehtäväksi. Erilaisia osavaiheita 

ovat esimerkiksi nuotinnoksen puhtaaksikirjoittaminen, sävellyksen esittäminen, orkesterin 

johtaminen ja äänittäminen. Lisäksi säveltäjä joutuu useimmiten neuvottelemaan 

sävellyksensä kustantamiseen, julkaisemiseen ja esittämiseen liittyvistä kysymyksistä. 

Joskus osa näistä asioista on ratkaistu jo ennen sävellyspäätöksen tekemistä tai sen aikana. 

(Heinonen 1995a, 24.) 

Sävellyksen täytyy todellisuuden testin läpäistäkseen täyttää tietyt kriteerit, joita 

nimitetään ulkoiseksi standardiksi. Sillä tarkoitetaankin yksinkertaisesti ulkoisen 

ympäristön, etenkin sävellyksen kohdeyleisön huomioon ottamista. Krisin (1979) mukaan 

tämän toteutumisen edellytyksenä on se, että säveltäjä asettaa itsensä yleisön paikalle ja 

samastuu siihen. Heinonen (1995a) tarkentaa vielä että sävellyksellä kommunikoidaan siis 

pääasiallisesti esteettisiä ja ideologisia arvoja, sekä henkilökohtaisia kokemuksia. Hänen 

mukaansa on ilmeistä, että tarve säveltää perustuu ihmisen tarpeeseen kommunikoida 

toisten ihmisten kanssa. Fromm (1969) sanookin luovan toiminnan olevan yksi keino 

päästä yhteyteen toisten ihmisten kanssa. (Heinonen 1995a, 24.) 

Meyerin (1970) ja Heinosen (1991) mukaan musiikillisesta kommunikaatiosta voidaan 

erottaa vielä kaikkein syvin taso, jossa kommunikoidaan sellaista arvojärjestystä, jossa 

minätietoisuus ja yksilöllisyys syntyvät ihmisenä olemiseen liittyvästä kosmisesta 

epävarmuudesta ja sen voittamisesta. Becker (1973) pitää kuolemanpelkoa perustavimpana 

ihmisen inhimillisistä peloista. Hänen mukaansa huomattava osa ihmisen käyttäytymisestä 

ja kokemuksesta liittyy yritykseen kieltää kuoleman välttämättömyys. Kun ihminen luo 

tuotteen, esimerkiksi sävellyksen, joka elää kauemmin kuin hän itse, pyrkii hän itse asiassa 

luomaan illuusion omasta kuolemattomuudestaan. (Heinonen, 1995a, 24–25.) 

Heinonen (1995a) asettaa kysymyksen ”ymmärtävätkö toiset teostani?” muotoon 

”ymmärtävätkö ihmiset, että minä olen tärkeä, että minun aikaansaannoksillani on 

merkitystä myös muille kuin itselleni ja että minä lahjoitan teokseni yhteisölle, jotta kaikki 

voisivat iloita siitä – myös minun jälkeeni?”. Tällä tavoin subjektiivisten motiivien kuten 
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löytämisen ilon kokemisen lisäksi säveltämiseen motivoi Heinosen päätelmien mukaan 

myös tarve jakaa suuria ja tärkeitä kokemuksia toisten kanssa. (Heinonen 1995a, 25.) 

4.1.3 Ideoiden syntyminen sävellysprosessin yleisen mallin mukaan 

Heinosen sävellysprosessin yleisen mallin mukaan ideat syntyvät elämyksien pohjalta. 

Elämykset ovat aiempia tai nykyisiä kokemuksia., jotka lopulta kääntyvät musiikiksi. 

Heinonen käyttää päätösteoreettista lähestymistapaa. Hänen mukaansa sävellysprosessia 

voidaan pitää erikoistapauksena päätöksenteosta, jonka aikana vallitsee epävarmuus. Tämä 

päätöksenteko etenee vaihtoehtojen tuottamista ja valintaa edesauttavien strategioiden 

varassa. Tämä vaihtoehtojen tuottaminen ja jo tuotettujen vaihtoehtojen arvioiminen on 

yksi kaikkein ongelmallisimmista sävellysprosessin tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä. 

Ideat eivät siis synny tyhjästä, eikä niiden arviointi ole mielivaltaista. (Ks. mm. Cooke 

1959, Ballantine 1979, Meyer 1980 ja 1989). Sekä ideoiden että  niiden arviointikriteerien 

lähde on muistissa, vaikka idean saaminen edellyttääkin usein jotain ulkoista impulssia. 

(Ks. mm. Ballantine 1979, Mandler 1982, Graver & Mandler 1987). (Heinonen 1992, 232.) 

Idea voidaan Slobodan (1985), Heinosen (1986) ja Lasken (1989) mukaan käsittää 

työhypoteesiksi, joka antaa toiminnalle suuntaa, mutta muuttuu kuitenkin tilanteen 

vaatiessa. Päätösteoriassa tällaisesta työhypoteesista ovat muun muassa Newell ja Simon 

(1972) ja Kozielecki (1981) käyttäneet nimitystä tehtäväpresentaatio. (Heinonen 1992, 

233.) 

Heinonen (1995a) luettelee yksittäisen idean syntyhistoriaan liittyvät tekijät nojaten 

Tulvingiin (1983) ja Freudiin (1981a). Nämä osatekijät ovat: 

1. alkuperäinen tapahtuma tai tilanne, 

2. myöhemmät, edelliseen assosioituvat tapahtumat ja tilanteet sekä 

3. palautusvihjeenä toimiva ajankohtainen tapahtuma tai tilanne. 

Tulvingin (1983) mukaan alkuperäisen tapahtuman mieleen palauttamisessa myöhemmät 

tapahtumat muokkaavat sen muistiedustusta ilman että henkilö on tästä tietoinen. 

Alkuperäisen ja myöhempien tapahtumien piirteet sekoittuvat muistissa toisiinsa. Joskus 

palautusvihjeenä toimivan ajankohtaisen tapahtuman ominaispiirteet yhdistyvät 



 

 

29 

alkuperäisen tapahtuman muuttuneeseen muistiedustukseen, ja henkilö tulee tietoiseksi 

molempien lähteiden sisältämästä informaatiosta. Tuloksena on subjektiivinen 

muistikokemus, jossa henkilö yhdistää tiedostuneen informaation alkuperäiseen 

tapahtumaan. Toisinaan henkilö ei kuitenkaan tunnista muuttuneen muistijäljen ja 

palautusinformaation yhdistelmän yhteyttä alkuperäiseen tapahtumaan. Tällöin hän ei ole 

itse tietoinen siitä, että alkuperäinen tapahtuma on vaikuttanut hänen toimintansa taustalla 

olevan idean syntyyn. (Heinonen 1995a, 26–27.) 

Alkuperäisellä tapahtumalla ei semanttisen informaation kannalta ole muihin palautusta 

edeltäviin tapahtumiin nähden yhtä ratkaisevaa merkitystä. Sillä on kuitenkin ratkaiseva 

merkitys alkuvaiheessa, koska myöhempien tapausten tulkinta perustuu aiempien pohjalta 

muodostettuihin rakenteisiin. Kun puhutaan yhden asian vaikutuksesta toisen asian 

oppimiseen, puhutaan siirto- eli transfer-vaikutuksesta. Transfer on positiivista kun 

aiemmin opittu sopii uuteen tilanteeseen ja helpottaa uuden oppimista. Negatiivista se on 

silloin, kun opittu on ristiriidassa uuden tilanteen kanssa, ja silloin uuden oppiminen voi 

olla vaikeampaa. Kun henkilö kokee useamman tapahtuman, joiden ominaispiirteet ovat 

samanlaisia, hän muodostaa niiden pohjalta tyyppitapausta koskevan rakenteen. Näin 

syntyy semanttinen rakenne. (Heinonen 1995a, 27.) 

Kun siirrytään vaiheeseen, jossa idea muuttuu musiikiksi, käyttää Heinonen (1995a, 30–

31) luonnosteluprosessin mallia. Musiikissa on perinteisesti erotettu kolmenlaisia 

käsikirjoitustyyppejä. Niitä ovat luonnos eli skitsi, konsepti ja puhtaaksikirjoitus. 

Luonnoksella tarkoitetaan ensimmäistä, usein pikaisesti tehtyä hahmotelmaa, konsepti on 

ensimmäinen kirjoitettu kappale, jonka pohjalta puhtaaksikirjoitus tehdään. 

Puhtaaksikirjoitus on se versio, jonka perusteella teos esitetään, ja jonka pohjalta se 

kustannetaan nuottijulkaisuksi tai partituuriksi. (Vrt. Kilpeläinen 1990.) Uudemmassa 

luonnosten ja käsikirjoitusten tutkimuksessa vaiheet luokitellaan vielä paljon 

yksityiskohtaisemmin. Silloin erotetaan: 

• ideoivat ja kokeilevat luonnokset, jotka ajoittuvat pääasiassa prosessin 

alkuvaiheeseen ja koskevat yleensä yhtä suppeaa muotoyksikköä, 

• jäsentävät ja kokonaismuotoa hahmottavat luonnokset, jotka ajoittuvat pääasiassa 

prosessin alku- ja keskivaiheisiin ja koskevat yleensä laajahkoa 

muotokokonaisuutta tai koko teosta, sekä 
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• täydentävät ja viimeistelevät luonnokset, jotka ajoittuvat pääasiallisesti prosessin 

keski- ja loppuvaiheisiin ja koskevat tavallisesti tiettyä itsenäistä taidetta tai sitä 

laajempaa kokonaisuutta. 

Heinosen tulkinta vastaa Patrickin (1970) saamia tuloksia hänen selvittäessään empiirisesti 

eteneekö taiteen tai tieteen luomisprosessi Wallasin ongelmanratkaisuprosessin mukaisesti. 

Näiden tuloksien mukaan valmistelu, oivallus ja todentaminen olivat helposti jäljitettävissä 

ja sijoitettavissa prosessin normatiiviseen etenemiseen. Kypsymisvaiheen sijoittaminen 

tiettyyn paikkaan sen sijaan osoittautui ongelmallisemmaksi. Se näytti pikemminkin 

menevän lomittain erityisesti valmistelun ja oivalluksen kanssa. Johtopäätöksenä voi 

todeta, että kypsymistä tapahtuu siis kaiken aikaa. Heinonen (1995a) havainnollistaa 

sävellysprosessin etenemistä ja luonnosten määrää kuviossa 2. Tässä hän on jättänyt 

huomioimatta mallien sisäistämis- ja kommunikaatiovaiheen. Kuvio 2 vastaa monilta osin 

myös Patrickin tuloksia, mutta Heinonen tarkentaa sen olevan puhtaasti teoreettinen malli, 

eikä se Patrickin tuloksien tavoin pyri kuvaamaan vaiheiden kestosuhteita toisiinsa nähden. 

Kuvion tarkoitus on pääasiassa kuvata sitä, että prosessin vaiheet menevät päällekkäin, 

vaikka niillä onkin oma paikkansa prosessin kulussa. Heinonen muistuttaa myös, että 

sävellysprosessin sisällä voidaan erottaa vielä useampia pienempiä sävellysprosesseja, 

esimerkiksi teeman, taitteen tai osan säveltäminen. Myös näistä pienempimuotoisista 

prosesseista voidaan usein erottaa kaikki tai useimmat luovan prosessin vaiheet. (Heinonen 

1995a, 35–36.) 
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Kuvio 2. Sävellysprosessin vaiheet. Y-akseli kuvaa tietyn vaiheen ja sitä edustavien 
luonnosten määrää, ja X-akseli prosessin etenemistä ajassa. (Heinonen 1995a, 35.) 

 

4.1.4 Sävellysprosessiin vaikuttavat kontekstitekijät 

Yrjö Heinosen (1995a) mukaan olemassa useita eri tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa 

poikkeamia sävellysprosessin tyypilliseen etenemiseen. Eri vaiheiden kesto, sekä 

kognitiivisen prosessoinnin muotojen osuus saattaa vaihdella huomattavasti eri 

kontekstitekijöiden vaikutuksesta. Heinonen erottaa kolmenlaisia kontekstitekijöitä: 

1. Rakenteelliset tekijät, jotka ovat suhteellisen pysyviä ja joita säveltäjä ei voi itse 

valita eikä niihin juurikaan vaikuttaa. 
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2. Muutosprosessit, jotka toteutuvat edellisten rajoissa ja ovat joko ennustamattomia 

tai perustuvat toisiaan seuraavien stabiilien jaksojen ja murrosvaiheiden 

vuorotteluun. Säveltäjä voi vaikuttaa tietyn vaiheen tai jakson sisältöön, muttei sen 

tapahtumiseen ylipäätään.  

3. Suppeammat kontekstitekijät, jotka määräytyvät edellisten perusteella, ja joiden 

rajoissa säveltäjä voi toimia suhteellisen vapaasti. 

Näitä tekijöitä Heinonen tarkastelee sekä yhteisöllisestä että yksilöllisestä näkökulmasta. 

Rakenteellisia tekijöitä ovat muun muassa säveltäjän kulttuurinen ympäristö ja hänen 

persoonallisuutensa rakenne. Esimerkkejä stabiilien vaiheiden ja murrosvaiheiden 

vuorottelusta ovat kulttuurin muuttuminen, sekä säveltäjän normatiivinen elämänkaari ja 

hänen elämäänsä vaikuttavat satunnaismuuttujat kuten terveys, ihmissuhteet, kriisit yms. 

Säveltäjä toimii aina tietyssä historiallisessa tilanteessa, ja jokainen sävellys syntyy juuri 

tietyssä elämäntilanteessa. Suppeampia kontekstitekijöitä ovat erilaiset tehtävätyypit, sekä 

vaihtelevat sävellystilanteet. Tehtävätyypit määräytyvät genren ja teoksen laajuuden 

mukaan. Sävellystilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi käytettävissä oleva aika, 

käyttötarkoitus ja erilaiset käytännön kysymykset. (Heinonen 1995a, 37–38.) Tässä 

tutkielmassa perehdytään kuitenkin tarkemmin vain normatiivisiin ja ei-normatiivisiin 

elämän kriiseihin ja niiden vaikutukseen. 

4.2 Omaelämäkerrallisten laulujen tutkiminen 

Maynard Solomon (1990) on luetellut erilaisia lähestymistapoja, joita elämänkertatutkija 

voi käyttää jäljittäessään elämäntilanteen ja sävellysprosessin tai teoksen välisiä 

yhtymäkohtia. (Heinonen 1995b, 218–219.): 

1. Aloitetaan ajallisesti kaukaisista tapahtumista ja yritetään jäljittää niiden 

mahdollisia heijastumia säveltäjän yksittäisissä sävellyksissä ja 

työskentelytavoissa. 

2. Aloitetaan äskettäisestä elämäntapahtumasta, joka osoittautuu tietyn teoksen 

välittömäksi impulssiksi, ja etsitään lisäksi analogisia tilanteita säveltäjän 

aikaisemmista kokemuksista. 
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3. Yritetään rakentaa säveltäjän persoonallisuudesta sellaista dynaamista mallia, joka 

perustuisi tiedettyjen elämänkerrallisten tosiasioiden ja hänen teoksiinsa sisältyvän 

psykologisen materiaalin väliseen vuorovaikutukseen. 

4. Aloitetaan näennäisesti yksinkertaisesta ja helposti verifioitavasta ulkopuolisesta 

tekijästä, joka johtaa välittömästi tietoiseen sävellyspäätökseen. 

Jotta voidaan palauttaa laulun sanoitus tiettyyn henkilökohtaiseen kokemukseen, on ensin 

pelkistettävä sanoitukset yleiseen teemaan ja yhdistettävä se sitten johonkin lauluntekijän 

emotionaalisesti sävyttyneeseen henkilökohtaiseen kokemukseen. (Heinonen 1995b, 64.) 

Sheila Davisin (1989) mukaan lauluntekijä ei usein kerro lauluissaan ajatuksiaan 

kirjaimellisesti. Laulun taustalla on usein jokin henkilökohtainen, tunteita herättävä 

kokemus, joka pelkistetään johonkin yleiseen teemaan, ajatukseen tai emootioon. Sen 

jälkeen luodaan kuviteltu tilanne tai asetelma, joka heijastaa tätä yleistä teemaa. Tällaisen 

prosessin tuloksena on universaali laulu, johon kuulijan on helppo samaistua. (Heinonen 

1995a, 64 ja Heinonen 1995b, 236–237.) 

D’Indy (1969) on esittänyt yleispätevänä normatiivisena mallina, että säveltäjän teokset 

jaetaan nuoruudenteoksiin, kypsän kauden teoksiin ja myöhäistuotantoon. Manturzewska 

(1990) puolestaan on tehnyt mallin ammattimuusikkojen kehityksestä elämänkaaren 

aikana. Heinonen (1995a, 47) on yhdistänyt nämä kaksi mallia (ks. taulukko 2).  
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Taulukko 2. Säveltäjien normatiiviset tyylikaudet (d’Indy 1969) suhteutettuna 
ammattimuusikkojen kehitykseen elämänkaaren aikana (Manturzewska 1990). 
(Heinonen 1995a, 47.) 
 

Säveltäjien tyylikaudet (d’Indy) Ammattimuusikkojen kehitys elämänkaaren aikana 
(Manturzewska) 

 0–6 vuotta: aistimellis-emotionaalinen kausi, 
matkiminen ja spontaani oppiminen dominoivat. 

 6–14 vuotta: tavoitteellisen itseoppimisen ja ohjatun 
oppimisen kausi (muodollinen koulutus alkaa) 

imitaatio  
(avoin jäljittely) 

15–30 vuotta: taiteellisen persoonallisuuden 
muotoutuminen (muodollinen koulutus päättyy) 

kypsä kausi 
(itsenäistyminen)                                                       

30–50 vuotta: ammatillisesti stabiili vaihe, yleensä 
kaikkein tuotteliain kausi 

sisäistynyt kausi  
(itseensä vetäytyminen) 

50–70 vuotta: uran merkityksen ja tuotteliaisuuden 
väheneminen, siirtyminen hallinnollisiin ja 
pedagogisiin tehtäviin 

 70 vuodesta eteenpäin: vetäytyminen (aktiivisesta) 
ammatillisesta toiminnasta 

 

4.3 Lauluntekeminen itseterapiana 

Yrjö Heinosen (1995b, 215) mukaan musiikin tuottaminen improvisoiden tai säveltäen voi 

auttaa ratkaisemaan psyykensisäisiä ristiriitoja ja siten auttaa egon eheytymisessä. 

Säveltäjät käyttävät usein joko tietoisesti tai tiedostamattaan hyväkseen tätä 

sävellysprosessin ominaisuutta kirjoittaessaan sävellyksiä. Usein tarve ratkaista 

psyykensisäisiä ristiriitoja toimiikin motivoivana tekijänä säveltämiseen. 

Kimmo Lehtosen (1986) mukaan taiteen ja musiikin itseterapeuttinen funktio kuuluu 

psykoanalyyttisen teorian perusoletuksiin. Psykoanalyyttinen musiikkiterapia lähtee siitä 

oletuksesta, että henkilö kykenee musiikin kuuntelemisen tai tuottamisen avulla tuomaan 

tietoisuuteen tiedostumattomia, torjuttuja elementtejä. Musiikin avulla hän pystyy 

ratkaisemaan torjuttuja ristiriitoja sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla. Myöskään musiikin 

terapeuttisia merkityksiä tiedostamatta tapahtuva musiikin tuottaminen ei 

psykoanalyyttisen taide- ja luovuuskäsityksen mukaan eroa merkittävästi tietoisesta 
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terapeuttisesta käytöstä. Taiteen tekeminen käsitetään joka tapauksessa torjuttujen 

toiveiden sijaistyydytykseksi – torjuttujen toiveiden tyydyttämiseksi sosiaalisesti 

hyväksyttävällä tavalla – eli sublimoinniksi. (Heinonen 1995b, 216.) 

Useat tutkijat, kuten Lehtonen (1986, 1990, 1992a ja 1992b), Rechardt (1984), Solomon 

(1980 ja 1990) ja Heinonen (1991) ovat todenneet sävellysprosessin psyykensisäisiä 

ristiriitoja sovittavan ja minän integroitumista edistävän funktion perustuvan ainakin 

seuraaviin seikkoihin (Heinonen 1995b, 216.):  

(1)  sävellysprosessi on itsessään isomorfinen psyyken integraatioprosessin 
kanssa sikäli, että molemmat etenevät tiettyjen rajallisten ja tunnistettavissa olevien 
päävaiheiden kautta tuntemattomasta tunnettuun, disintegraatiosta integraatioon, 
kaaoksesta kosmokseen; 

(2) säveltäjä hyödyntää prosessinsa aikana kaikkia tietoisuuden tasoja ja nojaa 
sekä primaari- että sekundaariprosesseihin siten, että prosessin eri vaiheissa 
tietoisuuden eri tasot ja eri prosessoinnin muodot painottuvat eri tavalla; 

(3) säveltäjä integroi prosessinsa aikana aikaisemmin kokemaansa 
(kuulemaansa, esittämäänsä, tutkimaansa) musiikillista materiaalia uusiksi 
kokonaisuuksiksi ja tämä materiaali liittyy hänen paitsi puhtaasti musiikillisiin, 
myös ulkomusiikillisiin kokemuksiinsa; 

(4) integroidessaan aiemmin kokemaansa musiikillista materiaalia uusiksi 
sävellyksiksi säveltäjä integroi samalla uusiksi konfiguraatioiksi niitä 
henkilökohtaisia kokemuksia, joihin tämä musiikillinen materiaali assosioituu. 

 

Freud käsitteli jo varhaisessa vaiheessa artikkelissaan luovan kirjoittamisen ja 

päiväunelmoinnin vastaavuuksia. Hän muotoili tällöin hypoteesin luovan toiminnan ja 

henkilön aikaisempien kokemusten suhteelle. Sen mukaan jokin nykyisyydessä tapahtuva 

kokemus voi herättää henkilössä muiston aikaisemmasta, tavallisesti lapsuuteen liittyvästä 

kokemuksesta. Tämän pohjalta jokin täyttymätön toive saa täyttymyksen luovassa työssä, 

joka lopullisessa muodossaan sisältää elementtejä sekä äskeisestä tilanteesta että vanhasta 

muistumasta.  

Heidi Ahosen mukaan taide voi olla itsehoidon ja itseterapian väline – todellinen löytöretki 

itseen. Taiteen keinoin voidaan paljastaa, purkaa ja läpityöskennellä asioita. Se avulla 

voidaan myös kommunikoida tai viestiä itsestään itselle tai toisille. Taiteeseen voidaan 

sekä siirtää omia tunteita ja tarinoita että löytää siitä niitä. Langer (1967) on kuvaillut 

taidetta näin: ”Taide on tunteiden tulkki. Se on sanatonta kieltä, tarinan kertomista itsestä 
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itselle ja toisille – niille, jotka haluavat ymmärtää. Taide on sisällöllisesti abstraktia, mutta 

tunteenomaisesti totta konkreettisemmin kuin mitkään sanat.” Säveltäjä voi siirtää 

elämänsä ristiriidat ja ratkaisut musiikkiinsa. (Ahonen 1994, 13–14.) 

Taiteen kautta ihminen voi myös ilmaista tunteita, joiden olemassaolosta hän ei ole 

aiemmin ollut tietoinen. Ihminen voi etsiä taiteen avulla harmoniaa ja tasapainoa sisäiseen 

maailmaansa. Esimerkiksi musiikin muuttuessa harmoniseksi, ihminen voi samalla 

läpityöskennellä tunteitaan ja elämänsä kysymyksiä. Ahosen (1994, 15) mukaan säveltäjä 

Stockhousen on itse asiassa säveltänyt teoksen, jossa hän pyrkii järjestämään kaaosta. 

Stravinski (1973) puolestaan määrittelee musiikin ”sarjaksi jännityksiä jotka pyrkivät 

parhaansa mukaan purkautumaan”. Hänen mukaansa koko ihmiselämä koostuu 

jännitystilojen ja niiden purkautumisen vuorottelusta 

Vaikeita ja ahdistavia asioita voi olla helpompi käsitellä symbolisen etäisyyden päästä. 

Donald W. Winnicottin (1982) mukaan musiikkia tekevä tai kuunteleva ihminen voi siirtää 

siihen omia tunteitaan, mikä tekee musiikista transitionaali-ilmiön. Transitionaali-ilmiö 

mahdollistaa vaikeiden tunteiden läpityöskentelyn turvallisella tavalla ilman liian suurta 

ahdistusta. Käsitellessä taideobjektia omien tunteiden tai tiedostamattomien ristiriitojen 

sijaan, ahdistus ongelmaa kohtaan vähenee ja ongelma tulee helpommin ratkaistavaksi. 

Psykoanalyysin terminologiassa puhutaan self-objektista silloin kun taidetoiminnan aikana 

käsitellään ja läpityöskennellään omia ja tunteita ja kysymyksiä. (Ahonen 1994, 15.) 

Säveltäjän tekemää teosta voidaan Kimmo Lehtosen (2010, 248) mukaan pitää 

musiikkisubjektina johon on sitoutunut runsaasti psyykkistä energiaa. Säveltäjä sitoo 

musiikkiteokseen vaikutelmia. Primaariprosessien vuoksi sävellystyötä on pidetty 

regressiona minän palveluksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tekijä taantuu hetkeksi 

varhaisempiin kehitysvaiheisiin ja pystyy tätä kautta pääsemään käsiksi torjuttuihin 

kokemuksiinsa. Tällöin kysymyksessä ei kuitenkaan ole varsinaisesti reggressio, vaan 

symbolisen prosessin toimintaan liittyvä psyykkinen sitominen. Sitominen edistää 

psyykkistä integraatiota purkamalla piilotajuisia paineita ja ristiriitoja auttaen henkilöä 

käsittelemään piilotajuista materiaalia.  

Lehtonen (1993) on käsitellyt sitomista luovuuden näkökulmasta. Sitomisprosessissa 

levottomuutta ja ahdistusta aiheuttava sitomaton viettienergia etsii objektia johon sitoutua. 

Tiedostamattomat mielensisällöt varautuvat psyykkisellä energialla, mikä mahdollistaa 
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niiden integroitumisen esitietoiseen ja myöhemmin tietoiseen järjestelmään. Onnistuessaan 

sitominen tuottaa oivalluksen ja inspiraation kokemuksia, jolloin ego vahvistuu ja henkilö 

näkee itsensä ja ongelmansa uudessa valossa. (Lehtonen 2010, 248.) 



5 TUTKIMUKSEN METODOLOGIAA 

Tässä tutkielmassa on useiden eri laadullisen tutkimuksen lähestymistapojen piirteitä. Niitä 

ovat muun muassa tapaustutkimus, narratiivinen tutkimus ja elämäkertatutkimus. Luvussa 

3 olen kertonut psykoanalyyttisestä musiikintutkimuksen lähestymistavasta, joka on 

tärkein näkökulmani. Tässä luvussa keskityn tapaustukimukseen ja avoimeen haastatteluun 

aineistonkeruumenetelmänä, sekä sen analyysiin. 

5.1 Narratiivisuus ja elämäkertatutkimus 

Narratiivisuudesta voidaan puhua lähinnä tutkimusaineistoon liittyen. Hannu Heikkisen 

(2010, 148) mukaan narratiivisuutta voidaan käyttää myös, kun kuvaillaan tutkimuksen 

materiaalia, eli aineiston laatua. Aineisto on tällöin suorasanaista, kertomusmuotoista 

kielenkäyttöä. Haastattelu, jossa tutkittavalle annetaan mahdollisuus kertoa käsityksensä 

asioista omin sanoin, tuottaa kerrontaan perustuvaa, narratiivista aineistoa. 

Kertomuksellisesta luonteestaan huolimatta narratiiviselta aineistolta ei välttämättä vaadita 

juonellisuutta, eli sitä, että kertomuksella on alku, keskikohta ja loppu.  

Analyysitapana en kuitenkaan ole käyttänyt varsinaista narratiivista analyysiä, sillä 

kertomuksen juonella ja kokonaisuudella ei tässä tutkielmassa ole merkitystä. Tutkittavan 

kertomus ei alunperinkään kulkenut juonellisesti alusta keskikohdan kautta loppuun, vaan 

se rönsyili asiasta toiseen palaten välillä taaksepäin ja hypähdellen sivupoluille. Olen ikään 

kuin pilkkonut kertomuksen pieniin palasiin ja järjestänyt palaset uudelleen. Toisaalta, 

tällöin aineistosta nousee muutamia pienempiä kertomuksia. Lieblich, Tuval-Maschiach ja 

Zilbert (1998) jakavat narratiivisen tukimuksen neljään eri tyyppiin, sekä holistiseen ja 

kategoriaaliseen analyysiin. Holistisessa kertomusta analysoidaan kokonaisuutena, 

kategoriaalisessa taas tarinaluonne ja kokonaisuus jätetään kokonaan huomiotta. Siksi 

jälkimmäinen analyysitapa ei ole varsinaisesti narratiivinen. (Hänninen 2010, 166.)  

Narratiivisuus ja elämäkerrallinen tutkimusote liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä 

elämäkerrat ymmärretään yleensä kertomuksina. Syrjälä ja Numminen (1988) mainitsevat 

yhtenä tapaustutkimuksen muotona elämäkerrallisen tapaustutkimuksen. (Saarela-

Kinnunen & Eskola 2007, 185.) Syrjälän (2007, 231–233) mukaan 

elämäkertatutkimuksilla on pitkä perinne muun muassa sosiologian tieteenalalla. 
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Elämäkerrallinen lähestymistapa on myöhemmin saanut Suomessa hyväksyttävän aseman 

lähes kaikissa ihmistieteissä. Psykologian historiassa elämäntarinoita ovat tutkineet muun 

muassa Freud, Levinson ja Erikson.  

Denzin (1989) on kehittänyt monia eri teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja 

yhdistelevän elämäkerrallisia kertomuksia tutkivan viitekehyksen. Siinä on olennaista 

nostaa esiin tutkittavien oma ääni, sekä heidän tunteensa, toimintansa ja kokemuksensa. 

Niiden pohjalta tarkastellaan erityisesti elämän käännekohtia, jotka voivat muuttaa 

radikaalisti niitä merkityksiä, joita ihmiset antavat itselleen ja omille kokemuksilleen. 

(Syrjälä 2007, 231.) 

5.2 Tapaustutkimus 

Koska tutkittavia oli vain yksi, voidaan puhua tapaustutkimuksesta. Saarela-Kinnusen ja 

Eskolan (2007, 194) mukaan tapaustutkimus ei ole niinkään menetelmä, vaan 

lähestymistapa. Se pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä kokonaisvaltaisesti ja sille on 

tyypillistä monipuolisuus ja joustavuus. Parhaimmillaan teoria ja empiria käyvät 

vuoropuhelua luoden uutta tietoa.  

Tapaustutkimukselle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, sillä sitä voidaan tehdä 

hyvin monella tavalla. Olennaista siinä on, että käsiteltävä aineisto muodostaa jollain 

tavalla kokonaisuuden, eli tapauksen. Tapaustutkimuksen ongelmana on Saarela-Kinnusen 

ja Eskolan (2007) mukaan muun muassa yleistettävyyden puute. Hamel, Dufour ja Fortin 

(1993) ovat maininneet kritiikkinä myös sen, että tapaustutkimuksen aineiston 

keräämisestä puuttuu usein kurinalaisuus. Lisäksi sekä tutkijan että hänen informanttiensa 

näkemykset ovat usein hyvin subjektiivisia. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 184–185.) 

Tutkimuskohteen valinta voi perustua Laitisen (1998, 33–37) mukaan joko teoreettiseen tai 

käytännölliseen intressiin. Saarela-Kinnunen ja Eskola (2007, 187) toteavat, että 

sattumanvaraiset tekijät voivat vaikuttaa tapauksen valintaan. Tutkijan oma satunnainen 

intressi ja valittavan tapauksen saatavilla olo, esimerkiksi valmiit yhteydet häneen voivat 

vaikuttaa hänen valikoitumiseensa tapaukseksi. Stake (1995, 2.) pitää henkilöitä ja 

ohjelmia mahdollisina tapauksina. Hänen mukaansa esimerkiksi tapahtumat ja prosessit 

eivät sovi tähän määritelmään yhtä hyvin. Laitinen (1998, 36) korostaa, että tapauksen 
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valintakriteerit on aina kerrottava. Tapauksen ollessa yksilö, on perusteltava, miksi juuri 

hän on valittu. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 188.) 

Syrjälä ja Numminen (1988, 19) ovat luetelleet neljä vaihtoehtoa tutkimuskohteen valinnan 

perusteiksi. Heidän mukaansa tapaus on joko (Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 188.): 

a) mahdollisimman tyypillinen (jotta tulokset olisi siirrettävissä toisiinkin 
samankaltaisiin tapauksiin), 

b) jonkinlainen rajatapaus esimerkiksi teoriaa testatessa, 

c) ainutkertainen, poikkeuksellinen tai opettava (jolloin sen avulla voidaan oppia 
tuntemaan ilmiön yleisiä piirteitä) tai 

d) paljastava, jolloin tutkijan on mahdollisuus päästä kiinni ennen tutkimattomaan 
ilmiöön. 

Saarela-Kinnusen ja Eskolan (2007, 194) mukaan tapaustutkimukselle ei ole olemassa 

omaa, erityistä analyysimenetelmää. 

5.3 Tutkimuksen taustaa: Esa Elorannan elämästä 

Esa Eloranta on vuonna 1963 syntynyt laulaja-lauluntekijä. Hän on tehnyt uraa sekä 

bändinsä Garbon kanssa että soolona. Lisäksi hänen laulujaan ovat levyttäneet monet 

suomalaiset artistit, kuten Jorma Kääriäinen, Katri Helena, Kari Tapio ja Jani Wickholm.  

Esa innostui musiikista 1970-luvun alkupuolella. Lapsuudessa yksi suurimmista 

musiikillisista vaikuttajista oli muun muassa Esan äidin kuuntelema Glen Campbell. 

Kotona televisiosta katsottiin Syksyn säveltä ja Euroviisuja, joten iskelmäkulttuuri juurtui 

lapsuudesta asti syvälle, vaikkei Esa iskelmästä erityisemmin pitänytkään. Myöhemmin 

iski Hurriganes, jonka Esa näki esiintyvän ollessaan 12-vuotias. Tästä varsinainen 

musiikki-innostus lähti liikkeelle, mutta Esa kertoo sen olleen aluksi lähinnä 

rocktähtiunelmaa. Ulkoinen rock-uskottavuus oli tärkeää, ja peilin edessä harjoiteltiin 

rocktähden elkeitä. Tässä vaiheessa musiikin sisällöllä ei ollut juurikaan merkitystä. Esa 

kirjoitteli omia lauluja jo 12-vuotiaana, mutta tällöin lauluntekijyys ei vielä ollut 

varsinainen intohimo. Alun perin lauluntekeminen lähti siitä, kun Esa huomasi että on 

helpompi tehdä omia lauluja kuin opetella esimerkiksi Hurriganesin kappaleita.  

Yhtenä käännekohtana lauluntekijyyteen liittyen Esa muistaa Bruce Springsteenin River-

kappaleen. Esan englanninkieli oli hyvä, koska perhe oli asunut Amerikassa hänen 
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ollessaan pieni. Siksi hän ymmärsi heti koko tarinan. Tämän jälkeen Esa löysi nopeasti 

myös esimerkiksi Jackson Brownen ja Neil Youngin, mitä kautta lauluntekijyys 

varsinaisesti lähti liikkeelle. Toinen musiikillinen käänne tapahtui, kun Esa oli Pelle 

Miljoonan keikalla 17-vuotiaana. Hän innostui punkista, mutta tajusi myös samalla, että 

laulujen sanat merkitsevät todella paljon ja innostui tekemään lauluja suomenkielellä.  

Vaikka Esa on tehnyt siitä asti lauluja suomeksi, hänen laulutekotapansa on 

amerikkalainen, osaksi folk- ja country-pohjainen, ja osaksi Bruce Springsteenin tyylinen 

rock. Hän kokee tekevänsä amerikkalaista singer-songwriter-musiikkia, vaikka tekeekin 

sitä suomeksi. Hän ei koe ollenkaan olevansa suomirock-koulukuntaa, vaikka hänen 

Garbo-bändinsä on joskus kyseiseen kategoriaan muiden toimesta luokiteltukin. Esan 

mukaan se, että soittaa suomeksi ja soittaa rockia, ei tarkoita sitä, että kuuluu perinteiseen 

suomirock-genreen. Esa sekoittelee mielellään eri musiikkityylejä. Amerikkalaisuus on 

hänelle hyvin tärkeää, ja yksi konkreettinen elementti, mikä Esan musiikin erottaa 

suomirock-musiikista on se, että hänen lauluistaan suurin osa on duurivoittoisia. 

Suomirockia sen sijaan leimaa usein mollivoittoisuus. Sen sijaan Esan sanoitukset ovat 

melankolisia. Hän kertookin pitävänsä ristiriitaisuudesta, joka näkyy myös 

amerikkalaisessa country-musiikissa: vaikka tarina on surumielinen, melodia on silti 

duurivoittoinen. Esan soolotuotannossa on paljonkin country-vaikutteita, mutta hän ei 

kuitenkaan varsinaisesti puhu country-musiikista. Se johtuu suureksi osaksi siitä, että 

suomalaiset eivät jostain syystä ole kovin vastaanottavaisia countrylle. Esan mielestä he 

kuuntelevat sitä kyllä oikein mielellään jos se syötetään heille vaivihkaa. Hyvänä 

esimerkkinä tästä on Kari Tapio, joka on tehnyt countrya oikein hyvällä menestyksellä. 

Harva on silti tajunnut kuunnelleensa countrya.  

Esan elämänkaaren traagisimpia tapahtumia ovat olleet vanhempien avioero vuonna 1978 

ja parhaan ystävän, Garbon kitaristin Nixun kuolema vuonna 1995. Vanhemmat erosivat 

Esan ollessa 15-vuotias. Äiti muutti toiselle paikkakunnalle ja otti mukaansa 3-vuotiaan 

pikkuveljen, joten suhde veljeen jäi aika lyhyeksi. Esa jäi asumaan isän kanssa kahdestaan 

ja elämä oli melko repaleista. Meneillään oli pahin yläasteaika ja Esa kertoo olleensa 

aikamoinen kouluhäirikkö. Musiikista ja omien laulujen tekemisestä löytyi lopulta hyvä 

tunteiden ja aggressioiden purkamistie. Tällöin lauluntekeminen sai aivan uuden 

merkityksen. 
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Garbo-bändin perustaminen vuonna 1985 oli myös iso käännekohta Esan elämässä. 

Ensimmäinen levy julkaistiin jo seuraavana vuonna bändin perustamisen jälkeen. 

Samoihin aikoihin Esa muutti Helsinkiin, missä hän tapasi myös tulevan puolisonsa. Tytär 

syntyi vuonna 1987. Tiet erosivat kuudentoista vuoden yhteiselon jälkeen. Nykyisen 

vaimonsa kanssa Esa alkoi seurustella vuonna 2003. Pojat syntyivät vuosina 2007 ja 2009.  

Nixun kuoleman jälkeen 1990-luvun loppu oli musiikkiuran kannalta hieman repaleista 

aikaa, eikä soolourakaan oikein tuntunut ottavan tulta alleen vuonna 1998 ilmestyneestä 

soololevystä huolimatta. 2000-luvun alussa Esa teki yhden levyn Kultakurkut-nimisen 

yhtyeen riveissä. Soolouran hän kertoo lähteneen kunnolla käyntiin vasta vuonna 2007, 

jonka jälkeen soololevyjä on ilmestynyt neljä kappaletta.  

Että nyt mä oon niinkö ollu semmosessa… semmosessa jossai hyvässä putkessa… 

voi sanoa tässä nyt viimeset… vaikkei tietenkään isoa menestystä oo mutta sillain 

niinkö että on saanu niinkö hyvin tehtyä lauluja ja myöskin tuo tavallaan tuo muille 

tekeminen niin on oikeestaan… oikeestaan siitä kakstuhattaseittemän luvusta niinkö 

menny paremmin. 

5.4 Aineiston keruu: avoin haastattelu 

Halusin lähteä tekemään haastattelun mahdollisimman puhtaalta pöydältä ja vailla omia 

oletuksia. Vaikka minulla oli teoreettisen viitekehykseni pohjalta tiettyjä oletuksia, en 

halunnut johdatella haastateltavan kertomusta liikaa. Siksi valitsin avoimen haastattelun. 

Haastateltava antoi luvan käyttää tutkimuksessa oikeaa nimeään (ks. liite 1.) 

Vilma Hännisen (2010) mukaan haastattelu on ihmistieteissä tyypillisin tapa kerätä 

aineistoa. Wengraf (2001) korostaa haastateltavan omaa vapautta kertoa tarinaa 

haastattelijan tyytyessä vain nyökyttelemään ja kannattelemaan muilla tavoin kerronnan 

etenemistä. Haastattelija voi esittää tarinasta nousevia lisäkysymyksiä kuten ”voitko kertoa 

lisää siitä miten…”, sekä täydentää kokonaisuutta lopuksi kysymällä omista 

tutkimusongelmistaan nousevia kysymyksiä, jotka eivät ole spontaanisti nousseet esiin 

kertomuksessa. (Hänninen, 2010, 164.) 

Haastattelu valitaan aineistonkeruutavaksi usein siksi, että tutkittavan ihmisen 

subjektiiviset kokemukset nähdään tärkeänä. Tutkittavan henkilön halutaan antaa kertoa 
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itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti ja hänet nähdään tutkimuksessa 

merkityksiä luovana ja aktiivisena osapuolena. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2010, 205.) 

Haastattelu oli lähestymistavaltaan osaksi myös elämäkerrallinen, sillä haastateltava kertoi 

suullisesti tarinoita omasta elämästään. Elämäkerroissa on hyvät ja huonot puolensa, koska 

niissä tutkittava saa itse päättää mitä hän kertoo ja mitä ei, sillä tutkija ei ohjaa aineiston 

sisältöä. Lisäksi hän saattaa muistaa jotain väärin tai on unohtanut asioita kokonaan. 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2010, 218–219.)  

Avoimesta haastattelusta käytetään myös nimityksiä syvähaastattelu, kliininen haastattelu, 

asiakaskeskeinen haastattelu ja keskustelunomainen haastattelu. Kysymykset ovat avoimia 

ja ainoastaan ilmiö josta keskustellaan, on etukäteen määritelty. Avoimelle haastattelulle 

on tyypillistä että haastateltavia on vähän, ehkä vain yksi, ja tutkittava ilmiö avataan 

mahdollisimman perusteellisesti. Avoimessa haastattelussa tutkimuksen viitekehys ei 

määrää haastattelun suuntaa, vaan se on ilmiökeskeinen. Täydellistä viitekehyksen 

huomiotta jättämistä ei kuitenkaan vaadita. Se auttaa tutkijaa hahmottamaan tutkimaansa 

ilmiötä ja se suuntaa väkisinkin haastattelua jonkin verran. Haastattelussa kuitenkin 

sallitaan tutkijan intuitiiviset ja kokemusperäiset lähestymiset ja väliintulot. Tärkeintä on, 

että tutkija antaa tutkittavan puhua vapaasti, mutta pitää kuitenkin haastattelun oikeassa 

aiheessa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 78.)  

Keräsin aineiston haastattelemalla laulaja-lauluntekijä Esa Elorantaa. Hän valikoitui 

haastateltavaksi kahdesta syystä. Ensiksikin tiesin että hänellä on takanaan pitkä ura ja 

laaja tuotanto. Jos jotakuta voi kutsua mahdollisimman monipuoliseksi ja tyypilliseksi, 

ammattimaiseksi lauluntekijäksi, niin Eloranta on varmasti sellainen, sillä hän on tehnyt 

lauluja leipätyökseen jo pitkään. Toisekseen koin että häntä on helppo lähestyä, sillä meillä 

on paljon yhteisiä tuttavia vaikken häntä henkilökohtaisesti tuntenutkaan ennen 

haastatteluja.  

Tutustuin etukäteen Elorannan tuotantoon ja tutkin hänen kotisivujaan, mutta tietämykseni 

hänen elämästään oli hyvin vähäinen. En tehnyt valmiita haastattelukysymyksiä, mutta 

listasin kuitenkin muutaman asian mistä halusin hänen kertovan. Tarkoitus oli antaa 

Elorannan kertoa hyvin vapaamuotoisesti omin sanoin elämästään ja lauluntekemisestään. 

Halusin nimenomaan selvittää miten Eloranta itse kokee asiat, ja valmiit 

haastattelukysymykset olisivat saattaneet johdatella liikaa.  
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Teimme haastattelun Elorannan kotona hänen työhuoneessaan. Olin kertonut hänelle jo 

etukäteen tutkivani sitä, miten elämän kriisit vaikuttavat laulujen syntymiseen. Eloranta 

osoittautui heti hyväksi valinnaksi haastatteluun, sillä hän tuntui olevan hyvin puhelias ja 

kertoi avoimesti musiikistaan ja elämästään. Vaikka kertomus välillä rönsyilikin, en 

keskeyttänyt, sillä huomasin että kertomuksen lomassa hän oma-aloitteisesti kertoi asioita 

jotka vastasivat tutkimuskysymyksiini. Olin iloinen siitä, että mitään ei tarvinnut väkisin 

kaivella esiin. Välillä pyysin häntä kertomaan tarkemmin jostain asiasta esimerkiksi: 

”Kertoisitko vielä tarkemmin elämästäsi, esimerkiksi lapsuuden perheestäsi ja 

ihmissuhteiden alkamis- ja päättymisajankohdista.?” tai ”Kerrotko vähän lauluista jotka 

olet tehnyt yhteistyönä jonkun toisen kanssa?”. Jossakin kohdassa hänen esittäessään 

mielenkiintoisen faktan, saatoin haastaa hänet myös pohtimaan asiaa enemmän kysymällä 

”Miksiköhän näin on?”. Mielestäni onnistuin yllättävän hyvin haastattelijan roolissa, 

vaikka huomasin että välillä on vaikeaa olla kommentoimatta. Kun asia mistä puhutaan on 

läheinen myös itselle, houkutus kertoa omia mielipiteitä on suuri. 

5.5 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Tuomi ja Sarajärvi (2002, 94–95) neuvovat tutkijaa tekemään vahvan päätöksen siitä, mikä 

aineistossa on tutkimuskysymysten kannalta olennaista. Sen jälkeen aineisto on käytävä 

läpi ja sieltä on erotettava ja merkittävä tähän liittyvät asiat. Edellisestä käytetään nimitystä 

litterointi. Merkityt asiat kerätään yhteen ja erotetaan muusta aineistosta, jonka jälkeen 

aineisto luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään. Lopuksi kirjoitetaan yhteenveto. 

Teoriasidonnainen eli teoriaohjaava analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan (vrt. 

teorialähtöinen analyysi), vaan se voi toimia apuna analyysin etenemisessä. 

Analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysiä. 

Tarkoitus ei ole testata teoriaa, vaan pikemminkin avata uusia ajatusuria. Tutkija pyrkii 

yhdistelemään aineistolähtöisyyttä ja valmiita malleja toisiinsa välillä pakolla, puolipakolla 

ja luovastikin. Yhdistelyn tuloksena voi syntyä jotain aivan uutta. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 98–99.) 

Käytän itse mieluummin käsitettä teoriaohjaava. Tuomen ja Sarajärven (2002, 100–101) 

mukaan Teoriaohjaavassa analyysissä aineiston hankinta on vapaata suhteessa teoriaan. He 

korostavat, että teemat jotka aineistosta nousevat, muotoutuvat nimenomaan tutkijan oman 

ymmärryksen kautta. Vaikka ei olekaan tarkkoja sääntöjä sille mitä aineistosta tulisi 
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nostaa, ei teemoja kuitenkaan sovi valita mielivaltaisesti, vaan tutkimustehtävät huomioon 

ottaen.  

Teoriaohjaava sisällönanalyysi ei eroa aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä juurikaan. 

Ainut ero on, että teoriaohjaavassa analyysissä teoreettiset käsitteet luodaan teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta, kun taas aineistolähtöisessä analyysissä käsitteet nousevat 

aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 116.) 

Sisällönanalyysi sopii Kyngäksen ja Vanhasen (1999) mukaan myös täysin 

strukturoimattoman aineiston analyysiin. Grönfors (1982) kuitenkin huomauttaa, että 

sisällönanalyysillä kerätty aineisto saadaan usein vain järjestettyä johtopäätösten tekoa 

varten. Tutkijan ongelmaksi saattaa muodostua se, että hän kyllä saa analyysinsä kuvattua 

tarkasti ja esittelee järjestetyn analyysinsä tuloksina ilman mielekkäitä johtopäätöksiä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.) 

Sisällönanalyysissä etsitään tekstin merkityksiä ja pyritään kuvaamaan dokumentin, 

esimerkiksi haastattelun sisältöä sanallisesti. Hämäläisen (1987) mukaan laadullisen 

aineiston analysoinnin tavoitteena on lisätä informaatioarvoa, kun hajanaisesta aineistosta 

pyritään luomaan selkeää ja yhtenäistä informaatiota. Selkeyttämisen avulla voidaan tehdä 

luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston laadullisessa käsittelyssä 

tarvitaan loogista päättelyä ja tulkintaa, jossa aineisto ensin hajotetaan osiin ja järjestetään 

uudelleen loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110.) 

Miles ja Huberman (1984) ovat kuvanneet aineistolähtöistä analyysiä kolmivaiheisena 

prosessina:  

1. Aineiston redusointi eli pelkistäminen, 

2. aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 

3. abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. 

Aineiston pelkistämisessä on kysymys siitä, että esimerkiksi aukikirjoitetusta haastattelusta 

poistetaan tutkimukselle epäolennaiset asiat. Tutkimustehtävää apuna käyttäen aineistosta 

koodataan olennaiset asiat. Eri tutkimuskysymyksiin viittaavat ilmaukset voidaan merkitä 

eri väreillä. Politin ja Hunglerin (1997) mukaan seuraavaksi on määritettävä 

analyysiyksikkö, joka voi tutkimustehtävän ja aineiston laadusta riippuen olla joko 
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yksittäinen sana, lause, lauseen osa tai ajatuskokonaisuus, joka sisältää useita lauseita. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 111–112.) Näin saadaan aineisto teemoiteltua. Itse olen jo 

teemoittelussa käyttänyt apuna teoriaviitekehystä. Kolmannessa vaiheessa käsitteet 

luodaan teemojen teoriaviitekehystä apuna käyttäen, kun kysymys on teoriaohjaavasta 

analyysistä. Tuomen ja Sarajärven (2002, 115) mukaan abstrahoinnissa tarkoituksena on 

liittää empiirinen aineisto teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksissa esitetään empiirisestä 

aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat. 

Tutkija pyrkii johtopäätöksiä tehdessään ymmärtämään tutkittavia heidän omasta 

näkökulmastaan.  

Nauhoitin haastattelun joka kesti aika tarkalleen kaksi tuntia. Siirsin äänitiedoston 

GarageBand-ohjelmaan, jossa sitä oli helppo kelata edestakaisin tarvittaessa. Litteroin 

haastattelun melko tarkkaan sana sanalta jättäen pois vain muutamia yksittäisiä lauseiden 

loppuun tulevia ”niinku” –tyyppisiä ilmaisuja. Näillä ei ollut tutkimukseni kannalta 

merkitystä sillä etsin aineistosta vain sanottuja asioita. Ei ollut myöskään tarvetta kiinnittää 

huomiota puheessa esiintyneisiin taukoihin, äänenpainoihin yms. Haastatteluaineistoa 

kertyi 30 sivua. Litteroinnin jälkeen luin aineistoa läpi, ja yritin teoriaviitekehystä apuna 

käyttäen etsiä tiettyjä teemoja, joista Eloranta kertoi. Niitä hahmottui yllättävän nopeasti ja 

merkitsin ne tekstiin eri väreillä. Teemoja olivat kohdat joissa Esa kertoi elämästään ja 

elämän kriiseistään, lauluntekoprosessistaan ja lauluntekemisen terapeuttisuudesta. Poistin 

joukosta ne kohdat, jotka eivät liittyneet läheisesti tutkimustehtävääni. Sen jälkeen järjestin 

samalla värillä koodatut teemat peräkkäin ja vertailin niissä kerrottuja asioita teoriaan. 

Lauluntekoprosessiin liittyen merkitsin vielä erikseen kursiivilla ne kohdat, missä puhuttiin 

oman elämän vaikutuksesta lauluntekoprosessiin, sekä ideoiden syntymisestä. 

Esimerkiksi auki kirjoitetusta haastatteluaineistosta löytyi seuraavanlainen kohta: 

…sitte ku mä oon yrittäny tehdä oikeen semmosia niinkö… siis todella fiktiivisiä 

niinkö tarinoita… nii sitte mä oon loppupeleissä huomannu että ne on kääntyny 

kuitenki semmoseksi että ne on niinkö mun elämästä jotenki. Et mä en vissiin vaan 

kykene siihen jotenki… et mä niinkö tekisin täysin… ihan täysin fiktiivistä. Vaan 

kyllä siinä on aika paljon… sekotettuna sitä mun omaa juttua. 

Merkitsin tämän tekstinpätkän vihreällä värillä, joka ooli koodivärini lauluntekoprosessiin 

liittyen. Myöhemmin merkitsin sen vielä kursiivilla, koska siinä puhuttiin lisäksi oman 
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elämän vaikutuksesta lauluntekemiseen. Etsin muita samaan teemaan liittyviä kohtia ja 

järjestin ne peräkkäin järkevällä tavalla. Sen jälkeen etsin teoriaviitekehyksestä kohtia 

joiden informaatiota voin vertailla aineistosta nousseisiin asioihin.  

Jotta oli mahdollista verrata lauluntekijän tuotantoa hänen elämänkaareensa, oli hankittava 

dokumentit hänen tuotannostaan. Lauluntekijän omat levyt ja niiden julkaisuvuodet olivat 

löydettävissä muun muassa hänen kotisivuiltaan, mutta muuta tuotantoa varten oli 

pyydettävä dokumentit Teostolta. Tuli ilmi, että ihan kaikkea tuotantoa olisi hyvin työlästä 

kartoittaa, sillä myös julkaisematta jääneitä lauluja oli paljon. Siksi päätin rajata 

tutkimukseni siihen tuotantoon, joka on julkaistu ja levytetty. Saatuani Teostolta listan 

Elorannan säveltämistä ja sanoittamista lauluista, kävin sen läpi ja tein taulukon 

kuvaamaan laulujen määrää vuosi vuodelta. Tämä vei oman aikansa, sillä listassa laulut 

olivat aakkosjärjestyksessä, kun minun taas piti järjestää ne kronologisesti. 



6 TUTKIMUSTULOKSET 

Esittelen tässä luvussa teoriaviitekehyksen ohjaamana syntyneet teemat 

lauluntekoprosessista, elämän kriisien vaikutuksesta lauluntekoprosessiin ja 

lauluntekemisen itseterapeuttisista mahdollisuuksista. Tarkastelen myös laulutuotannon 

määrää suhteessa normatiiviseen elämänkaareen. Lopuksi on vielä yhteenveto siitä kuinka 

tulokset vastasivat tutkimuskysymyksiini. 

6.1 Lauluntekoprosessista 

Esan mukaan lauluntekeminen, kuten elämä maapallolla ylipäätään perustuu toistuviin 

kaavoihin. Hän on todennut hyväksi noudattaa tiettyjä kaavoja omassa 

lauluntekemisessään. Tämä pitkälti siksi, että lauluntekeminen on Esan leipätyötä. 

Kaavoista poikkeavan, hyvin taiteellisen ja omaperäisen musiikin tekeminen ei vain 

taloudellisesti ajateltuna ole kannattavaa. Esalla on selkeästi oma vakiintunut kaavansa tai 

mallinsa, sekä hyväksi todetut työtavat, joiden pohjalta hän säveltää.  

Et se niinkö tavallaan täytyy hyväksyä ja sitte koko se lauluntekoki on kaavamaista 

että siellä on… se on vaan hyväksi havaittu, että on hyvä olla a-osa ja on hyvä olla 

kertosäe ja sitte ehkä c-osa, ei aina tartte olla mutta monesti seki ois hyvä ja… ja 

introt ja ehkä soolo, ehkä sooloa ei ehkä solooa. Ja sitte et se ois kiva olla alle 

neljän minuutin nii… et niitä on semmosia niinkö tiettyjä kaavoja ihan hirveesti. 

Että niinkö kaikki on niinkö todella kaavamaista ja… ja se on semmonen asia mikä 

sitte myöskin täytyy vähän niinkö hyväksyä. Jos ei sitte halua heittäytyä ihan 

täydelliseksi taiteilijaksi ja sitte rupeaa tekemään vaan apurahataidetta, että 

unohtaa kaikki kaavat ja hyväksyy sen että ne ei ikinä soi missään. 

6.1.1 Valmisteluvaihe ja ideat 

Ennen varsinaisen sävellystyön aloittamista täytyy valita muun muassa genre eli musiikin 

tyylisuuntaus. (Ruth 1984). Esa Elorannan haastattelussa tuli selkeästi ilmi, että on hyvin 

erilaista tehdä lauluja muille kuin itselleen. Muille tehdessä joutuu ottamaan huomioon 

monia erilaisia asioita ja myös omia rajojaan joutuu venyttämään. Tehdessään musiikkia 

Garbo-bändille, Esa pysyy rock-musiikissa. Tehdessään lauluja omille levyilleen, hän on 
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pysynyt uskollisesti folk- ja countryvaikutteissa. Tehdessään lauluja muille, raja-aidat ovat 

kuitenkin murtuneet. Tietyt omimmilta tuntuvat genret ovat yleensä syöpyneet ihmisen 

alitajuntaan pitkän ajan kuluessa. Niiden juuret ovat mahdollisesti jo lapsuudessa. Esa ei 

usko pystyvänsä tekemään luontevasti esimerkiksi soul- tai reggae-musiikkia, koska nämä 

genret vaatisivat hänen mielestään sen, että musiikkia olisi kuunnellut pienestä asti. Esa 

uskoo myös omien vaikutteidensa lähteneen omasta lapsuudestaan ja siitä musiikista mitä 

kotona kuunneltiin.  

…folkkia ja rokkia oon tehny ihan pikku.. ihan alusta asti. Et ku ne ensimmäiset 

biisit on ollu sitä Bob Dylania ja mitä mä oon opetellu ja… ja sitte tää 

Hurriganespohjanen juttu ja sitte tämmönen Springsteen-juttu ku mä oon niin 

varhasessa vaiheessa lähteny niitä ja tehny sitä niin paljo että ne tulee ja… et kai 

niitä pitäs sitte ihan pikkupojasta asti tehdä tai pikkutytöstä asti nii lapsesta asti 

tehdä nii sillon ne tulee luontevasti. Että sitte toi iskelmä nii seki on ollu sitten 

taas… se on niin paljon läsnä ollu että niinkö jos mä muistan omaa lapsuutta niin 

se iskelmä on ollu aika isossa roolissa vaikka mä en mikään iskelmäfani ikinä ollu.-

-- .Että seki vaikka mä en oo koskaan ees hirveesti tykänny iskelmästä mutta se 

on… se on mulle semmosta aika läheistä niinkö mä jollain lailla ymmärrän sitä. 

Että sitte mä pystyn itekki semmosta tekemään. 

Kuten Cooke on esittänyt, kaikki musiikki minkä kanssa säveltäjä on elämänsä aikana ollut 

tekemisissä, on varastoitunut hänen muistiinsa, vaikkei kaikki ole edes palautettavissa 

tietoisuuteen. Jokaisella säveltäjällä on oma kokemuksensa musiikillisesta traditiosta, ja 

hän toimii sen mukaan. (Heinonen 1990, 108.) Musiikkigenret, joita säveltäjä on 

kuunnellut eniten, ovat varmasti yksi tietoisuuteen syöpynyt seikka. Sävellettäessä tällaisen 

musiikkigenren mukaan, säveltäjän ei tarvitse erikseen miettiä, miten tehdä laulusta 

tyylinmukainen, vaan siitä tulee sellainen automaattisesti. Vieraampaa genreä 

sävellettäessä joutuu tietoisesti pohtimaan, millä elementeillä laulusta saa tyylinmukaisen.  

Ideoita ja lauseita tulee mieleen usein ajaessa autolla pitkiä keikkamatkoja. Esa laittaa niitä 

muistiin puhelimeensa, ja selailee niitä sitten työpäivän aikana jos ideoita ei muuten ole 

valmiina mielessä. Joskus hän on joutunut pakottamaan itsensä tekemään laulun vaikkei 

mitään isompaa ideaa ole ollutkaan valmiina. Tämä ei kuitenkaan yleensä johda 

parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. 
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…ja sit vaan joskus ku on semmonen päivä ku eihän nyt kaikkina päivinä aina oo 

mitään ideoita nii… Sit mä vaan jonaki täällä työpäivänä pitää… että nyt pitää 

ruveta tekee yhtä uutta laulua ja sitte mä katon puhelimesta jotai niitä lauseita et 

mitäs tässä nyt on ja… sit mä saatan ruveta pakottamaanki semmosta biisiä mut 

yleensä niist ei tuu… kyl mä oon tehny hirveen paljo biisejä et mä oon niinkö 

pakottanu ne… pakottanu ne tulemaan tai jotain… ja jos mä oon pakot… tehny ne 

ilman niinkö minkään valtakunnan inspiraatiota että… mulla on ihan järettömät 

määrät semmosia biisejä mut nii… kyl niissä vaan valitettavasti sitte on se että ei 

ne… ei ne oikein jää elämään sitte… 

Eniten ideoita ja vaikutteita omiin lauluihinsa Esa saa kuuntelemastaan musiikista. Hän 

kuunteleekin musiikkia todella paljon ja usein sieltä tarttuu jotain. Se saattaa olla yksi 

lause tai sana joka herättää ajatuksia. Sen ympärille on hyvä lähteä kehittelemään omaa 

laulua. Esan mukaan kaikissa hänen lauluissaan on jotain lainattua, ja hänen mielestään 

kevyt musiikki on yleensäkin eräänlaista ”sitaattitaidetta”. 

Et mä koen että mun kaikissa lauluissa on niinkö jotain lainattua. Että jos joissakin 

saattaa olla jopa vähän enemmän… mutta joissaki saattaa olla hyvin vähän sitä se 

saattaa olla jokin yks sana tai joku. Ja sitte tosiaan että ku se mielikuvitus lähtee 

sitte laukkaamaan tai jotku omat elämänkokemukset tai muut niin sitten niin… niin 

yhdistettynä niin tuota sitten lähtee tulemaan. 

Heinosen (1995a) useimmat sävellykset syntyvät esisävellyksellisien hahmotelmien, eli 

ideoiden pohjalta. Samoin ajattelee myös Sloboda (1986). Heinosen mukaan ideat syntyvät 

elämyksien pohjalta. Tässä mielessä esimerkiksi jokin Esan mainitsemilla automatkoilla 

näkemä maisema voisi toimia elämyksenä joka muuttuu ideaksi.  

Esan kuuntelemat musiikkikappaleet saattavat toimia palautusinformaationa. Jokin 

yksittäinen sana tuo mieleen ajatuksen, josta muodostuu laulun idea, eli alustava 

tehtäväpresentaatio tulevalle laululle. Heinosen (1995a, 26–27) mukaan jokin 

ajankohtainen tapahtuma saattaa toimia palautusinformaationa johonkin aikaisempaan 

tapahtumaan, jolloin aikaisempi tapahtuma vaikuttaa hänen saamaansa ideaan. 

Alkuperäisen ja myöhemmän tapahtuman piirteet sekoittuvat kuitenkin toisiinsa, jolloin 

alkuperäisen tapahtuman muistiedustus muuttuu. Säveltäjä ei tällöin välttämättä edes 

tunnista yhteyttä alkuperäiseen tapahtumaan. 
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Esalla on tapana tehdä ensin sävel ja sitten vasta sanat. Usein säveltäessä tulee kuitenkin 

vahingossa lauleskeltua jotain englanniksi ja yhtäkkiä mieleen saattaakin tulla jokin 

lausahdus johon Esa ihastuu.  

Mut esimerkiksi mä saatan joskus niinkö vahingossa laulaa jotaki… sillainki on 

käyny että mulla… mä laulan aina aluksi englanniksi tai semmoseksi… 

remuenglanniksi tai miksi sitä vois sanoa… et se englannilta kuulostavaa ääntelyä 

on se mun se lähtökohta. Mut sitte sieltä saattaa tulla sitte jostaki ihan en tiedä 

mistä mutta semmosia niinkö valmiita lauseita mitä mä rupeen laulaan että… 

Jotain vaikka waiting for a friend tai jotain tämmöstä ja sitte mä niinkö saatanki 

ihastua siihen ja nappaanki kiinni siitä ja yritän kääntää sen suomeksi ja sitte ehkä 

saatan käyttää sitä käännöstä koko sen biisin lähtökohtana. 

Tässä on merkkejä Heinosen (1995a) lauluntekoprosessin oivallus-vaiheesta, jossa 

ongelmaan löytyy ratkaisu silmänräpäyksessä. Kuten Wallas (1972) on sanonut, ratkaisun 

ilmaantumiseen ei voi juurikaan vaikuttaa tahdonalaisesti. Vaikuttaa myös siltä että 

psyyken tiedostamattoman osa on tässä mukana ja sieltä kumpuaa jotain. Tässä 

palautusinformaationa saattaa toimia Esan lauleskelu vaikkei hän osaisikaan itse yhdistää 

asioita toisiinsa.  

6.1.2 Työstäminen ja kommunikaatio 

Esa yrittää tehdä lauluja mahdollisimman paljon. Jokaista levyäkin kohden on yleensä ollut 

nelisenkymmentä laulua ehdolla ja niistä on sitten valittu parhaat levytettäväksi. Osa 

lauluista jää väkisinkin rannalle, mutta Esa yrittää joskus tarjota niitä muille artisteille 

levytettäväksi. Joskus hän saattaa ottaa uudelleen työstettäväksi ja muokattavaksi 

vanhempaa tuotantoaan ja tällaisissa tilanteissa on vaikea sanoa milloin kyseinen laulu on 

oikeasti syntynyt.  

Esa käyttää lauluja tehdessään perinteisesti kynää, kumia ja paperia. Hän myös äänittää 

lauluistaan demoversiot. Nuorempana yksi laulu saattoi syntyä yhden päivän aikana, mutta 

nykyään Esa käyttää mielellään enemmän aikaa niiden hiomiseen. Yhden laulun 

tekemiseen saa helposti kulumaan kokonaisen viikon. Mikäli laulu syntyy liian nopeasti, 

Esa ei luota sen olevan tarpeeksi hyvä. Hänen mukaansa olisi aina parempi nukkua yön yli 

ennen kuin toteaa laulun valmiiksi. Oman kriitikkouden kehittyminen on lauluntekijälle 
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Esan mielestä hyvin tärkeä. Usein on hyvä antaa laulun unohtua vähäksi aikaa ja kuunnella 

se myöhemmin uudelleen. Nuorempana helposti loukkaantuikin siitä jos joku sanoi 

laulusta jotain kriittistä. Esan mukaan on tarvittu paljon elämänkokemusta ja aikaa että on 

oppinut ottamaan kritiikin vastaan ja pohtimaan sen pohjalta olisiko laulussa todella 

aiheellista muuttaa jotain.  

…ja sehän se just ku yksin tekee biisejä nii ilman biisintekopartneria nii siinä se on 

se kova juttu että pitäs olla se kriitikko, oman itsensä kriitikkona. Se on semmonen 

mitä on täytyny hirveesti kehittää. Että jaksas kattoo kriittisesti sitä. 

Mutku se on monesti sitä että se, ku se vasta muutaman viikon päästä kun on 

demottanu sen laulun valmiiksi nii sen pitää puoleksi unohtua ja sitte kun sitä 

kuuntelee niin sen ite vasta kuulee että onko se hyvä vai ei. Et se on niinkö melkein 

hölmöintä mitä voi tehdä että ku siinä alkuinnostuksessa jos tekee sen biisin nopeesti 

loppuun ja demottaakin sen mahollisimman nopeesti niin saman tien lähettää sen 

jollekki, nii se on niinkö liian nopea yhtälö, että huomaa että on lähettäny semmosia 

mistä jälkikäteen ajattelee että eihän tää ollu ollenkaan vielä valmiskaan. Et se on 

ollu mulle aina semmonen kompastuskivi et niinkö se vanhan kansan sanonta että 

pitäs nukkua yön yli niin sitä mä en oo muistanu aina että mä oon ollu niinkö liian 

innokas ja liian hätänen. 

Heinonen (1995a, 35) on huomannut että kypsymistä tapahtuu sävellysprosessin aikana 

kaiken aikaa. Wallasin (1972) ja Krisin (1979) mukaan inspiraation tai oivalluksen jälkeen 

alkaa todentamisvaihe, jota pyritään kontrolloimaan loogis-operationaalisin strategioin 

(Heinonen 1995a, 23). Maslow’n sanoin: ekstaasia seuraa arki, spontaania ideointia viileä 

harkinta ja ehdotonta hyväksymistä kritiikki. Esa pitää tärkeänä sitä, että malttaa nukkua 

yön yli. Yön aikana tapahtuu väistämättä tiedostamatonta kypsymistä, jonka pohjalta 

laulua voi taas arvioida uudelleen ja työstää lisää. Kuten Heinonen (1986) on todennut, osa 

sävellysprosessista on itsekommunikaatiota, jossa säveltäjä toimii vuoroin tuottajan tai 

keksijän, ja vuoroin kriitikon roolissa (Heinonen 1995a, 23). 
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6.2 Elämän tapahtumat ja kriisit laulujen ideoiden lähteenä 

Esa on hyvin vakuuttunut siitä, että kyllä ne useimmat laulun aiheet tulevat omista 

elämänkokemuksista. Hän on joskus tarkoituksella yrittänyt tehdä täysin fiktiivistä tarinaa, 

mutta huomannut lopulta niiden kääntyvän kuitenkin jotenkin omakohtaiseksi.  

…sitte ku mä oon yrittäny tehdä oikeen semmosia niinkö… siis todella fiktiivisiä 

niinkö tarinoita… nii sitte mä oon loppupeleissä huomannu että ne on kääntyny 

kuitenki semmoseksi että ne on niinkö mun elämästä jotenki. Et mä en vissiin vaan 

kykene siihen jotenki… et mä niinkö tekisin täysin… ihan täysin fiktiivistä. Vaan 

kyllä siinä on aika paljon… sekotettuna sitä mun omaa juttua. 

Tilaustöiden osalta Esa pitää tärkeänä, että laulussa olisi nimenomaan esittäjän kannalta 

mukana joitain oman elämän kokemuksia. Tilaustöissä Esa yrittää usein kysellä voisiko 

esittäjä kertoa jotain asioita omasta elämästään, jotta hän voisi kertomusten pohjalta alkaa 

kehitellä laulua. Useimmat esittäjät ovat sellaisia, ettei hän tiedä heidän elämästään juuri 

mitään. Hän on kuitenkin huomannut että kertomuksia on vaikea saada. Täysin 

yleismaailmallista, jokaisen suuhun sopivaa laulua on vaikea tehdä. 

…ja mä niinkö olisin toivonu että ne kirjottas mulle jotai lapsuuden kokemuksia tai 

jotai ja sit mä voisin niistä niinkö käyttää sitte omaa mielikuvitusta ja miettiä… 

Mutta en mä oo saanu semmosta… --- …mä koen että ne semmoset niinkö tunteisiin 

vetoavat jutut ne niinkö pursuaa semmosesta jostain omakohtasista kokemuksista… 

Et siinä on niinkö aika paljo haastetta mutta… Itellehän on kaikista helpoin tehä 

biisejä että… ne monesti lähtee tulemaan tosi luontevasti ja niitten kanssa ei tarvi 

välttämättä hirveesti kamppailla. 

Myös Heinonen (1995a, 37–38) on todennut elämän normatiivisen elämänkaaren 

tapahtumien, sekä satunnaisten ei-normatiivisien kriisien vaikuttavan lauluntekoprosessiin. 

Cooperin (1990) mukaan kriisi voi vaikuttaa lauluntekemiseen niin, että säveltäjä valitsee 

tiedostetusti tai tiedostamattaan sävellystehtäviä, jotka heijastelevat tavalla tai toisella 

läpikäytävää kriisiä (Heinonen 1995a, 49).  

Tutkimuksessa oli tavoitteena myös selvittää, löytyykö levyjen tematiikasta viittauksia 

julkaisuhetkellä tai hieman sitä ennen vallinneeseen elämäntilanteeseen. Esan levyiltä on 

löydettävissä jonkin verran tematiikkaa. Suurin osa lauluista on syntynyt lähellä levyn 
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julkaisuajankohtaa, mutta kuitenkin usein mukana on myös paljon aikaisemmin syntyneitä 

lauluja. 

Kyllä niistä tietenki aika paljo voi mutta ei ne tuota, ei ne nyt semmosia tiukasti 

temanttisia… levyjä… koska mä en muista että mä olisin yhtäkään levyä tehny 

sillälailla… sillälailla että mä oisin tehny sitä koko levyä. Että nyt istun alas ja nyt 

alkaa biisi numero yksi ja… --- …Niinku mä sanoin aikasemmin niin mullaha on 

aina niinkö joka levyä varten ollu ainaki neljäkymmentä biisiä. Niin kyllähän 

jokainen levy on tavallaan kokoelma niistä… neljästäkymmenestä biisistä mitä on 

sen vuoden tai kahden vuoden aikana tehty että… Mut sitte sieltä saattaa niinkö… 

mut mitä enemmän tekee jonku lyhyen ajan sisässä paljo biisejä nii niihin saattaa 

sitä samaa temantiikkaa sitte tulla niin paljo. Että mitä lyhyemmän ajan sisällä ne 

biisit on tehty niin sitä enemmän siihen tulee sitä temaatti… siis se että tulee niinkö 

kokonainen albumi temantiikka sitte paremmin. Mutta sitte jotku biisit… jotku levyt 

on sillain että siinä on niin vanhojaki biisejä seassa että… että se temantiikka ei 

välttämättä sitte toteudu niin hyvin. 

Niinkö esimerkiksi tää mun viimenen levy Suuret odotukset niin siinä se nimi kertoo 

jo sen että se on niinkö… niissä melkein kaikissa biiseissä on niinkö pieni ihminen 

vastaan niinkö tää nykyajan meininki. Et siinä on semmonen.. et se Suuret 

odotukset –biisi kuvaa kaikista parhaiten sitä mutta… niissä on muissaki 

biiseissä… Mutta toisaalta sitte voi ajatella että se mun temantiikkaki on aina sitte 

melkein sitä samaa sitte kaikissa levyissä on periaattessa et mullon se sama 

temantiikka aina. Että se on semmonen… että on semmonen yks… se on tämmönen 

niinkö… pienen ihmisen elämä…--- ja kyllähän semmosta mä oon hakenu tietenki 

siinä Pojasta mieheksi kans siinä vaikka se on vähän niinkö semmonen 

kokoelmalevy siinäkin mä oon sitä hakenu. Ja sehän on kansikuvia myöten et siinä 

on niinkö se… kansikuvassa on minähän oon siinä semmosena niinkö vauvana ja 

sitte mun isoisä pitää mua siinä sylissä. 

Esan mukaan myös laulujen aiheet noudattavat tiettyä kaavaa. Ne kertovat aina samoista 

asioista. Tällöin jujuna on yrittää keksiä uusi tapa kertoa samat asiat. 

sitte sitä vaan hämmästyksekseen huomaa että taas on tehny jonku biisin jossa 

saattaa olla ne samat… samat jorinat mut vähän erilailla sanottuna ja… mut se on 
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kuitenki se että se tavallaan täytyy hyväksyä se että niinkö koko maailma ja 

ihmisten elämä niinkö perustuu tiettyihin kaavoihin… siis koko maailmahan… 

esimerkiksi et täälläkin niinkö… esimerkiksi sää että… on kevät ja sitte tulee kesä 

ja syksy ja talvi ja ihmiset syntyy ja sitte ne on lapsia ja sit ne on nuoria ja sitte 

aikuisia ja ihmiset rakastuu ja ihmiset eroaa… kaikkihan on hirveen kaavamaista. 

Sheila Davisin (1989) mukaan omaelämäkerrallisen laulun taustalla on usein jokin tunteita 

herättävä henkilökohtainen kokemus, joka laulussa pelkistetään johonkin yleiseen 

teemaan, ajatukseen tai emootioon. Tähän sekoitetaan mielikuvituksen tuottama tilanne tai 

asetelma, joka heijastelee tuota yleistä teemaa. Tuloksena on universaali laulu johon 

kuulijoiden on helppo samaistua. (Heinonen 1995a, 64 ja Heinonen 1995b, 236–237.) 

Esa on huomannut, että yleisö jostain syystä odottaa aina, että laulut kertovat tarinaa 

tosielämästä. Tämä on Esan mielestä erikoista, sillä esimerkiksi kirjallisuudessa ja 

elokuvissa yleisöllä ei ole samanlaista oletusta siitä että tarinat olisivat tosia.  

…vois ajatella että ehkä mä en sen takia onnistu tekemään kovin helposti täysin 

fiktiivisiä biisejä koska mulla on ehkä itellä sitte kans alitajuntasesti se sama ku 

monilla kuuntelijoilla että… Et mä niinkö koen että oisko se sitte jotenki 

merkityksellisempi se biisi sitte jos se on tositarina edes osittain. Ja sitte ku mulla on 

kuitenki… se on ollu kuitenki mun lähtökohta aina biisinteossa että mä en oo 

koskaan halunnu olla niinkö pelkkä viihdyttäjä. Et mä en oo niinkö koskaan halunnu 

tehdä semmosta musiikkia jota esimerkiksi vaan tanssittais tai… et mul on niinkö 

aina ollu se että siin… et sen pitää olla tavallaan niinkö sitä terapiaa mulle tai 

jollekki muulle tai sitte laulusta täytyy saada jotakin… enemmän irti ku pelkkä 

viihde. Emmä tiedä se on joku semmone merkityksen kaipuu sitte mikä siinä on. Mut 

se ehkä sitte saman tien vaikuttaa siihenki että… että haluaa että ne on ainaki 

osittain totta ne biisit. Et se voi olla… mä en oo sitä niin hirveesti analysoinu mutta 

nyt tuli vaan mieleen että näin voi olla. 

Esa on kuitenkin huomannut että liika kikkailu, asioiden kaunistelu ja hienot kielikuvat 

eivät välttämättä ole niitä asioita mitkä ihmisiin vetoavat. Asioiden sanominen suoraan ja 

kaunistelematta saattaa ollakin paras tapa. Davisin (1989) näkökulmasta poiketen, tämä 

Esan huomio viittaisi siihen että kuulijoiden tunteisiin vetoavatkin parhaiten ne laulut jossa 

asiat on sanottu mahdollisimman suoraan ja rehellisesti. 
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Eikä kannata niinkö ruveta säikähtämään sitä että… että ei oo mitään niinkö uutta 

aihetta esimerkiksi tai jotain. Koska ei niitä ihmisten elämässä olekaan mitään 

uusia juttua että ne on aina ne samat asiat… mutta et niitä.. niitä pitää oppia 

näkemään jotenki erilailla. Et se on… niinkö tässä mun uudella levyllä oli 

semmonen biisi ku Nämä toiveet missä lauletaan niinkö kertosäkeessäki että kumpa 

vaimo jaksais vielä rakastaa ja lapsille ei tapahdu mitään pahaa ja auto pysyis 

päällä tien ja kumpa terveenä sais olla ja… ja sit se on niinkö melko yksinkertanen 

niinkö koko juttu mutta… sit mä huomasin että semmosta laulua näköjään hirveesti 

tehty koska mä oon saanu hirveesti palautetta siitä ihmisiltä. --- Niin se on vaan 

vissiin tehny ihmisiin sitte niin ison vaikutuksen että… et joku sanoo noin suoraan 

ne niinkö ne perusasiat mitä meijän ihmisiä huolettaa, varsinki perheellisiä 

ihmisiä. Mut se on jännä että tuommonen… ei mullakaan ikinä ois tullu niinkö… 

laskelmoidusti mieleen tehdä semmosta juttua että nyt kun mä luettelen kaikki nää 

perushuolenaiheet niin tästä tulee varmaan iso hitti. Se ei ollu ollenkaan sillain että 

se oli vaan yks biisi muitten joukossa ja se oli vaan… et mä niinkö jotain omia… 

omia tunteita ja huoliani siihen biisiin kasasin ja… en mä niinkö yhtään ajatellu 

että se ois mitenkään erityinen biisi. 

6.2.1 Inspiraation rooli 

Inspiraatio on käsite, joka herätti kiinnostukseni analysoidessani haastatteluaineistoa. 

Huomasin että inspiraatio ei välttämättä ole vain yksi osa lauluntekoprosessia, vaan 

kokonaisia lauluja voi syntyä inspiraatiotilan aikana. Tämä vaikuttaa olevan harvinainen 

mutta mielenkiintoinen ilmiö. Toisaalta kyseenalaistan myös sen, onko inspiraatio 

välttämätön sävellyksen onnistumisen kannalta. 

Esan täytyy elämäntilanteensa vuoksi tehdä lauluja päivisin kun lapset ovat päiväkodissa. 

Hänellä on siis tietty työaika. Hänen mukaansa inspiraatiota on tällöin turha jäädä 

odottelemaan sillä muuten saisi ehkä odotella hyvinkin pitkään.  

Et mähän oon semmonen yöeläjä olisin ja yöllä mielellään soittasin ja laulasin ja tai 

sitten kun tulee joku inspiraatio mut mä en oo vaan pystyny tota elämään semmosta 

että… et mä oon niinkö sen huomannu ajat sitte että jos inspiraatiota rupee 

odottamaan nii sitte sitä saa odottaa iän kaiket… 
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Yleensä Esa muokkaa ja työstää laulujaan pitkäänkin, mutta on olemassa muutama harva 

poikkeustapaus kun laulu on syntynyt hetkessä eikä sitä ole juurikaan työstetty. 

Todentamisvaihe on siis jäänyt pois, ja koko lauluntekoprosessi poikkeaa normatiivisesta 

mallista niin, että se on tavallaan jäänyt kesken, mikäli lauluntekoprosessi tässä käsitetään 

Yrjö Heinosen (1995a) mallin mukaan. Tällaiset laulut syntyvät yleensä juuri elämän 

traagisista tapahtumista. Yksi esimerkki näistä on laulu nimeltä Menit edeltä taivaaseen, 

joka syntyi Garbon kitaristin Nixun kuoleman jälkeen. Esa kertoo laulun syntyneen 

hetkessä. Hän ei myöskään missään nimessä halunnut muokata tai parannella sitä 

ollenkaan jälkeen päin. Toinen esimerkki oli hänen poikansa syntymän aikoihin tehty laulu 

Pieni mies. Molemmille lauluille oli yhteistä se, että ne päätyivät levyjen 

päätöskappaleiksi, ikään kuin bonusraidoiksi.  

Että tuommosia lauluja on todella vähän jotka ois niinkö vaan tullu että niitä ei ois 

työstetty ollenkaan. Et niitä ei oo varmaan mun elämässä ku yhden käden sormilla… 

tehty että… toi nyt on semmonen paras esimerkki minkä mä muistan mutta… Mut 

kyllä sitte jos on elämässä ollu semmosia isoja traagisia tapahtumia nii… kyllä niistä 

yleensä aina sitte versoaa joku tuommonen… 

Nämä kaksi esimerkkiä täyttävät inspiraatiotilassa tehtyjen laulujen tunnusmerkit. 

Heinosen (1995a, 22) mukaan inspiraatiotilassa tehdyt tuotokset ovatkin usein epäsuhtaisia 

ja niissä on aukkoja. Tässä nähdään yhteys unityöhön liittyvään toiskertaiseen työstöön, 

joka jäsentää ja järjestää kaoottista materiaalia. Joskus tämä järjestäminen onnistuu 

paremmin, joskus huonommin. Unella, kuten musiikkiteoksellakin voi olla kutakuinkin 

järkevä alku, keskikohta ja loppu. Joskus muokkaus jää kuitenkin puolitiehen, jolloin osa 

niin unesta, kuin laulustakin saattaa olla sekavaa. Kuten Heinonen (1995b, 215) toteaa, 

tarve ratkaista psyykensisäisiä ristiriitoja voi olla myös säveltämiseen motivoivana 

tekijänä. 

Tällainen vahva inspiraatiotila tuntuu johtuvan jostain tunteita herättävästä oman elämän 

kriisistä. Näissä tapauksissa musiikkia on käytetty transitionaaliobjektina (ks. Ahonen 

1994, 15), jossa lauluntekijä on siirtänyt vaikeita tunteitaan musiikkiin ja näin käsitellyt 

niitä turvallisella tavalla symbolisen etäisyyden päästä. 
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6.2.2 Ei-normatiivinen kriisi: Sä menit edeltä taivaaseen 

Traagisen tapahtuman aiheuttama suru kykenee ilmeisesti käynnistämään mielessä 

prosessin joka avaa väylän tiedostamattomiin mielen sisältöihin. Lauluntekijästä tuntuu, 

että laulu on ollut jo valmiina hänen päänsä sisällä ja hän on vain kirjoittanut sen muistiin. 

Kuten Esa itsekin sanoo, laulu on puhdasta tunnetta ja se on syntynyt täydestä 

inspiraatiosta. Se on dokumentti elämäntilanteesta ja siihen liittyvistä tunteista rehellisesti 

kerrottuna.  

…niin se Nixun kuolema… oli semmonen… et ku se kuoli sillon yheksänviis hän teki 

itsemurhan sillon nii se oli… nii se ainaki aiheutti yhden semmosen niinkö biisin mä 

tein sillon yheksäkytkaheksan soololevylle semmosen ku Menit edeltä taivaaseen. 

Niin mä tein sen… mä muistan sen kokemuksen että kun se… se oli niin murskaava 

se suru mikä mulla oli niin… se oli semmonen biisi jota… jota mä en niinkö tehny 

ollenkaan vaan… se oli semmonen vaan joka tuli. Et se oli niinkö… siinä ei ollu 

mitään… mitään semmosta työstämistä… et mä oisin miettiny jotain riimejä tai 

jotaki… mulla ei muistaakseni ollu paperiakaan… normaalistihan mä kirjotan 

tollain niinkö lyijykynällä paperille… ja käytän aika paljo kumia mä pyyhin ja 

muotoilen riviä mutta niinkö se… se biisi sille Nixulle nii… se tuli vaan niinkö 

tosta… ne rivit kaikki tuli tosta ja ne soinnut tuli ja se oli niinkö… kymmenessä 

minuutissa valmis, se biisi. Et se oli semmone… se oli niinkö malliesimerkki siitä 

että… niinkö miten… tuommonen laulu voi syntyä ihan niinkö täydestä 

inspiraatiosta. Et niinkö… mä en haluais käyttää mitään sanaa rehellinen mutta 

niinkö että… ei kait se nyt sen rehellisempi oo ku semmonen jota oikein työstetäänki 

mutta tuota… Mut se oli vaan semmonen että se tuli ja… vaikka siinä olis jotain 

heikkouksiaki ollu nii mullei ollu sitte sydäntä esimerkiksi nukkua yön yli ja 

muuttaa siitä mitään. Koska se oli vaan niinkö puhdasta tunnetta se biisi. Eikä siinä 

ollu niinkö… ja jos joku ois sanonu vaikka levy-yhtiön taholta että tätä pitäs 

muuttaa jotenki tai tehdä jotai… kiillottaa tai jotaki tehdä nii mä en ois varmaan 

vaan tehny sitä vaan mä oisin vaan jättäny sen pois. Mutta se tuli… siis sen levyn 

päätösbiisiksi siihen mutta se ei ollu mikään… tietenkään mikään radiobiisi ja 

semmonen mutta… Mut joskus vaan tulee semmonen olo että… onneksi niinkö saaki 

tehdä näissä hommissa ne on ainaki välillä semmosia jotka on niinkö vaan… 

puhdasta tunnetta että… et niillä ei tarvi olla aina joku kaupallinen tarkotus. Tai 
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jotaki et voi jotain tämmösiä … joka on niinku vaan semmonen silkka dokumentti 

siitä elämäntilanteesta ja siitä sit tunteesta että… 

Kriisipsykologiassa puhutaan tällaisen tapahtuman yhteydessä menetyskriisistä, jonka 

aiheuttama tunnereaktio on suru. Menetetyn ihmisen unohtaminen tuntuu petokselta, 

vaikka tunnesiteet häneen ovatkin katkenneet. (Hammarlund 2001, 94–95.) Tämä voi olla 

yksi syy siihen että Garbo-bändin jatkaminen Nixun kuoleman jälkeen tuntui 

mahdottomalta. Menit edeltä taivaaseen –laulun nimi on jollain tavalla lohdullinen, sillä se 

viittaa uskoon siitä ystävä ei ole kokonaan poissa, vaan odottaa jossain 

6.2.3 Normatiivinen kriisi: Pieni mies 

Verrattuna edelliseen esimerkkiin, oman lapsen syntymä on puolestaan aiheuttanut 

valtavan suuria positiivisia tunteita.  

Se Pojasta mieheksi –levy nii siinä on se päätösbiisi se Pieni mies nii se on tehty 

tuolle mun pojalle joka on nyt seittemänvuotias kun sen syntymä sitte aiheutti mussa 

semmosta niinkö… mielen kuohuntaa että tuli tehtyä semmonen… semmonen biisi. Et 

vaikka mä sitten aika pian huomasin että Jukka Kuoppamäellähän oli esimerkiksi 

samanniminen biisi ku Pieni mies ja muuta nii seki oli se että en mä halunnu sitä 

sitte muuttaa vaikka… koska seki oli vaan semmosta niinkö puhdasta tunnetta se biisi 

että… Et siinäki mä ajattelin et se on sama… Ja se on jännä mulla on näköjään noi 

biisit nyt mä vasta tajusin et ne tulee aina sitte levyn päätösbiiseiksi tääki oli 

samallailla ku Sä menit edeltä taivaaseen ne oli tämmösiä niinkö levyn päätösbiisejä 

ja… joihin niinkö voi laittaa… laittaa niinkö tommosia… en tiedä onkse sitte 

semmonen paikka semmosille biiseille joita ei oo niin työstetty… tai jotka on vaan 

niinkö.. vähän semmonen bonusbiisin paikka… että niinkö että ne on… että 

tämmösiäkin tekeleitä on vaikka nää ei oo nyt ehkä niin ammattimiehen tekemiä 

välttämättä.  

Tämä on hieman ristiriidassa Esan ”normaaliin” lauluntekemiseen, jossa hän kypsyttelee ja 

työstää laulujaan pitkäänkin. Tämä viittaisi primaariprosessin vahvaan hallintaan. Lapsen 

syntymä aiheuttaa varmasti suuria tunteita missä kehitysvaiheessa tahansa, mutta keski-

iässä tällaisella tapahtumalla saattaa olla hieman erilaisia merkityksiä kuin 

varhaisaikuisuudessa. Levinsonin kehitysteoriassa puhutaan vanhemmuuden roolin 
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vakiintumisesta jo varhaisaikuisuuden kohdalla. Keski-iässä vanhemmaksi tuleminen on 

vielä harvinaisempaa, vaikkakin nykyään koko ajan yleisempää. Eriksonin mukaan keski-

iässä tärkeä kehityskelpoinen voima on huolenpito. Jung puolestaan uskoo, että vasta 

keski-iässä henkilö kykenee kohtaamaan sisäisyytensä, sekä käsittelemään kaikkia 

tunteitaan ja kokemuksiaan. Voi siis olla, että keski-iässä vanhemmaksi tuleva uskaltaa 

näyttää tunteensa paremmin kuin kaksikymppinen. Vanhemmaksi tuleminen varmasti 

myös herättää vahvasti Eriksonin mainitseman voiman: huolenpidon.  

6.3 Lauluntekemisen itseterapeuttiset mahdollisuudet 

Lauluntekeminen on varmasti edellisissä alaluvuissa kuvatuissa tapauksissa auttanut Esaa 

purkamaan ja käsittelemään tunteitaan. Tunteet ovat tietysti näissä tapauksissa olleet hyvin 

erilaisia, koska toisessa on kyseessä läheisen ihmisen kuolema, toisessa taas syntymä. 

Onnellisetkin tapahtumat voivat kuitenkin aiheuttaa niin vahvoja tunteita, että niidenkin 

purkautumattomuus voi aiheuttaa jonkinlaista ahdistusta, pakahduttavaa tunnetta.  

Lauluntekeminen on Esan mukaan ollut hänelle aina jopa pakkomielteistä. Se on sitä mitä 

hän on tehnyt 12-vuotiaasta asti ja sitä hänen täytyy tehdä. Kuivia kausia ei ole oikeastaan 

ollut ollenkaan. Koska lauluja on koko ajan tehtävä, syntyy myös paljon sellaista 

materiaalia mitä ei koskaan julkaista. Esa nimittää niitä ”hutilauluiksi”. Toisaalta siinä on 

hyväkin puoli: mitä enemmän lauluja tekee, sitä suurempi mahdollisuus on niihin 

”helmiin”.  

Pakkomielteisyys lauluntekemisessä saattaa liittyä niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin 

pakkoon säveltää. Ulkoinen pakko voi tässä tapauksessa olla esimerkiksi taloudellinen 

paine kun lauluntekeminen on leipätyö. Maslow (1987) mainitsee sävellysprosessin 

käynnistymisen motivoivana tekijänä myös itsensä toteuttamisen tarpeen, joka on 

esimerkki sisäisestä pakosta. Toinen esimerkki sisäisestä pakosta on ristiriitojen 

purkamisen tarve. (Heinonen 1995a, 18.) 

Esa huomasi jo nuorena, että lauluntekeminen mahdollistaa tunteiden ja aggressioiden 

purkamisen järkevällä tavalla. 

mä olin esimerkiksi aikamoinen kouluhäirikkö eli se oli just sitä pahinta yläasteaikaa 

ja se mun koko yläaste oli aika semmosta repaleista aikaa ja häiriköintiä ja sen takia 

varmaan se Pelle Miljoonaki kolahti sitte minuun että mää pääsin sitte tavallaan 
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niinku purkamaan niitä aggressioita siinä ja sitte ku sai vielä tehä suomeksi, tai 

tajusin että voi tehdä suomeksi. Mulle se englanti oli ollu vaan nii jotenki nii 

itsestään selvää että mä en ollu koskaan niinkö ees miettiny että vois tehä suomeksi. 

Mut se Pelle Miljoona muutti jotenki sen yhdessä yössä sen jutun. Ja sit se oli aika 

hyvä purkau… tämmönen tunteidenpurkamistie… 

… Siis mullehan on aina ollu tää musiikintekeminen semmosta niinku jatkuvaa 

terapiaa. Et mähän niinku teen tavallaan itelleni sitä musiikkia koko ajan ja mietin 

niitä omia… omia elämänjuttuja että… että se on niinkö semmosta… niinkö ilmaista 

terapiaa josta saa sitte hyötyä vielä elinkeinona. 

Vaikuttaa siltä, että Esa on itsekin tiedostanut musiikin tekemisen terapeuttiset 

mahdollisuudet. Ahonen (1994, 13–14) ei pidäkään koulutetun terapeutin roolia 

välttämättömänä musiikin terapeuttisessa käytössä. Hänen mukaansa musiikki voi olla 

nimenomaan hyvä itsehoidon ja itseterapian väline.  

6.4 Laulutuotannon määrä suhteessa elämänkaareen ja kriiseihin 

Teoston dokumenteista ensimmäinen Esan laulu löytyy vuodelta 1982. Vuodelta 1985 

löytyy ensimmäinen Garbo-bändille merkitty sävellys, ja vuodelta 1995 ensimmäinen 

laulu, jonka on levyttänyt joku toinen esiintyjä. Varsinaisia huippuvuosia tuotannon 

määrän suhteen ovat 1989, 1994 ja 2012. Vuosina 2011 ja 2012 muiden esittäjien 

levyttämiä kappaleita on ylivoimaisesti eniten.  

Kun vertaillaan tuotannon määrää Levinsonin elämänkaaren kehitysvaiheisiin, voidaan 

huomata että aikuisuuteen astumisen aikaan Esan elämässä on tapahtunut todella paljon. 

Garbo perustettiin vuonna 1985 ja kolme ensimmäistä levyä ilmestyivät nopeaan tahtiin: 

Julma maa v. 1986, Garbo v. 1987 ja Pitkä tie v. 1989. Bändin perustamisen aikoihin Esa 

myös muutti Helsinkiin, alkoi seurustella, ja vuonna 1987 syntyi Esan tytär. Vuonna 1989 

ilmestyi myös Esan ensimmäinen soololevy Kipinä. Toinen soololevy Pienet suuret teot 

jonka Esa teki Ihmeidentekijät-orkesterin kanssa, ilmestyi vuonna 1991. 

Kolmenkymmenen siirtymän aikoihin, vuonna 1994, on ilmestynyt peräti kaksi Garbon 

levyä: Miehuuskoe ja Risteys. Vuonna 1995 tapahtui traaginen ei-normatiivinen kriisi, 

Esan parhaan ystävän, Garbon kitaristin Nixun kuolema. Tämän jälkeen Garbon 

tuotannosta ei löydy merkintöjä kymmeneen vuoteen. Näyttää siltä, että tänä aikana Esa on 
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säveltänyt lauluja enimmäkseen muille, lukuun ottamatta vuotta 1998, jolloin ilmestyi 

Esan soololevy. Etenkin Garbon tuotannon loppuminen selittyy Nixun kuoleman 

aiheuttamalla kriisillä. Cooperin (1990) mukaan kriisi voi heijastua sävellystuotantoon 

esimerkiksi tuotteliaisuuden tilapäisenä alenemisena (Heinonen 1995a, 49). Noin vuodesta 

1995 alkaa myös ajanjakso jota Levinson kutsuu aloilleen asettumisen (”settling down”) 

ajanjaksoksi. Esa on siis tänä aikana tehnyt soololevyn Jotain pysyvää vuonna 1998.  

Esa kertoo parhaan ystävänsä Nixun kuoleman olleen todella murskaava tapahtuma, joka 

vaikutti elämään monella tavalla. Myös Garbo-bändin jatkaminen osoittautui pian liian 

vaikeaksi jatkaa.  

… se oli niinkö että se oli todella iso ihan semmonen murskaava… musertava suru 

mikä siitä seuras ja sen jälkeen niinkö oli tosi vaikee jatkaa sitä Garboakaan et me 

sitte seuraavana vuonna Nixun kuolemasta niin mehän pantiin se homma ihan poikki 

sitte että ei siinä kävi joitakin kitaristeja tuuraamassa mutta ei se oikeen sitte tuntunu 

enää.. enää oikeen miltään. 

Hyvin tarkalleen keski-iän siirtymän alkupuolelle sijoittuu yksi ei-normatiivinen kriisi: ero. 

Hyvin pian niihin aikoihin on alkanut myös uusi parisuhde. Tämän jälkeen näyttää 

tuotannossakin alkavan uusi aktiivisempi kausi. Vuonna 2005 on ilmestynyt viimeisin 

Garbon levy Kruunaa ja klaavaa. Vuonna 2007 syntyi Esan vanhempi poika, ja samana 

vuonna ilmestyi soololevy Yksi pyyntö – tuhat sanaa. Vuonna 2009 syntyi pojista 

nuorempi, ja taas täsmälleen samana vuonna ilmestyi soololevy Pojasta mieheksi, joka on 

pääasiassa kokoelma Esan lauluja, jotka on alun perin levyttänyt joku toinen. Vuonna 2013 

julkaistiin vielä tuorein Esan soololevy Suuret odotukset. 

Esa kertoo itse, että lauluntekeminen on lähtenyt kunnolla vauhtiin vasta vuonna 2007. 

Teoston dokumentit vahvistavat asian. Tältä ajalta löytyy neljän soololevyn lisäksi 

runsaimmin muiden esiintyjien levyttämiä lauluja. Juuri tänä aikana Esan lauluja ovat 

levyttäneet muun muassa Jorma Kääriäinen, Jani Wickholm, Katri Helena ja Kari Tapio. 

Manturzewskan (1990) malli ammattimuusikkojen kehityksestä elämänkaaren aikana on 

kuvattu taulukossa 2. Sen mukaan tuotteliain vaihe sijoittuu yleensä ikävuosien 30–50 

välille. 

Tuotteliain kausi on siis alkanut aika tarkalleen siitä kun Esa täytti 40 vuotta. Levinsonin 

kehitysteorian mukaan tällöin alkaa keski-ikä. Jungin mukaan puolestaan juuri 
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neljänkymmenen ikävuoden paikkeilla alkaa tärkeä vaihe ihmisen elämässä. Vasta tämän 

ikäisenä hän on valmis pohtimaan ja käymään läpi elämänsä kipeitä kokemuksia ja 

ottamaan uusia kehitysaskelia elämässään. Verrattuna esimerkiksi Levinsonin 

normatiiviseen malliin, Esan elämänkaaressa on poikkeus: hänen kaksi poikaansa ovat 

syntyneet hänen ollessaan jo keski-iässä. Tämä tuskin on nykyään enää niin 

poikkeuksellista, mutta esimerkiksi Levinson puhuu vanhemmuudesta jo 

varhaisaikuisuuden vaiheen kohdalla. 

Se, että nimenomaan omia soololevyjä on ilmestynyt niin paljon keski-iässä, voi viitata 

myös individuaatioprosessiin, jossa henkilö löytää oman itsensä. (ks. Noschis 2001, 118–

119). Esa on ehkä pohdiskellut omaa minuuttaan laulujen tekemisen kautta. 

On kuitenkin mielenkiintoista huomata että esimerkiksi kolmenkymmenen siirtymän (ja 

kolmenkymmenen kriisin, mikäli sellainen on ollut) aikana ilmestyneiden Garbon levyjen 

nimet ovat Miehuuskoe ja Risteys. Vuonna 2010 ilmestynyt Pojasta mieheksi-levy sen 

sijaan kuvaa ilmeisesti Esan kasvua pojasta mieheksi. Levylle on valittu lauluja, joita Esa 

on aiemmin tehnyt Garbon levyille tai muille esittäjille.  

Esa on aina tehnyt mielellään duurivoittoista musiikkia. Hän kuitenkin huomaa tällä 

viimeisimmällä levyllään muutoksen. 

Suuret odotukset mikä tuli viime vuonna nii mä sitte vasta jälkikäteen huomasin ku 

mää et yli puolet niistä lauluista oli mollissa kuitenki. Et mä en tiijä onko mussa 

tapahtunu joku muutos tai jotai mut en mä ollu sitä tietosesti tehny. Et ku tuo 

laulunteko on vähä semmosta vaistonvarasta juttua mullaki et mä en niinkö hirveesti 

välttämättä suunnittele sitä. Et mä en sitte niinkö osaa sanoa että miten mää sen 

vasta jälkikäteen huomasin että siinä oli niin paljo mollibiisejä. Et se jotenki se 

mollin jotku tietyt sävyt sitte oli vaan ruvennu kiehtomaan. En tiijä mistä se johtuu. 

Tässä on tapahtunut jokin tiedostamaton muutos jonka syitä Esa ei ainakaan heti osaa 

määritellä. Levy on ilmestynyt lähellä Esan 50-vuotispäivää. Kyseinen syntymäpäivä on 

ihmisen elämässä merkittävä virstanpylväs ja merkitsee ehkä siirtymistä jonkin rajan 

toiselle puolelle.  

Kuvio 3 havainnollistaa Esa Elorannan tuotannon määrää suhteessa Levinsonin 

elämänkaaren normatiiviseen etenemiseen. Vuosiluvuissa korostus tarkoittaa, että 
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Taulukko 3. Esan soololevyt ja Garbon levyt, sekä niiden julkaisuvuodet. 
 
Vuosi Levyn nimi Esittäjä 

1986 Julma maa Garbo 

1987 Garbo Garbo 

1989 Pitkä tie Garbo 

1989 Kipinä Esa Eloranta 

1990 Pienet suuret teot Esa Eloranta & 
Ihmeidentekijät 

1994 Miehuuskoe Garbo 

1994 Risteys Garbo 

1998 Jotain pysyvää Esa Eloranta 

2005 Kruunaa ja klaavaa Garbo 

2007 Yksi pyyntö – Tuhat tarinaa Esa Eloranta 

2009 Oikeita asioita Esa Eloranta 

2010 Pojasta mieheksi Esa Eloranta 

2013 Suuret odotukset Esa Eloranta 

 

6.5 Johtopäätökset 

Aineistosta käy selvästi ilmi että etenkin silloin kun lauluja tehdään itselle, tulevat ideat 

omasta elämästä. Kokonaan fiktiivisiä lauluja on todella vaikea tehdä. Suurimmassa osassa 

lauluista mielikuvitus yhdistyy oman elämän tapahtumiin. Harva laulu on suora, rehellinen 

kertomus omasta elämäntilanteesta. Tällaisiakin lauluja kuitenkin on syntynyt, ja ne 

tuntuvat liittyvän juuri elämän kriisitilanteisiin.  

Poikkeuksellisen traagiset tai tunteita herättävät normatiiviset ja ei-normatiiviset kriisit 

tuntuvat saavan aikaan jonkinlaisen sisäisen pakon tehdä laulu. Tässä on selvästi myös 

kysymys inspiraatiotilasta, joka aukaisee väylän tiedostamattomiin mielensisältöihin. 

Edelliseen viittaa se, että inspiraatioon ominaisella tavalla laulut ovat syntyneet hetkessä. 
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Ikään kuin ne olisivat jo olleet valmiina pään sisällä. Normatiivinen elämänkaaren kehitys 

näyttää myös vaikuttavan tuotannon määrään jonkin verran. Liekö sattumaa että juuri sinä 

ajankohtana, mihin Levinson sijoittaa ”kolmenkymmenen kriisin”, on Esan tuotanto 

kasvanut räjähdysmäisesti. Garbon levyjä on ilmestynyt peräti kaksi saman vuoden aikana. 

Tuotteliain vaihe näyttää tässä tapauksessa alkavan keski-iässä. Myös poikien 

syntymävuosina ja pian niiden jälkeen on ilmestynyt monta soololevyä.  

Esa sanoo suoraan laulutekemisen olevan hänelle terapiaa. Hän huomasi jo nuorena 

lauluntekemisen terapeuttiset mahdollisuudet ja osaa käyttää tätä aspektia myös tietoisesti. 

Kriisien herättämiä tunteita ja ajatuksia on siis mahdollista purkaa ja käsitellä laulujen 

kautta. 



7 POHDINTA 

Mielestäni haastateltavan valinta onnistui hyvin, sillä kysymyksessä oli ammattimainen 

lauluntekijä, jolla on runsaasti monipuolista tuotantoa ja tuotteliaita vuosia takanaan. Esa 

oli haastateltavana hyvä myös siksi, että hän oli hyvä puhumaan ja kertoi asioista 

avoimesti. Sain häneltä helposti haluamani informaation ja haastattelu eteni avoimen 

haastattelun kriteerien mukaisesti.  

Haastattelijana onnistuin myös itse mielestäni tavoitteiden mukaan. Kerroin vain yleisen 

teeman mistä halusin Esan kertovan, eli elämän kriisien vaikutuksesta hänen tuotantoonsa. 

En päätynyt kommentoimaan tai ohjailemaan haastattelun kulkua juurikaan. Esan 

puheliaisuus oli tässä tapauksessa erittäin hyvä asia, sillä muuten olisin joutunut varmasti 

pidättelemään itseäni kommentoimasta liikaa mielenkiintoisiin kohtiin. Sain hyvät 

vastaukset tutkimuskysymyksiini. Minut yllätti lähinnä se, kuinka hyvin aineisto vastasi 

hiljaisia ennakkokäsityksiäni lauluntekemisestä.  

Aineisto vastasi tutkimuskysymyksiin todella hyvin. Yhtenä heikkoutena kohdallani oli 

kuitenkin sisällönanalyysin tekeminen. Sain kyllä järjestettyä ja teemoiteltua aineiston, 

mutta johtopäätösten kirjoittaminen auki tuotti vaikeuksia. Vaikka löysinkin monia 

yhtäläisyyksiä aineiston ja teoreettisen viitekehyksen väliltä, tuntui jostain syystä vaikealta 

kirjoittaa johtopäätöksiä auki.  

Käytin Freudin psykoanalyyttistä musiikintutkimuksen lähestymistapaa sävellysprosessin 

tutkimuksessa. Tämä siksi, että samaa lähestymistapaa on käyttänyt myös Yrjö Heinonen, 

jonka sävellysprosessin yleinen malli toimi tärkeimpänä teoreettisena mallinani 

lauluntekoprosessiin liittyen. Elämänkaaren kehitykseen liittyen käytin puolestaan Jungin 

mallia. Hänen käsityksensä pohjautuu Freudin psykoanalyysiin, mutta poikkeaa siitä myös 

osin. Jungin mallia voisi olla hyvä soveltaa myös sävellysprosessiin jatkotutkimusta 

ajatellen, sillä Jung on osittain uudistanut Freudin psykoanalyysin näkemyksiä. Esa puhui 

haastattelussa siitä, millaiset laulut vetoavat kuulijoihin parhaiten. Ilmiölle voisi löytää 

teoreettista viitekehystä esimerkiksi Jungin kollektiivisen tiedostamattoman käsitteestä. 

Kuten luvussa 2.2.3. todetaan: ” Jung uskoo, että taiteellinen luovuus on yksi kollektiivisen 

tiedostamattoman ilmentymä. Taiteilija ilmaisee omalla tavallaan jotain, mikä kumpuaa 

psyyken ei-henkilökohtaisesta osasta. (Noschis 2001, 121–122.)” 
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Yrjö Heinosen sävellysprosessin yleisen mallin vaiheita oli yllättävän vaikea tavoittaa 

Esan tuottamasta aineistosta. Eri vaiheita tuntui esiintyvän monta kertaa, ja osin 

päällekkäin. Inspiraatio, työstäminen ja kritiikki ovat sellaisia selkeitä vaiheita, jotka 

sävellysprosessissa hyvin varmasti esiintyvät. Täytyy kuitenkin muistaa että Heinosen 

malli on normatiivinen, teoreettinen malli. Jokaisella lauluntekijällä on varmasti 

omanlainen sävellysprosessinsa, johon monet eri tekijät vaikuttavat.  

Kun kyseessä oli tapaustutkimus, on yleistettävyys vaikeaa. Toisaalta tutkimustuloksia 

tukevat monet eri lauluntekijöiden haastattelut, joita olen aiemmin lukenut. Vaikkei niillä 

olekaan tieteellistä arvoa tämän tutkielman kannalta, antaa se kuitenkin itselleni varmuutta 

uskoa tutkimukseni luotettavuuteen myös yleisellä tasolla. Tapaustutkimus on kuitenkin 

tapaustutkimus. Liekö sitä tarpeellistakaan yleistää? 

Tämän tutkimuksen kannalta oli helpotus, että Esa Eloranta antoi luvan käyttää oikeaa 

nimeään. Anonyymiksi naamioiminen olisi osoittautunut hyvin vaikeaksi, koska 

esimerkkinä käyttämieni laulujen perusteella lauluntekijä olisi ollut helppo jäljittää. Pyysin 

varmuuden vuoksi vielä kirjallisen suostumuksen oikean nimen käyttämiseen. Myös 

Teosto tarvitsi Esan luvan tuotantoon liittyvien dokumenttien luovuttamiseen. Oikeaa 

nimeä käytettäessä täytyy olla tarkka siitä miten kirjoittaa ettei kukaan loukkaannu.  

Erityisen mielenkiintoni herättivät ne muutamat Esan mainitsemat laulut jotka olivat hänen 

omien sanojensa mukaan syntyneet täydellisen inspiraation vallitessa. Laulut jotka ”vain 

tulivat jostain”. Ikään kuin ne olisivat olleet jo valmiina jossain mielen lokeroissa ja 

kirjoitettu vain muistiin. Jatkotutkimuksen aiheena voisi aiheena olla juuri nämä hetkessä 

syntyneet laulut. 

Musiikkikasvatuksen kannalta jatkotutkimus aiheen pohjalta, etenkin nuoria koskien, olisi 

hyvin ajankohtainen, sillä uudessa vuoden 2016 opetussuunnitelmassa musiikin luovalla 

tuottamisella näyttää olevan yhä suurempi rooli. Nuorille säveltäminen voisi toimia hyvänä 

työkaluna omien tunteiden purkamisessa ja työstämisessä. Nykyteknologia, hyvänä 

esimerkkinä iPadit, mahdollistavat sen, että lauluntekeminen on yhä helpompaa kenelle 

tahansa. Tunteiden työstäminen säveltämisen kautta voisi toimia myös hyvänä ongelmia 

ennaltaehkäisevänä, itseterapeuttisena menetelmänä. 
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