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Tavoitteenani oli selvittää, mitkä eri tekijät nousevat keskeisiksi iskelmälaulajan kilpailumotivaation kannalta. Kiinnitin huomiota 
myös motivaatiossa mahdollisesti tapahtuneisiin muutoksiin ajan saatossa. Lisäksi hain vastausta tutkittavan kilpailukokemuksista ja 
kilpailun vaikutuksista hänen identiteettiinsä. Musiikkikilpailujen arvostus nykykulttuurissa näkyy muun muassa mediatarjontana, 
ihmisten suurena kiinnostuksena, kaupallisuutena ja sen läsnäolona musiikin opiskelussa ja harrastamisessa. Yksilöt ovat myös 
tietoisia näistä kilpailun tuomista mahdollisuuksista ja he hakeutuvatkin usein kilpailuihin saadakseen tunnustusta, julkisuutta, 
palkintoja ja edistääkseen uraansa. Kilpailusta vaikuttaisi muodostuneen yhteiskunnassa jopa niin itsestään selvä toimintamalli, ettei 
sitä edes pyritä kyseenalaistamaan. Tutkimukseni aihe juonsi juurensa omaan kiinnostukseeni ja omiin taustoihini laulajana ja 
kilpailijana, mitä hyödynsin myös tutkimuksessani. Lisäksi kiinnostavan musiikkikilpailun tutkimisesta tekee sen taiteenomainen 
luonne: yksilöitä asetetaan hierarkiseen paremmuusjärjestykseen tuomariston enemmän tai vähemmän subjektiivisten näkemysten 
perusteella.  
Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentui kahdesta osasta. Ensin tarkastelin motivaatiota, sen eri piirteitä ja 
tarkastelunäkökulmia yleisellä tasolla. Käsittelin myös motivaation yksilökohtaisia tekijöitä, jonka jälkeen siirryin tarkastelussa 
motivaatioteorioihin sekä teorioista rakennettuihin malleihin. Tämän jälkeen pyrin havainnollistamaan, kuinka motivaatio 
konkreettisesti näkyy yksilön toiminnassa ja millainen vaikutus ympäristöllä on yksilön motivoijana. Lopuksi tarkensin käsittelyn 
musiikin pariin. Toisessa osassa siirryin tarkastelemaan kilpailua pääosin musiikin näkökulmasta. Toin esiin muun muassa kilpailuun 
ajavia tekijöitä, kilpailun tarkoitusta, yksilön eri kilpailuorientaatioita sekä ympäristön vaikutusta yksilön kilpailussa. Lopuksi 
syvennyin käsittelemään kilpailun "terveellisiä" lähtökohtia. 
Työni metodologinen viitekehys pohjautui kerronnalliseen tutkimukseen, joka oli osuva valinta työni tarkoitusperiin. 
Aineistonkeruumenetelmänä käytin syvähaastattelua, jonka avulla pääsin syventymään tutkimusongelmaani sen edellyttämällä tavalla. 
Tutkimukseni oli tapaustutkimus, johon kuului yksi tutkittava. Haastattelin tutkittavaa hänen kotonaan kahteen eri otteeseen 
avoimien kysymysten saattelemana, syvähaastattelulle ominaisella tavalla. Haastatteluissa kävimme läpi tutkittavan 
laulukilpailuhistoriaa erityisesti hänen uransa alkuvaiheista sekä viimeaikaisista kilpailuista. Lisäksi tutkittava sai tuoda esille hänelle 
merkityksellisistä kilpailuista. 
Kahdesta haastattelusta kertyi litteroitua tekstiä noin 80 sivua. Aineiston analysointimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä, jonka 
lisäksi hyödynsin temaattisen analyysin oppeja. Kävin aineistoa läpi sekä litteraattien että kuuntelun avulla useaan kertaan, minkä 
perusteella muodostuivat vähitellen myös tutkimuskysymyksieni kannalta olennaiset teemat. Kilpailumotivaation kannalta keskeisiksi 
teemoiksi nousivat: taitojen osoittaminen ja varmuuden hakeminen, palautteen- ja tunnustuksen saaminen sekä uralla eteneminen ja 
menestyksen tavoittelu. Kilpailukokemuksista esiin nousivat erityisesti: esiintymisjännitys, esiintymiskokemus ja kilpailun 
rutinoituminen, sosiaalinen vertailu, kilpailun ilmapiiri sekä arviointi ja palaute. Kilpailun vaikutuksista identiteettiin merkittäväksi 
nousivat puolestaan: itsekäsitys, henkinen kasvu ja sosiaalistuminen. 
Tutkimustulokset osoittivat kilpailun merkittävän aseman tutkittavan elämässä. Kilpailu-uran alussa tutkittavan motivaatio kilpailla 
painottui taitojen osoittamiseen ja varmuuden hakemiseen päämääränään voitto. Kilpailuista saatu tunnustus ja positiivinen palaute 
toivat tutkittavalle varmuuden laulajanuralle hakeutumisesta, mistä muodostuikin tärkeä kulmakivi hänen kilpailumotivaationsa 
kannalta. Lopulta kilpailusta on muodostunut väline hänen urakehityksensä kannalta menestyksen tavoittelun myötä. Kilpailu-uran 
edetessä tutkittava on suuntautunut pienemmistä kilpailuista kohti yleisesti arvostetumpia kilpailuja, joiden avulla hän on tavoitellut 
pääsyä musiikin "tähtitaivaalle". Erityisen mielenkiintoista oli huomata, kuinka vahva uskomus tutkittavalla oli kilpailun tarjoamista 
mahdollisuuksista. Toisaalta se kertoi myös siitä, kuinka vahvasti tutkittava haluaa laulajanuraa ammatikseen tehdä. Tutkittavan 
kilpailukokemukset olivat sekä positiivisia että negatiivisia. Varsinkin kilpailu-uran alussa hän kärsi voimakkaasta 
esiintymisjännityksestä, mikä häiritsi myös hänen kilpailuesityksiään. Esiintymiskokemuksen ja kilpailun rutinoitumisen myötä 
esiintymisjännitys on kuitenkin muuttunut hyvin hallittavaksi ja nykyään se on tutkittavalle jopa positiivinen tekijä. Kilpailun ilmapiirin 
hän on kokenut pääosin myönteisenä, vaikkakin uran alkuvaiheessa hän koki negatiivisia tuntemuksia vertaillessaan itseään 
kanssakilpailijoihin. Kaiken kaikkiaan tutkittava on kokenut kilpailut erittäin positiivisena asiana. Hän kokee, että kilpailujen avulla 
muun muassa hänen itsetuntonsa on parantunut selvästi. Kilpailu on kasvattanut häntä myös henkisesti pettymysten ja onnistumisten 
myötä. Hän uskoo lisäksi kilpailuilla olleen vahva vaikutus hänen sosiaalistumisprosessissaan. 
Tutkimuksessa esille nousseet tulokset perustuvat ainoastaan yhden tutkittavan laulukilpailuhistoriaan, joten suuria yleistyksiä niistä 
ei voida tehdä. Pidän kuitenkin tärkeänä kiinnittää huomiota enemmän kilpailun asemaan ja merkitykseen yhteiskunnassamme ja 
toivonkin, että tämä tutkimus herättäisi osaltaan keskustelua niin musiikkikasvatuksen kuin muusikkojenkin parissa. Jatkossa 
tutkimusta voisi laajentaa useiden henkilöiden kilpailumotivaation tutkimiseen sekä motivaation välillä ilmeneviin yhtäläisyyksiin ja 
eroavaisuuksiin. Toisaalta kiinnostavaa olisi myös ottaa selvää musiikinopettajien suhtautumisesta kilpailuun sekä heidän 
mahdollisesta innokkuudestaan kilpailuttaa oppilaitaan. 
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1 JOHDANTO 

Kilpailua voidaan pitää yhtenä tämän päivän trendeistä. Kilpailun ylistys näkyy muun mu-

assa sosiaalisessa mediassa, joka on täynnä kilpailemista käsitteleviä ohjelmia (kuten Suu-

rin pudottaja, Idols, Talent yms.). Se ujuttautuu sosiaalisen median lisäksi niin koulu- ja 

työmaailmaan kuin jopa parisuhteeseenkin. Kilpailun ja menestyksen tavoittelun voidaan 

ajatella olevan osa meidän jokapäiväistä elämäämme (Kohn 1986, 1). Kiinnostukseni kil-

pailemisen tutkimiseen juontaa juurensa omaan elämääni ja omiin kokemuksiini. Olen 

nuorempana kilpaillut usean vuoden ajan urheilun – erityisesti hiihdon – parissa, eikä 

myöhempi siirtyminen täysipainoiseen musiikin harrastamiseen – erityisesti laulamiseen – 

ole sulkenut kilpailua kokonaan pois. Kilpailu-urani musiikin puolella kruunautui kirjai-

mellisesti Tangomarkkinoiden laulukisan voiton myötä vuonna 2012. 

Kilpailukulttuurin ja kaupallisuuden kasvu musiikissa juontaa juurensa aina pitkälle viime 

vuosituhannen puolelle (ks. Hirvonen 2003) ja voidaankin jopa väittää, että kilpailuista on 

muodostunut niin itsestään selvä kulttuurillinen toimintamalli, ettei sitä kyseenalaisteta. 

Muusikot kiertelevät kilpailuista toiseen tiedostaen samalla, että niissä menestyminen (var-

sinkin yleisesti arvostetuissa kilpailuissa) helpottaa julkisen tunnustuksen saamisessa, nos-

taa sosiaalista arvostusta ja auttaa näin myös yksilön urakehitykseen matkalla kohti mu-

siikkimaailman "tähteyttä". Musiikkikilpailujen uskotaan erityisesti olevan väline urakehi-

tyksen nopeuttamiseen. On ollut kuitenkin mielenkiintoista huomata, että tällainen usko-

mus kilpailujen tuomista mahdollisuuksista voi osoittautua lopulta vääräksi. Mahdollinen 

menestyminen kilpailuissa ei nimittäin takaa kestosuosion asemaa muusikon elämässä. 

Viime vuosina erityisesti laulukilpailut (kuten The Voice of Finland, Idols, The Voice Kids 

yms.) ovat nostaneet voimakkaasti päätään, joka näkyy erityisesti tv-formaateissa. Arjas, 

Hirvonen ja Nikkanen (2013) kertovat myös, että näistä erinäisistä musiikkikilpailuista on 

tullut jo luonnollinen osa nykynuorten musiikkikulttuuria ja -identiteettiä. 

Musiikkikilpailun tutkimisesta tekee mielenkiintoista erityisesti sen taiteenomainen luon-

ne. Jotta taide olisi taidetta, sen täytyy olla heijastus meidän ihmisyydestämme. Tällä ku-

vastetaan sitä, että viimekädessä taide on subjektiivinen kokemus, jolloin se toimii yksilöl-

lisenä tunteiden jakajana. (Miller 1994.) Onkin aiheellista kysyä, voidaanko taiteen parissa 

ylipäänsä kilpailla. Kuten Maijala (2003, 102) kirjoittaa: "Onhan selvää, ettei musikaali-

suudessa, musiikin ymmärtämisessä ja tulkinnassa voida kilpailla." Itse ongelma tulee osu-
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vimmin esille kilpailujen arvioinneissa, joissa yksilöitä laitetaan hierarkiseen paremmuus-

järjestykseen: painotetaanko arvioinnissa enemmän tulkintaa vai tekniikkaa (emt., 102). 

Lisäksi on huomattava, että arviointi perustuu lopulta tuomariston enemmän tai vähemmän 

subjektiivisiin käsityksiin. Voidaan sanoa, että taiteen arvioimista voidaan pitää erityisen 

hankalana, ellei jopa mahdottomana. Urheilun parissa vastaavaa ongelmaa ei tässä mitta-

kaavassa esiinny. Kilpailuasetelma voi aiheuttaa ongelmia myös yksilölle itselleen. Epäon-

nistumisen kokemukset kilpailuissa ja pettymyksen tunteet menestyksen puutteesta voivat 

aiheuttaa pitkiä alakuloisuuden hetkiä ja vaikuttaa negatiivisesti yksilön identiteetin kehi-

tykseen. On ollut mielenkiintoista huomata, miten vähän tutkimusmateriaalia musiikissa 

kilpailemisesta löytyy ottaen huomioon samalla sen, kuinka vahva asema kilpailuilla on 

yhteiskunnassamme. Myös tämän vuoksi pidän hyvin tärkeänä musiikkikilpailuihin painot-

tumista tutkimuksessani. 

Lähtökohtaiseksi ongelmaksi työssäni on muodostunut musiikkikilpailuiden suhteellisen 

vähäinen tutkimusmateriaali. Tietoa kyllä jonkin verran löytyy, mutta sekin painottuu vah-

vasti klassiseen pianomusiikkiin. Tutkimuskohteenani on kuitenkin iskelmälaulaja, jolla on 

informaali, populaarimusiikkiin perustuva muusikkotausta. Tämä voi osaltaan antaa hie-

man eri lähtökohdat yksilön kilpailukäyttäytymiselle. Toisaalta olen valmistumassa musii-

kinopettajaksi, joten katson myös tärkeäksi tarkastella tutkimukseni teoreettista viitekehys-

tä formaalin musiikkikasvatuksen näkökulmasta. Tästä kaikesta huolimatta en ole halunnut 

rajata tutkittavan valintaa formaalin musiikin kontekstiin vaan olen pitänyt tärkeimpänä 

kriteerinä määrällisesti mahdollisimman runsasta laulukilpailuhistoriaa. Tutkimukseeni 

olen valinnut yhden tutkittavan, joka täytti edellä mainitun kriteerin. Kyse on siis tapaus-

tutkimuksesta.  

Tutkimukseni metodologinen viitekehys pohjautuu narratiiviseen eli kerronnalliseen tut-

kimukseen, joita Hyvärinen (2006) artikkelissaan toisiinsa rinnastaa. Käytän työssäni kui-

tenkin kerronnallisen tutkimuksen käsitettä. Aineiston olen kerännyt syvähaastattelua apu-

na käyttäen ja aineston analyysin olen toteuttanut pääosin sisällönanalyysin oppeja hyö-

dyntäen. 

Tutkimukseni tärkeimpänä tehtävänä on tutkittavan kilpailumotivaation selvittäminen. 

Lisäksi olen halunnut ottaa selvää tutkittavan kilpailukokemuksista ja siitä, miten kilpailut 

ovat vaikuttaneet tutkittavan identiteettiin. Näiden edellä mainittujen seikkojen perusteella 

olen luonut myös tutkimuskysymykseni seuraavasti:  
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1. Mitkä ovat ne keskeiset motivaatiotekijät, jotka ovat saaneet haastateltavan kilpaile-

maan kerta toisensa jälkeen?  

2. Millaisia merkityksellisiä kokemuksia tutkittavalla on kilpailuista jäänyt? 

3. Millaisia vaikutuksia kilpailuilla on ollut tutkittavan identiteettiin? 

Tutkimustulokset pohjautuvat pääosin aineistolähtöiseen analyysiin: tutkittava on itse nos-

tanut esiin haastatteluissa itselleen merkityksellisiä asiasisältöjä avointen kysymysten puit-

teissa. Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessäni pyrin keskittymään kilpailumotivaation 

kannalta merkittäviin tekijöihin suhteuttaen niitä tutkittavan kilpailujatkumoon ajallisesti. 

Tutkin siis myös motivaatiossa tapahtuneita mahdollisia muutoksia: mikä motivoi kilpailu-

uran alussa, mikä lopussa. Tutkimuksessani en ole pyrkinyt taustoittamaan tutkittavan jo-

kaista laulukilpailua, vaan pikemminkin olen pyrkinyt syventymään keskeisiin motivoiviin 

tekijöihin, jotka tutkittava itse on esiin nostanut. Jokaisen kilpailemisen läpikäyminen olisi 

ollut kohtuuttoman pitkä prosessi ajalliset resurssit huomioon ottaen. Pidän tätä ensim-

mäistä, kilpailumotivaatioon liittyvää tutkimuskysymystäni tärkeimpänä tutkimuksen kan-

nalta. 

Toisessa tutkimuskysymyksessäni haen selkoa tutkittavan kilpailukokemuksista. Tämän 

kysymyksen kohdalla olen hakenut vastauksia myös osin teorialähtöisesti (teema: sosiaali-

nen vertailu). Olen kuitenkin tutkittavaa kunnioittaen ja korostaen painottanut tuloksissa 

nimenomaisesti hänelle merkityksellisiä tekijöitä. Kolmas tutkimuskysymykseni kattaa 

tutkittavan kilpailutaustan vaikutuksia hänen identiteettiinsä: mitä kilpailut ovat antaneet 

hänelle ihmisenä ja miten ne ovat kasvattaneet häntä. Vastaukset tähän kysymykseen on 

haettu aineistolähtöisesti. 

Tutkimukseni keskeisimpiä käsitteitä ovat siis motivaatio ja kilpaileminen. Tarkastelen 

tutkimustani iskelmämusiikin kontekstissa. Musiikkikilpailuja on tutkittu kaiken kaikkiaan 

suhteellisen vähän ottaen huomioon sen, kuinka paljon niihin käytetään niin opettajien 

kuin oppilaidenkin aikaa ja resursseja (Arjas, Hirvonen & Nikkanen 2013, 237). Suurim-

pana innoittajana tutkimukseeni on oman taustani lisäksi ollut Airi Hirvosen (2003) väitös-

kirja ”Pikkupianisteista musiikin ammattilaisiksi”, jossa Hirvonen on tutkinut viittä Sibeli-

us-Akatemian klassisen solistilinjan käyvää opiskelijaa. Vaikka Hirvosen tutkimus käsitte-

lee musiikkia pianonsoiton näkökulmasta, on siinä silti kovin paljon yhtäläisyyksiä iskel-

mämusiikin kontekstia ja laulua ajatellen.  
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Musiikkialalla yhtenä merkittävimpänä sosiaalisen arvostuksen välittäjänä toimii musiik-

kikilpailut (Hirvonen 2003, 31), mikä tulee myös esiin tutkimukseni tuloksissa. Tänä päi-

vänä ne ovat olennainen osa musiikin harrastamista, opiskelua ja ammattilaisuutta (Arjas, 

Hirvonen & Nikkanen 2013, 241). Työpaikoista ja työtilaisuuksista käydään jatkuvaa kil-

pailua muusikoiden keskuudessa. Pelkällä tutkinnolla ei välttämättä päästä vielä mihin-

kään, vaan muusikon tulee osoittaa taitonsa kerta toisensa jälkeen. (Emt., 226.) Kilpailun 

yleisestä arvostuksesta kertoo myös Hirvosen (2003, 136) toteamukset siitä, että hänen 

tutkimuksessaan musiikkikilpailut olivat yksi keskeisimmistä ja merkittävimmistä tapah-

tumista musiikinopiskelijoiden elämässä. Toisaalta häntä yllätti tutkittavien yllättävänkin 

negatiivinen suhtautuminen kilpailuihin. Kielteisesti musiikkikilpailuihin suhtautuivat pää-

osin myös Maijalan (2003, 102–105) tutkittavat. 

Tutkimukseni viitekehys pohjautuu motivaatio- ja kilpailu-käsitteen tarkasteluun. Neljän-

nessä luvussa käsittelen tarkemmin tutkimuksen metodologista viitekehystä, tutkimuksen 

kulkua ja toteutusta. Lisäksi teen katsauksen tapaustutkimuksen periaatteisiin sekä iskel-

mämusiikkiin, joka toimii myös tutkimukseni kontekstina. Viidennessä luvussa esitän tut-

kimustulokseni ja niistä tehtävät johtopäätökset. Pohdinta-osion aluksi peilaan ensin omaa 

kokemustaustaani suhteessa kilpailemiseen ja toisaalta tutkimukseeni. Tuon esiin myös 

tutkimuksessa ilmenneet haasteet ja ongelmat. Lopuksi tarkastelen tutkimuksen luotetta-

vuutta ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

Ennen kuin etenen varsinaisen tutkimukseni viitekehyksen tarkasteluun, koen tarpeelliseksi 

tuoda esiin omat lähtökohtani laulajana ja kilpailijana musiikissa. Tämä helpottaa lukijaa 

ymmärtämään sen, mistä lähtökohdista olen työtäni ja sen tuloksia tarkastellut. Erityisen 

tärkeänä pidän tätä siksi, koska olen valinnut tutkimukseeni tutkittavan, jolla on pitkälti 

samanlainen laulukilpailuhistoria takanaan, kuin minulla. Ja kuten jo edellisessä kappa-

leessa mainitsin, tuon pohdinta-osiossa tarkemmin esille omaa taustaani (kokemuksiani ja 

ajatuksiani) kilpailemisen suhteen. 

Oma taustani laulajana ja musiikin parissa kilpailijana ulottuu noin yhdeksän vuoden taak-

se. Itse asiassa, kaikki alkoi vahingossa, kun "erehdyin" laulamaan karaokea. Kyseisen 

esiintymisen jälkeen paikalla ollut kuuntelijakunta piti laulustani ja osa ihmisistä tuli ke-

humaan suoritustani. Jotenkin huomasin yhtäkkiä tykästyväni laulamiseen: toisaalta oli 

mukavaa, että ihmiset kehuivat lauluani ja toisaalta taas esiintymällä ylitti itsensä, koska 

kärsin melko voimakkaasta esiintymisjännityksestä ja näin ollen myös itse tilanne oli haas-
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tava. Koen, että toisten ihmisten antama tunnustus antoi minulle sisäisen kipinän laulami-

seen. 

Tästä alkoi valtava lauluinnostus ja harjoittelu. Ei mennyt aikaakaan, kun päädyin laulu-

tunneille ja oma silloinen laulunopettajani totesi heti ensimmäisen laulutunnin aikana, että 

olisinko halukas osallistumaan Tangomarkkinoiden laulukilpailuun. Pienen pohdinnan 

jälkeen päätin lähteä mukaan kisaamaan ja jo vajaan vuoden mittaisella laulukokemuksella 

saavutin finaalipaikan kyseisessä kisassa. Tällä oli suuri vaikutus itsetuntooni. Tosin finaa-

leissa ensimmäisen päivän jälkeen putoaminen oli pienoinen kolaus tuntemuksien tasolla. 

Sama toistui seuraavana vuonna, jolloin otin jälleen osaa kyseiseen kisaan, tällä kertaa 

ilman ulkopuolista ehdotusta. Menestymisen odotukset olivat nousseet, mutta jälleen "tie 

nousi pystyyn" finaalin ensimmäisenä päivänä. Tämä tuntui jo huomattavasti suuremmalta 

pettymykseltä, koska odotukset olivat jo sen verran korkeammalla tasolla. Näiden kisojen 

jälkeen olen kilpaillut muutamia kertoja ennen Tangomarkkinoiden laulukisan voittoa 

vuonna 2012, jonka jälkeen en enää ole kilpaillut. Arvelen, että kokemusta minulla on noin 

kahdeksasta laulukilpailusta. Kaikki kilpailut, joissa olen ollut mukana, ovat kohdistuneet 

iskelmämusiikkiin, koska koen olevani iskelmälaulaja "henkeen ja vereen". 

Omalla kohdallani kilpailutilanteet ovat aiheuttaneet niin myönteisiä kuin kielteisiäkin 

tuntemuksia. Ajoittain olen kokenut vertailua toisiin kilpailijoihin, mikä on mielestäni ai-

heutunut juuri kilpailun vertailevasta asetelmasta: "jyvät poimitaan akanoista": jotkut si-

joittuvat paremmin, toiset huonommin. Toisaalta kilpailijoiden välinen ilmapiiri on ollut 

myös merkittävä vaikuttaja vertailun kaltaisiin kokemuksiin. 

Suurimmat negatiiviset tuntemukset ovat kuitenkin syntyneet esiintymisjännityksestä. Tä-

mä ei käsitä pelkästään kilpailutilanteita vaan yleensäkin esiintymistilanteita. Jännitys on 

tosin saattanut joskus pahentua sosiaalisen vertailun johdosta. Nykyään, kun keikkarutiinia 

on kertynyt enemmän, jännitän esiintymisiä huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. 

Koen, että oma kilpailumotivaationi on kohdistunut pitkälti laulajanuran edistämiseen. 

"Tähteys" sinänsä ei ole ollut päämääränä vaan olen ajatellut, että yleisesti arvostetuissa 

laulukilpailuissa menestyminen mahdollistaa oman statuksen nostamisen ihmisten keskuu-

dessa, mikä puolestaan edesauttaa keikkojen saamisessa. Toisaalta ajattelen, että artistina 

toimiminen vaatii tunnettavuutta, jota puolestaan kilpailut tarjoavat. 
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2 MOTIVAATIO 

Koska tutkimukseni aiheena on iskelmälaulajan kilpailumotivaatio, on motivaatio-

käsitteen tarkasteleminen hyvin olennainen lähtökohta työlleni. Motivaatio on kokonaisuu-

dessaan hyvin vaikeasti määriteltävissä oleva käsite (luku 2.1), joka koostuu lukuisista eri 

käsitteistä ja piirteistä. Lisäksi sitä pystytään tarkastelemaan useista eri näkökulmista (ks. 

esim. sisäinen ja ulkoinen motivaatio, luku 2.1.3). Motivaatio-käsitteen moninaisuudesta 

johtuen tulen tarkastelemaan myös motivaation ongelmallisuutta. 

Motivaation monimuotoisuutta, sen piirteitä ja tekijöitä kuvataan erilaisilla motivaatioteo-

rioilla. Erilaiset motivaatioteoriat ja niitä kokoavat mallit (ks. luku 2.3) auttavat siis valai-

semaan motivaatioprosessin monimutkaista kokonaiskuvaa. Motivaatio on myös vahvasti 

sidoksissa yksilöön, ympäristöön ja niiden väliseen vuorovaikutukseen (ks. luku 2.4). Täs-

sä luvussa tarkastelen motivaatiota pääosin yleisestä näkökulmasta. Musiikkiharrastuksen 

näkökulmaa tuon esille luvussa 2.5, jossa käsittelen yksilön sisäistä motivaatiota ja ympä-

ristön (esim. opettajan ja perheen) motivoivaa vaikutusta suhteessa yksilön toimintaan. 

2.1 Mitä motivaatiolla tarkoitetaan? 

Motivaatiotutkimuksessa analysoidaan ihmisen käyttäytymistä, siihen vaikuttavia tekijöitä 

ja siitä tehtyjä päätelmiä ja se on yhteydessä psykologiseen tutkimukseen (Kosonen 2001, 

31). Kohtaamme lähes päivittäin toimintaan liittyviä kysymyksiä, johon haluamme tietää 

syyn (Madsen 1972, 7). Kun pyritään selittämään ihmisen toimintaa ja sitä, mikä tekojam-

me motivoi, on aina vähintäänkin intuitiivisesti vastattava kysymykseen selitysperustasta, 

motiivista (Mäki, Purhonen & Weckroth, 1978). Ja mikäli haluamme myös vaikuttaa yksi-

lön toimintaan tai käyttäytymiseen, meidän on vaikutettava myös hänen motiiveihinsa, 

toisin sanoen motivoida häntä haluamallamme tavalla (Madsen 1972, 7–8).  

2.1.1 Motivaation määrittelyä 

Motivaatio-käsite on lähtöisin latinankielisestä sanasta movere, jolla tarkoitetaan liikku-

mista. Myöhemmin termi on kuitenkin laajentunut tarkoittamaan järjestelmää, joka koos-

tuu käyttäytymistä virittävistä ja ohjaavista tekijöistä (siis motiiveista). (Peltonen & Ruo-

hotie 1992, 16; Ruohotie 1998, 36.) Motiivi toimii motivaation kantasanana (Peltonen & 
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Ruohotie 1992, 16; Ruohotie 1998, 36). Madsen (1972, 9) lähestyy motiivi-käsitettä psy-

kologisesti (kognitiivisesti) ja kirjoittaa, että "motiivit ovat aktivoivia eli energiaa liikkeel-

lepanevia prosesseja elimistössä". Madsenin (1972, 9), Peltosen ja Ruohotien (1992, 16) 

sekä Ruohotien (1998, 36) mukaan motiivien tarkoituksena on virittää ja ylläpitää yksilön 

käyttäytymistä. Ne ovat aina suuntautuneena kohti jotakin tiettyä päämäärää, tiedostettuna 

tai tiedostamattomana (Peltonen & Ruohotie 1992, 16; Ruohotie 1998, 36). Motiivi-

käsitteeseen liittyy läheisesti useita muitakin käsitteitä: sillä on viitattu muun muassa ha-

luihin, tarpeisiin, vietteihin, sisäisiin yllykkeisiin sekä palkkioihin ja rangaistuksiin (Mad-

sen 1972, 9; Peltonen & Ruohotie 1992, 16; Ruohotie 1998, 36). Yksilön tavoiteorientaati-

ot, arvot, uskomukset ja odotukset ovat myös sidoksissa motivaatioon. (Ruohotie 2000, 

75.) Motivaation yksilöllisiä tekijöitä käsittelen tarkemmin luvussa 2.2. 

Motiivit voivat liittyä toimintaan niin suoraan kuin välillisestikin (Kosonen 2001, 32). Ko-

sosen (2010, 297) mukaan kokemuksen tutkimuksen näkökulmasta motiivi on merkitys-

suhde: "on subjekti, kokija joka motivoituu ja objekti, joka motivoi ja jolla on näin merki-

tys kokijalleen.” On myös tärkeää huomata, että subjektiivinen kokemus puolestaan liittyy 

aina johonkin tilanteeseen (tilannesidonnaisuus), se on situationaalinen ja kulttuurinen 

(Kosonen 2001, 115). Motiivien ohella on otettava myös selvää yksilön elämänkokonai-

suudesta ja niistä merkitysyhteyksistä, joiden pohjalta toiminta muodostuu (emt., 15). Mo-

tivoituminen on subjektiivinen, motiivien virittämä tila, mikä on myös sidoksissa kokijansa 

situationaalisuuteen sekä sen rakentamiin ymmärtämisyhteyksiin ja näiden pohjalta synty-

vään esiymmärtäneisyyteen (emt., 34). Lewinin näkemyksen mukaan yksilön toiminta tai 

käyttäytyminen on ympäristö- ja yksilötekijöiden funktio (Mäki ym. 1978, 11). Motivaati-

on viriäminen tapahtuu aina kuitenkin lopulta henkilön omassa kokemuspiirissä (Peltonen 

& Ruohotie 1992, 83). On myös tärkeää muistaa, että "ihmisten toimintoja useimmiten 

motivoivat monet motiivit yhtaikaa" (Madsen 1972, 69). 

2.1.2 Motivaation piirteitä 

Psykologisesta näkökulmasta motivaatio muodostuu Madsenin (1972, 9) mukaan "kaikista 

elimistössä – sekä aivoissa että muissa elimissä – tapahtuvista aktivoivista prosesseista". 

Kosonen (2001, 31) kiteyttää motivaation tarkoitusta niin ikään psykologisesti: 

"...motivaatio tarkoittaa sisällöltään, kestoltaan, suunnaltaan ja voimakkuudeltaan vaihtele-

vaa erilaisten, hierarkisesti jäsentyneiden motiivien aikaansaamaa tilaa, joka virittää, suun-
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taa ja ylläpitää (tai lopettaa) yksilön toimintaa ja käyttäytymistä." Motivaatio on siis tajun-

nallinen prosessi, jossa uudet merkityssuhteet muodostuvat ja olemassa olevat merkitys-

suhteet uudelleenjäsentyvät (Kosonen 2001, 32). Motivaatioprosessin kokonaisuus onkin 

hyvin moninaista: jo olemassa olevat erilaiset motiivit uusiutuvat ja samalla syntyy jatku-

vasti uusia sisällöltään, kestoltaan ja voimakkuudeltaan erilaisia motiiveja. Toiminnan 

kannalta motivaatio voi olla niin positiivisesti kuin negatiivisestikin virittynyt tila riippuen 

siitä, millaiset merkityssuhteet ja mielen sisällöt vaativat lisää mieltä. (Emt., 33.) 

Peltonen ja Ruohotie (1992) sekä Ruohotie (1998) tekevät yhteenvedon eri tutkijoiden mo-

tivaation määrittelyistä (ks. tarkemmin Peltonen & Ruohotie 1992, 16; Ruohotie 1998, 37) 

ja listaavat näistä kolme yhteistä ominaisuutta motivaatio-ilmiön tarkastelussa: vireys, 

suunta ja systeemiorientoituminen. Vireydellä he tarkoittavat yksilössä olevaa, tietynlai-

seen käyttäytymiseen ajavaa energiavoimaa, kun taas suunta viittaa toiminnan fokusoitu-

miseen jotakin kohti. Systeemiorientoituminen sen sijaan sisältää heidän mukaansa voimia 

yksilössä ja hänen ympäristössään, jotka joko vahvistavat tai heikentävät jo suunnattua 

toimintaa palauteprosessin kautta. Yksilö siis joko fokusoituu toimimaan yhä enemmän 

tietyllä tavalla tai toisaalta jopa luopuu toimintansa suunnasta ja suuntaa ponnistuksensa 

toisaalle. (Peltonen & Ruohotie 1992, 16–17; Ruohotie 1998, 37.) Kun pyritään kuvaa-

maan inhimillistä käyttäytymistä, ihminen tulee nähdä perusluonteeltaan aktiivisena olen-

tona. Hän suuntautuu yleensä tavoitteisiin ja on palautehakuinen sekä etsii ulkomaailmaa 

ja omaa minuutta koskevaa tietoa aktiivisesti. Motivaation rooli inhimillisessä toiminnassa 

tulisi nähdä juuri tätä taustaa vasten. (Peltonen & Ruohotie 1992, 18.) 

On huomattava, että motivaatio on monitahoinen ja dynaaminen kokonaisuus, joka muun-

tuu jatkuvasti ajassa ja eri konteksteissa (Peltonen & Ruohotie 1992, 17; Ruohotie 1998, 

41; Kosonen 2001, 31; Kosonen 2010, 296). Se koostuu useista, osittain tiedostetuista ja 

tiedostamattomista, osittain jopa tiedostusta ehkäisevistä motiiveista (Kosonen 2001, 31; 

Kosonen 2010, 296). Se millä aktiivisuuden tasolla yksilö toimii ja mihin hänen mielen-

kiintonsa suuntautuu, määräytyy hänen psyykkisen tilansa perusteella, johon viitataan 

myös motivaatiolla (Peltonen & Ruohotie 1992, 17–18; Ruohotie 1998, 42).  

Motivaation määrittelemisessä perusteena ovat sisällöllisesti voimakkaimmat (ensisijaiset), 

tietoisesti analysoitavissa olevat motiivit. Toisaalta motivaatio voi olla niin abstrakti koko-

naisuus, että ilman ulkoapäin annettuja määritteitä, kuten motiivien listaa tai jopa motiivi-

luokittelua, sen määritteleminen on hankalaa ellei jopa mahdotonta tehdä luotettavasti niin, 
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että analyysi olisi kyllin realistinen. (Kosonen 2010, 296.) Motivaatiossa on eri ulottu-

vuuksia myös keston suhteen. Motivaatio sisältää tilannekohtaisia lyhytkestoisia motiiveja, 

joita pitkäkestoinen motivaatio puolestaan yhdistää. Pitkäkestoiseen motivaatioon puoles-

taan sisältyy keston suhteen useita eri pituisia motiiveja. (Kosonen 2001, 34; 2010, 296.)  

Vaikka motivaatio onkin tilannesidonnainen, voidaan tutkimusten perusteella erottaa toi-

sistaan tilannemotivaatio ja yleismotivaatio. Tilannemotivaatiolla viitataan tilanteeseen, 

jossa joukko erinäisiä motiiveja viriää sisäisistä ja ulkoisista ärsykkeistä, mikä puolestaan 

aikaansaa tavoitteeseen suuntautuvaa toimintaa. Koska motivaatio on luonteeltaan dynaa-

minen, se voi vaihdella tilanteesta toiseen. (Peltonen & Ruohotie 1992, 17; Ruohotie 1998, 

41.) Yleismotivaatio korostaa käyttäytymisen pysyvyyttä, vireyden ja suunnan lisäksi. Täl-

löin se osoittaa käyttäytymisen yleistä suuntaa ja voimaa, ikään kuin keskimääräistä tasoa. 

Tilannemotivaatio on vahvasti sidoksissa yleismotivaatioon. (Peltonen & Ruohotie 1992, 

17; Ruohotie 1998, 41.) 

Kun toimintaa tehdään sen itsensä vuoksi, puhutaan toimintamotiiveista. Ne ovat tärkeitä 

voimia toimintamme kannalta, vaikkakin on muistettava, että toimintamotiivit ovat harvoin 

ainoita liikkeellepanevia voimia. (Madsen 1972, 54.) Madsenin (1972) puhuessa toiminta-

motiiveista, hän pitää ihmisen luomistarvetta ja uteliaisuutta merkittävimpänä liikkeellepa-

nevista voimista. Hänen mukaansa jokainen ihminen omaa enemmän tai vähemmän ute-

liaisuudenhalua ja luomisen tarvetta. Madsen tarkastelee myös jännitystä yhtenä toiminta-

motiivin osana. Hänen mukaansa jännitys "motivoi tunneperäiseen toimintaan", koska sen 

kokeminen tarkoittaa etenkin pelon ja muiden tunteiden kokemista melko voimakkaina ja 

sopivan usein. Mikäli elämässämme ei ole riittävästi jännitystä, motivoidumme etsimään 

sitä tai muunlaista tunneperäistä toimintaa. Madsen puhuu jopa toimintamotiivien suhtees-

ta mielenterveyteen toteamalla, että mikäli ihminen ei saa toimintamotiiveitaan – tärkeim-

pinä luomistarve ja uteliaisuus – tyydytettyä, hän ikävystyy ja pahimmassa tapauksessa 

tulee jopa mielisairaaksi. (Emt., 56–60.) 

Madsen (1972, 45) puhuu myös suoritusmotiivista sekä sen alkuperästä. Hänen mukaansa 

suoritusmotiivit ovat "hankittuja motiiveja, jotka on opittu kontaktimotiivin ja pelon avul-

la". Hän puhuu kirjassaan myös suoritusmotiivin ja yksilön välisestä yhteydestä. Hän ker-

too McClellandin tutkineen "kunnianhimoisten" (voimakkaan suoritusmotiivin omaavien) 

yksilöiden eroavaisuuksia heikon suoritusmotiivin omaaviin yksilöihin. Tutkimuksissa on 

vahvistettu, että kunnianhimoiset ihmiset pärjäävät huomattavasti paremmin kilpailutilan-
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teissa ja vaativissa tehtävissä – älykkyyden tason ja edellytysten ollessa samantasoisia. 

Toisaalta korkean suoritusmotiivin omaavat ihmiset ovat myös haluttomampia tekemään 

yhteistyötä kuin vähemmän kunnianhimoiset. Rahapalkinnot houkuttavat puolestaan 

enemmän heikon suoritusmotiivin omaavia henkilöitä. (Emt., 45.) Vaikka useimmat moti-

vaatiotutkimukset osoittavat suorituksen paranevan motivaation lisääntyessä, näiden kah-

den tekijän (suoritus ja motivaatio) yhteyttä on kuitenkin mahdoton määrittää tarkasti mo-

tivaation mittaamisvaikeuksien vuoksi (Peltonen & Ruohotie 1992, 24–25; Ruohotien 

1998, 46). 

2.1.3 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

Motivaatiotutkimuksessa yksi mielenkiintoinen näkökulma on nähdä yksilön toiminnan 

selittäminen joko sisäisesti tai ulkoisesti motivoituneena. Peltonen ja Ruohotie (1992, 86) 

lainaavat Daviesin (1971) ajatuksia sisäisen ja ulkoisen motivaation olemuksesta toteamal-

la: 

Sisäistä motivaatiota määräävät sisältöfaktorit; nämä ovat luontaisia joko tehtävälle 
itselleen tai opiskelijalle. Sisäinen motivaatio on useimpien nykyaikaisten aktivi-
teettia ja havaitsemista painottavien kasvatusteorioiden perusta, koska tutkiminen ja 
uteliaisuus ovat luontaisia useimmille ihmisille – – Ulkoista motivaatiota määräävät 
tilannefaktorit; nämä johdetaan ympäristöstä joko opettajan tai jonkin muun ulkoi-
sen vaikuttajan toimesta. Ulkoista motivaatiota sävyttävät tavallisesti palkkiot tai 
rangaistukset. Sisäinen motivaatio kytkeytyy hyvin suuressa määrin Maslow'n tar-
vehierarkian ylimmän asteen tarpeisiin, kun taas ulkoinen motivaatio liittyy kol-
meen alemman asteen tarvetasoon. 

Perusajatuksena on, että kun toimintaa tehdään sen itsensä vuoksi, yksilön omasta halusta 

tai kiinnostuksesta ilman ulkoisen palkkion tavoittelua, on kyse sisäisestä motivaatiosta 

(Peltonen & Ruohotie 1992, 19; Ruohotie 1998, 38; Hirvonen 2003, 77). Tällöin itse toi-

minta koetaan sisäisesti palkitsevana ja mielenkiintoisena (Hirvonen 2003, 77). Sisäistä 

motivaatiota tarvitaan muun muassa silloin, kun haluamme toteuttaa ja kehittää itseämme 

(Peltonen & Ruohotie 1992, 19; Ruohotie 1998, 38).  

Kun palkkiot yksilölle välittää joku muu kuin hän itse (kuten ympäristö), on kyse ulkoises-

ta motivaatiosta. (Peltonen & Ruohotie 1992, 19; Ruohotie 1998, 38.) Yksilö on ulkoisesti 

motivoitunut silloin, kun hän sitoutuu tiettyyn toimintaan tavoitellakseen ulkoista hyötyä 

(esim. palkkiot). Toiminta tapahtuu tällöin pääosin palkinnon tai pakon sanelemana, jolloin 
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toiminnasta tulee väline saavuttaa jotain ulkoista hyötyä, eikä se itsessään ole tärkeää tai 

mielenkiintoista. (Hirvonen 2003, 77.) 

Sisäinen motivaatio koostuu Harterin (1981) mukaan kolmesta päätekijästä: haasteiden 

kohtaamisen halusta, mielenkiinnosta sekä halusta itsenäiseen toimintaan. Näiden tekijöi-

den lisäksi on kuitenkin vielä kaksi muuta ulottuvuutta, jotka määräävät sisäistä orientaa-

tiota: itsenäinen päätöksenteko sekä omakohtaiset (sisäiset) menestymisen kriteerit. (Pelto-

nen & Ruohotie 1992, 85–86.) Ulkoiset motiivit puolestaan toimivat virikkeinä, jotka syn-

nyttävät, ruokkivat tai estävät sisäistä motivaatiota (Kosonen 2001, 125). Ihmisillä on tai-

pumus arvostaa enemmän työn tuottamaa omanarvontuntoa ja tyytyväisyyttä kuin ulkoisia, 

materiaalisia palkkioita (Ruohotie 1998, 61). 

Täysin erillisinä näitä kahta motivaatiotyyppiä (sisäinen ja ulkoinen motivaatio) ei voida 

kuitenkaan pitää, vaan ne ennemminkin täydentävät toisiaan. Ruohotien (1998, 38) mu-

kaan ne esiintyvät samanaikaisesti, vaikkakin toiset motiivit ovat toisia hallitsevampia. On 

kuitenkin huomattava, että sisäinen motivaatio on hyvin herkkä ja usein jopa katoava omi-

naisuus, jota ei voi opettaa eikä pakottaa. Sisäisen kiinnostuksen on tultava yksilöstä itses-

tään. (Hennessey 1997, 284.) 

2.1.4 Motivaatiotutkimuksen ongelmallisuus 

Motivaatioon ja sen tutkimiseen liittyy myös lukuisia ongelmakohtia. Arkikielessä moti-

vaatiota on paljon käytetty toiminnan perusteena, mutta käsitteenä se on vaikeasti määritel-

tävissä (Kosonen 2001, 31). Ongelmia aiheuttaa myös motivaatioon yhteydessä oleva kä-

sitteiden kirjo, joka on melkoisen kattava. Tämä käsitteiden moninaisuus puolestaan on 

yhteydessä erilaisiin kehitettyihin teorioihin ja käsityksiin, joita motivaatiotutkimus on 

saanut aikaan. Mäen ym. (1978) mukaan yritettäessä selvittää motivaatiota todellisuuden 

yhtenä ilmiönä ja sen todellista luonnetta, tämä "eri kielillä puhuminen" on vain haitaksi. 

Heidän mielestään olisi ensiarvoisen tärkeää yhtenäistää motivaatioon liittyvä käsitteiden 

kirjo johdonmukaisesti. Tosin tämä vaatisi yhtenäisen teoreettisen lähtökohdan omaksu-

mista. (Emt., 7.) 

Lisäksi vaikeuksia aiheuttaa motivaatio-käsitteen laajuus. Psykologisen lähestymistavan 

mukaan vaikuttaisi, että käyttäytymisen ja toiminnan selittämisessä täytyisi ottaa huomi-

oon jopa kaikkein alkeellisemmatkin ihmisen tarpeet (kuten orgaaniset motiivit, ks. esim. 
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Madsen 1972, 11–16), koska ne ovat ainakin epäsuorasti vaikuttamassa kaikkeen toimin-

taamme. Mäen ym. (1978) mukaan motivaatioproblematiikassa peruskysymykseksi on 

noussut kysymys toiminnan "alkusyystä", joka synnyttää ja ohjaa toimintaa ainakin osit-

tain. Vielä ongelmallisempaa on selvittää kysymystä toiminnan syntymisestä. (Emt., 3.) 

Katson kuitenkin työssäni aiheelliseksi olla sen syvällisemmin perehtymättä nälän, janon, 

pelon ja aggression kaltaisiin primäärimotiiveihin, koska tutkimusongelmani kannalta on 

kyse lähinnä ylimmän asteen tarpeiden tyydyttämisestä. 

Motivaatio-käsite ei ole aivan yksiselitteinen asia myöskään Peltosen ja Ruohotien (1992) 

mielestä. Ensinnäkin yksilön motivaation suora havaitseminen ei ole mahdollista, eikä se 

näin ollen ole myöskään suoraan mitattavissa. Motivaatio on siis oletuksellinen (hypoteet-

tinen). Sen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään käyttäytymistä. Toiseksi motivationaali-

set voimat ovat vain yksi osa käyttäytymiseen määräytyvistä tekijöistä. Motivaatio on 

myös useiden prosessien kokonaisuus, eikä juurikaan mikään teoria kykene antamaan ko-

konaiskuvaa motivaatiosta. Motivaatio määräytyy sisäisen epätasapainon ja ulkoisen ärsy-

keympäristön lisäksi myös tilanteiden havaitsemisesta sekä saatavilla olevan tiedon valin-

nasta ja tulkinnasta. Myös arvoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys motivaation kannalta ja 

sen muutoksissa. (Emt., 18.) 

Ongelmia motivaation tutkimisessa voi nousta esiin myös motivaation todellisen luonteen 

kannalta, kun pyrimme selvittämään vaikkapa ihmisen käyttäytymistä. Sillä usein arkielä-

mässä meiltä saatetaan suoraan kysyä syitä teoillemme tai käyttäytymiselle, mutta tämä ei 

kuitenkaan välttämättä paljasta käyttäytymisen todellista luonnetta. Ihmiset saattavat antaa 

ainoastaan hyväksyttäviä selityksiä kysyjälle "todellisen" syyn jäädessä taka-alalle tai jopa 

peitellä niitä. Toisaalta yksilö ei välttämättä ole tietoinen itsekkään tärkeimmästä motiivis-

ta tai motiivi saattaa olla alitajuinen. Tärkeätä on siis tuntea tekojemme motiivit, jotta voi-

simme teoriassa ymmärtää yksilön käyttäytymistä ja jopa vaikuttaa tämän tekoihin. Todel-

listen motiivien selvittäminen on kuitenkin hyvin haastavaa ja suorat kysymykset eivät 

useinkaan ole luotettava keino niiden selvittämiseen. (Madsen 1972, 8.) 

2.2 Motivaation yksilökohtaisia tekijöitä 

Edellä on käynyt ilmi, että motivaatio koostuu useista eri tekijöistä, toisin sanoen motii-

veista. Aikaisemmin toin esiin termit sisäinen ja ulkoinen motivaatio, joilla viitataan luon-

teeltaan erilaisiin motiiveihin (sisäiset tai ulkoiset), jotka suuntaavat ja virittävät yksilön 
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toimintaa. (Peltonen & Ruohotie 1992, 18; Ruohotie 1998, 37–38.) Motivaation voidaan 

siis ajatella syntyvän sisäisistä tai ulkoisista motiiveista. Motiivien ja motivaation tullessa 

konkreettisiksi (näkyviksi) erilaisina merkitysverkostoina, sisäiset motiivit viittaavat tajun-

nallisen mielen objektiin (esim. soittamisen tuottama mielihyvä kehon aistimuksina), kun 

taas ulkoiset motiivit viittaavat johonkin konkreettiseen tai abstraktiin, toimijan ulkopuo-

lella olevaan asiaan (esim. kuulijalta saatu palaute). (Kosonen 2001, 34.) 

Yksilön motivoituun toimintaan vaikuttavat ulkoiset, lähinnä yksilöstä riippumattomat 

tekijät. Yksilön ulkopuolella esiintyvä ärsyke, jonka tarkoituksena on saada hänessä aikaan 

tavoitteiden suuntaista (tietynlaista) käyttäytymistä, kutsutaan kannusteeksi. Yksilön tar-

peet ja tavat, joilla kannusteita tarjotaan määrittelevät sen, missä määrin kannusteet tehoa-

vat ja vaikuttavat suoritukseen. Kannusteita voi olla kolmenlaisia: taloudellisia ja fyysisen 

ympäristön kannusteita, vuorovaikutuskannusteita ja tehtäväkannusteita. Myös motivaati-

osta esitetty kolmijako (materiaalinen, sosiaalinen ja kasvumotivaatio) vastaa tätä ryhmit-

telyä. (Peltonen & Ruohotie 1992, 58.) 

Kannusteiden avulla ihmisillä on tapana tyydyttää tarpeitaan (Peltonen & Ruohotie 1992, 

58). Ruohotien (1998) mukaan tarpeet ovat yksi tärkeimpiä tekijöitä motivaation perustas-

sa. Tarpeet määritellään ihmisen sisäisenä epätasapainon tilana, joka kohdistaa ihmisen 

toimintaa tasapainon saavuttamiseksi. Yksilön yrittämishalua ja suoriutumista tehtävistä 

ohjaa merkittävällä tavalla inhimillisissä tarpeissa esiintyvä vaihtelu ja tarpeiden suhteelli-

nen voimakkuus. Tarvekäsitettä käytetään motivaatioteorioitten perusyksikkönä useiden 

tutkijoiden toimesta. (Peltonen & Ruohotie 1992, 52; Ruohotie 1998, 51.) Taloudellisten ja 

fyysisen ympäristön kannusteiden avulla tyydytetään pääasiassa toimeentulotarpeet. Liit-

tymistarpeisiin kuuluu tärkeänä osana vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa. Mielenkiin-

toisten ja haasteellisten tehtävien suorittamisella tyydytetään puolestaan kasvutarpeita: 

tunteet menestymisestä ja onnistumisesta sekä itsensä toteuttamisesta motivoivat käyttäy-

tymistä. (Peltonen & Ruohotie 1992, 58.) 

Tarpeiden huomioonottaminen inhimillisessä käyttäytymisessä ja osana motivaatiota on 

tarpeellista muun muassa siksi, että tarpeet muuttuvat kypsymisen ja niiden tyydyttymisen 

johdosta. Lisäksi, koska tarpeissa esiintyy eroja yksilöiden välillä, ihmiset myös reagoivat 

samaan kannusteeseen eri tavoilla. Se, missä arvossa yksilö kannusteita puolestaan pitää, 

riippuu siitä, kuinka hyvin ne pystyvät tyydyttämään yksilön tarpeet. Tehtävät vaihtelevat 

paljolti kannustavuutensa puolesta, minkä vuoksi niiden tulisi myös vastata yksilön tarpei-
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ta. Voimakkaan suoritustarpeen omaavalle yksilölle voidaan tuottaa sisäistä motivaatiota 

mahdollisesti vaativilla tehtävillä. (Peltonen & Ruohotie 1992, 52–53.) 

Tarpeisiin pystytään vaikuttamaan muun muassa kannusteita säätelemällä. Kun vallitsevat 

tarpeet on tyydytetty, yksilö voi kohdistaa mielenkiintonsa muiden tarpeiden tyydyttämi-

seen. Toisinaan ihmiset motivoituvat tekemään jotakin ainoastaan tekemisen ilosta ilman 

ulkoisia palkkio-odotuksia. Työstä saatavat sisäiset palkkiot vetoavat ylempiin tarpeisiin, 

jotka eivät kuitenkaan koskaan tyydyty täysin. Miellyttävien kokemusten seurauksena 

ylemmät tarpeet, kuten itsensä toteuttamisen tarve, saattavat voimistua. Tämän tyyppiset 

kokemukset voivat myös tuottaa pitkäaikaista motivaatiota ja tyytyväisyyttä. (Peltonen & 

Ruohotie 1992, 53.) Frustraatioteorian mukaan tyydytys johtaa tarpeen vähenemiseen ja 

tarpeiden lisääntymistä puolestaan edistää turhautuminen eli frustraatio (Ruohotie 1998, 

51). 

Kannusteisiin liittyy läheisesti myös palkkiot, jotka ovat omalta osaltaan vaikuttamassa 

motivaatioon. Palkkion todennäköisyys tehtävän suorittamisesta vaikuttaa myös motivaati-

on tasoon: mikäli tehtävän suorittamisesta seuraa todennäköisemmin palkkio, on myös 

motivaation taso korkeampi. Jos kannuste vastaa hyvin yksilön tarpeita, on myös palkkion 

houkuttelevuus tai arvo korkeampi. (Peltonen & Ruohotie 1992, 61.) Palkkioilla ja kannus-

teilla on siis suuri merkitys yksilön innokkuudelle pyrkiä kohti asetettuja tavoitteita. Kan-

nusteet toimivat toiminnan virittäjinä ja ne ennakoivat palkkioita, kun taas itse palkkiot 

vahvistavat toimintaa. Kannusteiden mahdollisesti aikaansaama palkkio voi olla joko si-

säinen (esim. työn ilon kokeminen) tai ulkoinen (esim. hyvän arvosanan eteen ponnistelu).  

Kun yksilö työskentelee tehtävään itseensä liittyvien palkkioiden takia (sisäiset palkkiot), 

hän ei ole erityisen riippuvainen ulkoisista palkkioista, kuten kiitoksista, tunnustuksesta tai 

palautteesta. Tosin, jotta yksilö saisi onnistumisen kokemuksia ja hänen pätemisen tarvetta 

vahvistettaisiin, satunnainen palkitseminen on kuitenkin tärkeää. (Peltonen & Ruohotie 

1992, 85.) Palkkioiden vaikutus yksilölle määräytyy lopulta niiden koetusta oikeudenmu-

kaisuudesta, toisin sanoen siitä, mitä yksilö itse kokee ansaitsevansa suorituksestaan. Mi-

käli palkkiot katsotaan oikeudenmukaisiksi ja ovat seurausta suorituksesta, suorituksen ja 

tyytyväisyyden kesken vallitsee myönteinen riippuvuus. (Peltonen & Ruohotie 1992, 34; 

Ruohotie 1998, 47.) Koska jokaisen yksilön suoritustaso on erilainen, johtaa se myös eri-

laisiin palkkioihin. Tämä puolestaan aikaansaa eroja tyytyväisyyden tasossa.  
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Suoritukseen ja tyytyväisyyteen suurempi yhteys ajatellaan olevan ennen kaikkea sisäisillä 

palkkioilla. Erityisesti henkisten voimavarojen käyttäminen katsotaan tuovan ihmisille 

mielihyvää. Näin ollen haasteellisten ja mielenkiintoisten tehtävien muotoilu on ensiarvoi-

sen tärkeää, jotta niiden suorittaminen johtaisi sisäisiin palkkioihin, kuten edistymisen, 

vastuun ja onnistumisen kokemuksiin. Mikäli yksilöllä on voimakas kasvumotivaatio, saa-

vuttaa hän todennäköisesti kokemuksia, jotka ovat sisäisesti palkitsevia. Tämä puolestaan 

aikaansaa tyytyväisyyden tunteita ja edesauttaa lisäämään tai ylläpitämään korkeaa moti-

vaation- tai suorituksen tasoa. (Ruohotie 1998, 47.) On myös tärkeää, että palkkiot sido-

taan suoritukseen, koska ihmiset toisaalta odottavat (sisäisistä palkkioista huolimatta) usein 

ulkoisia palkkioita ja kohdistavat toimintaansa niitä saavuttaakseen. (Peltonen & Ruohotie 

1992, 33–34; Ruohotie 1998, 46–47.) 

Sisäisten palkkioiden merkitys on hyvä huomioida myös koulutuksessa. Peltonen ja Ruo-

hotie (1992, 36) toteavat aiheeseen liittyen seuraavaa: "Koulutusta suunniteltaessa on tär-

keää luoda edellytykset sisäisten palkkioiden kokemiselle. – – Kouluttajan keskeinen teh-

tävä on ohjata koulutettava omakohtaisten oppimiskokemusten saamiseen." Kouluttajien 

tulisi siis suunnata mielenkiintoaan entistä enemmän sisäisten palkkioiden käyttöön, jotta 

oppijoilla olisi parhaimmat edellytykset kokea omakohtaista onnistumista ja edistymistä 

sekä työniloa itsessään. Tällöin opettajan vaatimukset eivät ole lähde motivaation syntymi-

selle vaan se tapahtuu lähinnä yksilön ja tehtävän vuorovaikutuksesta. (Peltonen & Ruoho-

tie 1992, 89.) Sisäiset palkkiot ovat tavallisesti tehokkaampia kuin ulkoiset, koska ne ovat 

kestoltaan pitkäaikaisia ja parhaimmillaan niistä voi tulla jopa lähde "pysyvään" motivaati-

oon. Ulkoisille palkkioille on ominaista niiden keston lyhytaikaisuus ja tarve saada niitä 

hyvinkin usein. Sisäisten ja ulkoisten palkkioiden erottaminen toisistaan ei kuitenkaan aina 

ole helppoa. (Peltonen & Ruohotie 1992, 19; Ruohotie 1998, 38–39.) 

Motivaatioon liittyy läheisesti myös tavoitteet. Marjanen ja Halavaara (1970, 19–20) tiivis-

tävät tavoitteellisuuden perusajatuksen toteamalla, että "vasta selkeä tavoite ja siihen pyr-

kiminen antavat toiminnalle loogisen ja täsmällisen sisällön ja selkärangan". Tavoite, mi-

hin tietty toiminta motivoi, vaikuttaa motivaation ja yksittäisten motiivien voimakkuuteen 

ihmisen toiminnassa. Tavoitteellisuus vaikuttaa merkittävästi myös motivoidun toiminnan 

kestoon ja motivaation voimakkuuteen. Eri motiivien välillä esiintyvät voimakkuusvaihte-

lut ovat luonnollinen osa motivoitunutta toimintaa. (Kosonen 2010, 297.) 
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Tavoitteet, jotka virittävät motivaatiota ja yksittäisiä motiiveja, voivat olla joko konkreetti-

sia lähitavoitteita tai abstrakteja, pitkäkestoisia yleistavoitteita. Lähitavoitteita kuvastaa 

muun muassa uuden tehtävän työstäminen tai jo opitun tunneperäinen nautiskelu. (Koso-

nen 2001, 35.) Tavoitteet ja päämäärät, joita yksilöt pyrkivät saavuttamaan liittyvät heidän 

identiteettiinsä, itsetuntemukseen, pystyvyyteen ja siihen, minkä he uskovat olevan heille 

mahdollista. Jos yksilö näkee itsensä onnistuneena ja katsoo tämän menestyksen johtuvan 

korkeasta kyvykkyydestä, he saattavat sisäistää itsetuntemukseensa myönteiset mahdolli-

suutensa alalla tulevaisuudessa. Tämä voi toimia tehokkaana motivaattorina, joka tarjoaa 

pitkän aikavälin tavoitteita ja kannustaa perustamaan välitavoitteita, joita saavuttaa matkal-

la kohti lopullista päämäärää. (Hallam 2009, 288.) Tavoitteisiin pyrkimisen rakenteet ovat 

sidoksissa tahtoon. Ne edesauttavat yksilöä toteuttamaan suunnitelmansa ja aikomuksensa. 

Kuitenkin se, mitä kukin pitää järkevänä toimintana ja kuinka sitkeästi jotakin työskentelyä 

halutaan jatkaa, riippuu yksilöstä itsestään. (Ruohotie 1998, 44.) Yksilö kykenee siis kont-

rolloimaan toimintojaan ja pyrkiikin suuntaamaan toimintaansa niin, että hän saavuttaa 

tavoitteen (Ruohotie 2000, 81).  

Kun oppimisen vaikuttimena on asian hallitseminen, opittavan kokeminen haasteelliseksi, 

uteliaisuus tai oppimisen ilo tai kun oppija on motivoitunut lisäämään itsearvostustaan, on 

kyse oppijan sisäisestä tavoiteorientaatiosta. Ulkoiset tavoitteet (kuten hyvät arvosanat, 

palkkiot tai hyväksytyksi tuleminen) puolestaan ovat vaikuttimia ulkoiselle tavoiteorien-

taatiolle. Yleisen käsityksen mukaan opiskelijat, jotka ponnistelevat muita kovemmin ja 

sitkeämmin, omaavat vahvan sisäisen orientaation. (Ruohotie 1998, 71.) On hyvin tärkeää, 

että kykyihinsä nähden yksilöllä on mielekkäitä tavoitteita ja että hän saa myös palautetta. 

Jos haasteet ovat liian vähäisiä, seuraa siitä väistämättä ikävystymistä. Liian suurista vaa-

timuksista seuraa puolestaan ahdistusta. Haasteiden ja kykyjen ollessa tasapainossa, anne-

taan yksilölle mahdollisuus toimia optimaalisesti ja pyrkiä kohti korkeampaa osaamisen 

tasoa. (Csikszentmihalyi 1991, 6, 40–49, 72–75.) Yksilön motivaatioon ja siihen, kuinka 

haasteellisia tavoitteita yksilö itselleen asettaa, riippuu hänen itsekäsityksestään sekä omis-

ta mahdollisuuksistaan (Peltonen & Ruohotie 1992, 31–32; Kosonen 2001, 35; Hallam 

2009, 288). Yksilön itsekäsitys ja tehokkuususkomukset tulevat tarkemmin esille Banduran 

(1986) sosiokognitiivisen teorian yhteydessä (ks. luku 2.3.1). 

Mikäli yksilön itseluottamus on vahva, hän asettaa mieluummin myös haasteellisia tavoit-

teita. Haasteelliset tavoitteet puolestaan ovat hyvä keino kohottaa omaa itseluottamusta. 

(Ruohotie 1998, 55–56.) Kun tehtävä on sopivan haasteellinen, on myös motivaatio kor-
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keimmillaan. Mikäli tehtävä on kuitenkin liian helppo tai vaikea, on motivaatio matala. 

(Peltonen & Ruohotie 1992, 61.) 

Aikomukset puolestaan yhdistävät tekijät, jotka ovat sidoksissa motivaatioon ja osoittavat, 

kuinka suuri halu ihmisillä on yrittää ja ponnistella tehtävästä suoriutuakseen. Olettamuk-

sena on, että ihminen suoriutuu sitä varmemmin tehtävästä, mitä voimakkaampi aikomus 

hänellä sitä kohtaan on. Aikomuksiin liittyy läheisesti myös sitoutuminen, joka viittaa sii-

hen, miten tavoittelemisen arvoisena yksilö kyseistä tavoitetta pitää ja miten tärkeäksi hän 

kokee tavoitteen ja kuinka vahvasti hän on valmis pitämään siitä kiinni, vaikka eteen tulisi 

esteitä ja vastoinkäymisiä. (Ruohotie 1998, 54–55.)  

Tärkeitä motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat yksilön omat arvot ja asenteet. Toukomaa 

(1967, 18) on kirjoittanut arvoista seuraavasti: "Arvot ovat yleisiä ja pysyviä joko toivo-

muksen tai normin luontoisia ympäristöltä opittuja taipumuksia tietynlaisiin valintoihin. 

Arvot ovat suhteessa laajoihin päämääriin, kun sen sijaan asenteet liittyvät kanaviin, joihin 

käyttäytyminen ohjautuu." Arvot siis heijastavat toiminnan tavoiteltuja päämääriä. Ne ovat 

sidoksissa elämänkentän todellisia kohteita koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Arvo-

jen ja tavoitteiden välillä vallitsee myös vahva vuorovaikutus: tavoitteet heijastavat yksilön 

arvoja ja koska toiminnan suunta voi vaihtua toiminnasta saadun palautteen seurauksena, 

muutospaine kohdistuu myös näin ollen arvoihin. (Ruohotie 1998, 53.) Yksilön tapaa aja-

tella, tuntea ja toimia tietyllä tavalla kutsutaan puolestaan asenteeksi. Jokainen meistä kä-

sittää ja arvioi ympäristöstä asioita omalla tavallaan. Näin arvostamme joitakin asioita ja 

toisia puolestaan väheksymme. (Peltonen & Ruohotie 1992, 39; Ruohotie 1998, 42.) Asen-

teisiin on mahdollista vaikuttaa vahvistamalla niitä joko myönteisesti tai kielteisesti (Pel-

tonen & Ruohotie 1992, 42). 

Asenteet määräävät niiden välineiden valintaa, joiden avulla arvopäämääriä pyritään saa-

vuttamaan (Toukomaa 1967, 18). Asenteet siis tuovat esiin, joko avoimesti tai peitellysti 

yksilön arvostavia reaktioita (positiivisesti tai negatiivisesti linkitettynä) johonkin objek-

tiin, henkilöön tai tilanteeseen nähden (Ruohotie 1998, 42). Asioiden sisäistämisaste sekä 

yksilön kokemukset ja taipumukset määräävät asenteiden laatua ja voimakkuutta. Mikäli 

yksilö saa osakseen onnistumisen kokemuksia jostain, hänen asennoitumisensa muuttuu 

siihen entistä positiivisemmaksi, jolloin hän myös lisää ponnistelujaan ja kehittää suoritus-

valmiuksia, joita alalla tarvitaan. (Peltonen & Ruohotie 1992, 39; Ruohotie 1998, 42.) Näin 
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tämä asenteiden muotoutumisen prosessi sekä syvenee että sisäistyy ja se saa myös omat 

arvostuksensa ja arvonsa (Peltonen & Ruohotie 1992, 39).  

Vaikka ihmisillä on yleinen oletus siitä, että asenne ennustaa käyttäytymistä jossakin tie-

tyssä tilanteessa, tämä ei juurikaan pidä paikkaansa. Tutkimusten mukaan riippuvuus asen-

teen ja käyttäytymisen välillä on useimmissa tapauksissa heikko. Tämän lisäksi kilpailevat 

motiivit, ympäristön sosiaaliset normit ja arvot, persoonallisuuden rakenne, tottumukset 

sekä ympäristön käyttäytymiselle asettamat esteet vaikeuttavat käyttäytymisen ennustetta-

vuutta. Fishbein ja Ajzen (1975) ajattelevat asenteen olevan ennen kaikkea käyttäytymis-

taipumus eli konaatio (ks. luku 2.3.1), eikä niinkään lopullinen käyttäytyminen. (Peltonen 

& Ruohotie 1992, 43.) 

Peltonen ja Ruohotie (1992, 17) näkevät käsitteet "yleismotivaatio" (ks. luku 2.1.2) ja 

"asenteet" lähinnä synonyymina. Asenteen ja motivaation välillä on sen sijaan eroa. Asen-

ne on luonteeltaan suhteellisen sisäistynyt ja hitaasti muuttuva reaktiovalmius. Motivaati-

olle on puolestaan tavanomaista lyhytaikaisuus ja se on sidoksissa yleensä vain yhteen 

tilanteeseen kerrallaan. Toiminnan laatuun vaikuttaa enemmälti asenne, kun taas toiminnan 

vireyteen motivaatio. Motivaation muutokset eivät kuitenkaan edellytä muutoksia asenteis-

sa. (Peltonen & Ruohotie 1992, 17; Ruohotie 1998, 41–42.) Kun verrataan motivaation ja 

asenteen käsitteitä, tulisi motivaation kohdalla siis korostaa sen dynaamisuutta ja tilan-

nesidonnaisuutta (Peltonen & Ruohotie 1992, 17–18; Ruohotie 1998, 42).  

Myös havainnot ja odotukset vaikuttavat motivaatioon. Tällä tarkoitetaan lähinnä yksilön 

havaintoihin ja aikaisempiin kokemuksiin perustuvaa tiettyjen tarpeiden tyydyttyvyyden 

tai palkkion saavutettavuuden astetta. Tämä ilmenee muun muassa siinä, että samaakin 

tehtävää tekevien yksilöiden suoritusten välillä on eroavaisuuksia, riippuen yksilön tilan-

teen eri piirteiden havainnoinnista tai tulkinnoista ja millaisia odotuksia heille näiden ha-

vaintojen pohjalta rakentuu. (Peltonen & Ruohotie 1992, 61.) Motivaation odotuskom-

ponenteiksi sanotaan yksilön omaa kyvykkyyttä koskevia uskomuksia, kontrolliuskomuk-

sia ja menestymisen odotuksia. Usko toiminnan ja tuotosten syy–seuraus-suhteesta johdat-

tavat suuriin menestymisen odotuksiin ja luultavasti myös toiminnan pitkäjänteisyyteen. 

Ihmisillä on yleinen taipumus luoda, vahvistaa ja pitää yllä positiivista itsekäsitystä. (Ruo-

hotie 1998, 72; Ruohotie 2000, 94.) 
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Odotuksien merkitys korostuu myös koulumaailmassa oppimisen kannalta. Kaikilla koulu-

tukseen osallistuvilla on odotuksia muun muassa koulutuksen toivotuista tuloksista. Jos 

oppija ajattelee kykenevänsä saavuttamaan koulutuksen avulla tärkeitä tavoitteita, hänen 

sitoutumisensa toimintaan on vahva. Tällöin hän etsii aktiivisesti tarjolla olevia erinäisiä 

mahdollisuuksia ja pyrkii myös raivaamaan tiellä olevat esteet matkalla kohti päämäärää. 

Puolestaan, mikäli oppija ei usko menestyvänsä tai tavoite ei kiinnosta, hänen motivaation-

sa on heikko. (Peltonen & Ruohotie 1992, 28.) 

Jo aiemmin esille noussut tyytyväisyys on motivaation sukulaiskäsitteitä. Tämä johtuu 

muun muassa siitä, että usein motivaatio- ja tyytyväisyysteorioita tarkastellaan yhdessä ja 

jopa samaistetaan toisiinsa. Vaikka ne kietoutuvatkin hyvin läheisesti yhteen, useat tutkijat 

ajattelevat niiden välillä olevan kuitenkin eroja. (Peltonen & Ruohotie 1992, 33.) Chungin 

(1977) motivaatiomallissa (ks. 2.3.3) suorituksen palkitsemisesta seuraa tyytyväisyys, kun 

taas motivaatio on sidoksissa muun muassa palkkioita koskeviin odotuksiin (Peltonen & 

Ruohotie 1992, 33; Ruohotie 1998, 46). Kun viitataan motivaatiotutkimuksiin, voidaan 

motivaation lisääntyessä osoittaa suorituksen paranevan. Useat tutkimukset kuitenkin 

osoittavat, että samanlaista kausaalisuhdetta tyytyväisyyden ja suorituksen välillä ei kui-

tenkaan ole. (Peltonen & Ruohotie 1992, 33.) Chungin (1977, 125) mukaan, mikäli yksilön 

tarpeiden tyydyttyminen estyy, siitä seuraa tyytymättömyys. Tyytyväiselle ihmiselle sen 

sijaan tarpeiden tyydyttäminen ja tavoitteiden saavuttaminen koetaan enemmänkin väli-

neenä tai keinona. (Peltonen & Ruohotie 1992, 34.) Tyytyväisyyttä tuovat tekijät ovat kan-

nustamassa usein hyviin suorituksiin (Peltonen & Ruohotie 1992, 35; Ruohotie 1998, 49). 

Herzberg (1968) puhuu tyytyväisyydestä ja toteaa, että motivaatiotekijät vaikuttavat ylim-

piin tarpeisiin (itsensä toteuttamisen tarve). Miellyttävien kokemusten ansiosta nämä tar-

peet voivat vahvistua, joten sopivan haasteellinen, vaihteleva, mielenkiintoinen ja luova 

työ toimivat tehokkaana motivaattorina tekijälleen. (Emt.) 

Ihmisillä on kyky reflektoida ja säädellä toimintojaan. Lisäksi kykenemme tekemään tah-

donalaisia valintoja. Tällä tarkoitetaan vapaata tahtoa. Itsesäätelyllä tarkoitetaan siis toi-

minnan kontrollointia. Yksilöllä on taipumus suunnata toimintansa niin, että hän saavuttai-

si tavoitteensa. Sosiaalinen ympäristö, jossa ihmiset elävät ja toimivat on sidoksissa juuri 

vapaaseen tahtoon, siihen liittyviin ajatteluprosesseihin sekä itsesäätelyyn. (Ruohotie 2000, 

81.) Näin ollen tahto on myös läheisesti yhteydessä motivaatioon. Ruohotien (2000, 80–

81) mukaan näiden kahden käsitteen erottaminen on kuitenkin välttämätöntä, sillä vahvas-

tikin motivoituneen yksilön saattaa olla hankala asettaa selkeitä tavoitteita ja toteuttaa pyr-
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kimyksiään. Tilaa, joka edeltää päätöksentekoa kutsutaan "motivaatioksi". Sen jälkeistä 

tilaa kutsutaan puolestaan "tahdoksi". Tietyn tavoitteen saavuttamiseen sidoksissa olevat 

päätökset ovat tahdonalaisia prosesseja ja niitä edeltää motivationaalinen tila (vrt. yleismo-

tivaatio, luku 2.1.2). Prosessit, jotka liittyvät motivaatioon, toimivat tietynlaisina välittäjinä 

päätöksenteossa ja ne vahvistavat sitoutumista toimintaan, kun taas puolestaan tahtoon 

sidoksissa olevat prosessit ohjaavat ja toteuttavat päätöksiä (vrt. tilannemotivaatio, luku 

2.1.2). (Emt., 80.) Tahtoon ja motivaatioon sidoksissa olevat toiminnot ohjautuvat ilmei-

sesti eri periaatteiden mukaisesti (emt., 81). Tahdonalaisia valmiuksia ovat muun muassa 

sitkeys, tahto oppia, ponnistelu ja yrittäminen (Kaartinen 2005, 50). 

2.3 Motivaation monimuotoisuus 

Kuten edellä on tullut ilmi, motivaatio käsitteenä on hyvin laaja ja monimutkainen koko-

naisuus, joka muodostuu useista eri yksilökohtaisista tekijöistä, sisäisistä ja ulkoisista. Mo-

nimuotoisuutta kuvastaa myös se, että motivaatioteoriat painottavat eri tarkastelunäkökul-

mia motivaatiotutkimuksessa. Lisäksi ei ole edes olemassa yhtä yleisesti hyväksyttävää 

motivaatiota kokoavaa teoriaa. Tästä johtuen päätin rajata työni motivaatioteorioiden tar-

kastelun aineistolähtöisyyden perusteella nousseisiin keskeisiin näkökulmiin motivaatiosta: 

tutkittavan kertomuksissa painottuivat tietyt motivaation kannalta keskeiset näkökulmat, 

minkä perusteella myös valitsin keskeiset teoriat työhöni. Käytin näitä teorioita myös pää-

telmien tekemisessä tutkimusaineistosta. 

Tämän luvun tarkoituksena on jäsentää motivaation monimutkaista kokonaiskuvaa selke-

ämmäksi. Motivaatioteorioiden tarkastelun lisäksi pyrin hahmottamaan motivaatioproses-

sin kokonaiskuvaa sekvenssikuvauksen avulla. Tämä auttaa havainnollistamaan sitä, miten 

eri motivaatioteoriat suhteutuvat motivaatioprosessin kokonaisuuteen. Lopuksi avaan mo-

tivaation monimuotoisuutta Chungin (1977) sekä Hallamin (2009) motivaatioteorioita ko-

koavien mallien avulla. 

2.3.1 Motivaation monimuotoisuus teorioiden näkökulmasta 

Historian saatossa useat motivaatioteoriat ovat kehittyneet yrittäessään selittää motivaation 

monimutkaista kokonaisuutta. Nämä teoriat kuvastavat eriasteisesti motivaatiota yksilöstä 

ja ympäristöstä tai niiden välisestä monimutkaisesta vuorovaikutuksellisesta suhteesta. 

(Hallam 2009, 285.) Konsistenssiteorioiden perusajatuksena on, että yksilön uskomusten ja 
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asenteiden välillä vaikuttava epätasapaino aiheuttaa tietynlaista jännitystä yksilön kognitii-

visessa järjestelmässä. Tämä saa aikaan pyrkimyksen tasapainon saavuttamiseksi. (Pelto-

nen & Ruohotie 1992, 43.) Rosenbergin (1960) affektiivis-kognitiivisessa konsistenssiteo-

riassa yksilön asenteen ajatellaan pohjautuvan hänen uskomuksiinsa asenteen kohteesta. 

Asenne on oletuksen mukaan sitä positiivisempi, mitä enemmän yksilöllä on myönteisiä 

uskomuksia asenteen kohteesta. Festingerin (1957) kognitiivisen dissonanssiteorian mu-

kaan yksilössä vallitseva epätasapainotila (negatiivinen psykologinen tila) saa hänet moti-

voitumaan kohti tasapainoista tilaa (konsonanssia). Kyse on siis yksilön psykologisen tilan 

tasapainottelusta. (Peltonen & Ruohotie 1992, 43.)  

Fishbeinin ja Ajzenin (1975) asenneteoriassa asenne "määritellään opituksi taipumukseksi 

käyttäytyä johdonmukaisesti suotuisalla tai epäsuotuisalla tavalla tiettyyn kohteeseen näh-

den". Mikäli kohteeseen yhdistyy positiiviseksi arvioituja ominaisuuksia, asenne muotou-

tuu myönteiseksi. (Peltonen & Ruohotie 1992, 43.)  

 

KUVA 1. Fishbeinin ja Ajzenin (1975) malli käyttäytymistaipumuksiin ja käyttäytymiseen 

vaikuttavista tekijöistä (Peltonen & Ruohotie 1992, 44). 
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Asenteen lisäksi subjektiivinen normi, joka on seurausta yksilön sisäistämistä käyttäyty-

misohjeista (kuten sosiaalisiin tilanteisiin sopeutuminen) ja säännöistä (normatiiviset us-

komukset), määrää myös käyttäytymistaipumusta tai itse käyttäytymistä (Peltonen & Ruo-

hotie 1992, 43). Asenteen ajatellaan siis olevan ennen kaikkea käyttäytymistaipumus eli 

konaatio, ei niinkään lopullinen käyttäytyminen. Heidän (Fishbein & Ajzen, 1975) mu-

kaansa spesifien asenteiden kohdalla käyttäytymisen ennustettavuus on yleensä suurempi, 

kuin yleisluontoisilla asenteilla. (Peltonen & Ruohotie 1992, 43–44.) 

Fishbeinin ja Ajzenin (1975) mukaan ihmisten käyttäytymistaipumusten olevan loppujen 

lopuksi tiettyjen uskomusten johdannaisia (kuva 1). Se, mihin seurauksiin ihminen uskoo 

käyttäytymisensä johtavan, on myös yhteydessä hänen asenteeseensa käyttäytyä tietyllä 

tavalla. Käyttäytymistaipumuksiin vaikuttavat myös normatiiviset uskomukset, mikä tar-

koittaa, että yksilö joko on tai ei ole motivoitunut seuraamaan tietyn normiryhmän mukai-

sia ohjeita. Subjektiiviseksi normiksi kutsutaan kokonaisuutta, joka koostuu yksilön nor-

matiivisista uskomuksista sekä niiden aiheuttamasta normipaineesta. Heidän mukaansa 

yksilön käyttäytymistaipumus vaikuttaisi muodostuvan hänen asenteestaan tiettyä käyttäy-

tymistä kohtaan sekä subjektiivisesta normistaan. (Peltonen & Ruohotie 1992, 44.) 

Asenteisiin ja uskomuksiin viittaavat myös funktionalistiset teoriat, jotka ajattelevat asen-

teiden ja uskomusten olevan yksilön tarpeiden tyydyttäjiä. Näiden teorioiden mukaan mo-

tiiviperusteinen analyysi on ainoa keino ymmärtää asenteiden muodostumista ja muuttu-

mista. Asenteet muodostuvat, jotta ihmisen tarpeita voitaisiin tyydyttää helpommin. Mikäli 

tarpeet muuttuvat, asenteetkin muuttuvat. Asenteiden muutokseen voi johtaa myös se, ett-

eivät ne kykene enää riittävästi tyydyttämään tarpeita. (Peltonen & Ruohotie 1992, 41.) 

Banduran (1986, 18–46) sosiokognitiivinen teoria olettaa yksilön olevan vuorovaikutuk-

sessa ympäristönsä kanssa. Yksilön käyttäytyminen sekä kognitiiviset ja muut henkilökoh-

taiset tekijät ja ympäristö ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Yksilön pyrkimysten 

kannalta sosiaalinen ympäristö voi olla joko mahdollistava, neutraali tai rajoittava tekijä. 

Banduran teoriaan liittyy läheisesti myös yksilön tehokkuususkomukset itsestään, jotka 

ilmentävät sitä, missä määrin yksilö uskoo kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa selvitä hänelle 

annetuista haasteista. (Kaartinen 2005, 61–62.) Yksilön tehokkuususkomukset ovat vaikut-

tamassa siihen, miten yksilö tarkkailee ja prosessoi suorituksiaan sekä niiden tuotoksia. Ne 

vaikuttavat myös menestymisen ja epäonnistumisen syiden analysointiin: yksilöt, jotka 

omaavat vahvan uskon omiin kykyihinsä, pitävät epäonnistumisen syynä liian vähäistä 
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yrittämistä toisin kuin yksilöt, jotka eivät luota omiin kykyihinsä, pitävät epäonnistumista 

juuri kykyjen tai valmiuden puutteena. (Ruohotie 2000, 168–169.) Tehokkuususkomukset 

määrittelevät uskoa itseen ja omiin kykyihin, jotka ovat myös yhteydessä vahvaan sitkey-

teen ja toiminnan edellyttämiin ponnisteluihin, kun taas heikot tehokkuususkomukset liit-

tyvät vähäiseen sitkeyteen ja ponnisteluihin – erityisesti haastavissa tehtävissä. (Kaartinen 

2005, 43.) 

Henkilöllä on itsetuntemukseensa pohjautuen eri näkemyksiä itsestään toimijana. Sosio-

kognitiivisen teorian mukaan yksilön itsesäätelykyky on keskeistä ihmisen toiminnassa. 

Ihmisillä on itse mahdollista asettaa tavoitteensa, arvioida tekojansa ja keksiä eri tapoja 

palkita itseään. Yksilö tekee suunnitelmia, joiden avulla hänen on mahdollista saavuttaa 

tärkeäksi kokemiaan tavoitteita. Motivaatio on siis sidoksissa itsesäätelykykyyn ja tietoi-

seen harkintaan. (Kaartinen 2005, 61–62.) 

Se, mihin yksilö ryhtyy, paljonko hän panostaa eri tehtäviin ja kuinka kauan (sinnikkäästi) 

hän jatkaa sellaista tavoitteen mukaista toimintaa, jonka onnistuminen ei näytä todennäköi-

seltä, määräytyy yksilön käsityksistä omasta suorituskyvystään. Ihmiset omaavat itseltään 

myös henkilökohtaisia tulosodotuksia eli uskomuksia siitä, mihin seurauksiin tai tuloksiin 

tehtävästä suoriutuminen voisi todennäköisesti johtaa. Yksilö saattaa olla vakuuttunut, että 

tietty toiminta johtaa tavoiteltuun tulokseen, mutta hän voi silti epäillä kyvykkyyttään suo-

riutua tehtävästä. Seurauksena saattaa tällöin olla tehtävästä luopuminen. (Ruohotie 2000, 

168.) 

Yksilö käyttää itsensä motivoimiseen sekä palaute- että ennakointiprosesseja: hän ottaa 

oppia omista kokemuksistaan ja pyrkii ennakoimaan käyttäytymisensä lopputuloksia ja 

tuotoksia. Mikäli yksilöllä on heikko usko omiin kykyihinsä, hän antaa helposti periksi 

tehtävässä kohdatessaan vastoinkäymisiä. Keskeyttämisestä johtuen hänen mahdollisuu-

tensa vaikeiden tehtävien suoriutumiseen heikentyy, mikä puolestaan vahvistaa ja ruokkii 

hänen kielteistä käsitystä itsestään. Menestymisen kokemukset vastaavasti vahvistavat hä-

nen tunteitaan omasta kyvykkyydestä ja tehokkuudesta. (Ruohotie 2000, 168.) Kaartisen 

(2005, 62) mukaan sekä vahva että heikko itsetunto ja itseluottamus kenties opitaan "elä-

män oppimisprosesseissa" saaduista sosiaalisista palautteista. (Kaartinen 2005, 62.) Bandu-

ra (1994) on todennut, että mitä kyvykkäämpänä ihmiset itseään pitävät, sitä korkeampia 

tavoitteita he myös itselleen asettavat ja sitä vahvemmin he sitoutuvat niihin. 
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Bandura on kytkenyt malliinsa myös affektiiviset prosessit. Itsesäätelyprosessit vaikuttavat 

niin motivaatioon kuin mielialaankin. Negatiivinen kokemus saattaa syntyä jopa ilman, 

että ihminen tuntee epäonnistuvansa pyrkimyksissään. Sosiaalinen vertailu – itsensä ver-

taaminen muihin, jotka voivat saavuttaa hyviä tuloksia – voi riittää masennuksen syyksi. 

(Ruohotie 2000, 169.) Tutkimuksessani otin selvää iskelmälaulajan kilpailukokemuksista. 

Kilpailutilanteessa kilpailija on usein sosiaalisen vertailun kohteena. Kaartinen (2005) ker-

tookin, että esiintyvä taiteilija on ammatissaan altis sekä positiivisille että negatiivisille 

kokemuksille. Myönteisessä tapauksessa hän on saattanut omaksua ammattimaisen val-

miuden ottaa vastaan negatiivisia kokemuksia ja kääntää ne positiivisiksi vertaistuen tai 

itsereflektion avulla. Ne voivat olla jopa hyödyllisiä yksilön realistisen minäkuvan kehit-

tymiseksi. (Emt., 64.) 

Yksi merkittävistä motivaatioon liittyvistä teorioista on odotusarvoteoria. Sen mukaan, 

mikäli yksilö kokee jonkin tehtävän sopivan haasteelliseksi ja uskoo sen tuottavan hänelle 

odotetunlaisen palkkion tai hyödyn, hän motivoituu myös tehtävän suorittamiseen. Tähän 

voi sisältyä myös yllykearvoa, mikäli yksilö arvostaa odotettavissa olevaa palkkiota. (Ruo-

hotie 1998, 57–58.) Odotusarvoihin vaikuttavat sekä oppijan aikaisemmat kokemukset että 

saatu palaute oppimistilanteesta. Lisäksi havainnoimalla saatu tieto toisten kokemuksista ja 

henkilökohtaiset kokemukset vastaavanlaisista tilanteista ovat merkittäviä odotusarvoja 

muokkaavia lähteitä. (Emt., 58.) Odotusarvoteorian (kuten Lawler 1973; Vroom 1964) 

mukaan yksilön pitäessä kannusteita houkuttelevina, työntekoa palkkioiden saavuttamisen 

välineenä ja tehtävässä onnistumista haasteellisena, hän myös motivoituu tehtävän suorit-

tamiseen (Peltonen & Ruohotie 1992, 61). 

McClellandin suoritusarvoteorian mukaan yksilö on taipuvainen menestykselliseen yrittä-

jyyteen. Tätä kuvastaa yksilön halu haasteellisten riskien ottamiseen ja oman erinomaisuu-

tensa osoittamiseen. Tähän sisältyy myös välittömän ja konkreettisen palautteen tarve. Yk-

silön tiukat aikataulutukset, halu kantaa vastuuta omista tekemisistä ja rohkeus ryhtyä in-

novatiiviseen toimintaan kuuluvat ko. teorian luonteenomaisiin piirteisiin. (Ruohotie 1998, 

53.) Menestyminen on yleisesti arvostettua ja näin ihmisillä onkin taipumus toimia tavalla, 

joka johtaa pätevyyden tunteeseen. Toistuvat onnistumiset ja epäonnistumiset ilmaisevat 

yksilölle, osaako hän vaiko ei. Tuloksien vertaaminen toisten suorituksiin (sosiaalisiin 

normeihin) on tavallista. (Ruohotie 1998, 63.) Mikäli oppija uskoo kontrolloitavien teki-

jöidensä (kuten ponnistelut ja ahkeruus) vaikuttaneen saavuttamaansa menestykseen, hän 

odottaa myös jatkossa menestyvänsä hyvin (emt., 64). 
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Vahvistamisteoriassa tarkastellaan palkkioiden vaikutusta yksilön myöhempään toimin-

taan. On todennäköistä, että palkitut (vahvistetut) toiminnot toistuvat myös jatkossa. Toi-

saalta, kylläisyysvaikutuksella tarkoitetaan puolestaan sitä, että palkkioiden määrän lisään-

tyessä niiden tuottama hyöty heikkenee. Toisin sanoen ihmisen motivaatio tavoitella tai 

vastaanottaa lisäpalkkioita vähenee, kun palkkioiden määrä lisääntyy. Toisaalta, palkkion 

suuruus, laatu ja miellyttävyys vaikuttavat siihen, kuinka houkuttelevana palkkio koetaan. 

(Ruohotie 1998, 64–65.) 

Decin (1975) kognitiivinen evaluaatioteoria pyrkii selittämään ulkoisten palkkioiden ja 

sisäisen motivaation välistä ristiriitaista yhteyttä. Kyseessä olevan teorian mukaan ulkoisil-

la palkkioilla voi olla vaikutusta sisäiseen motivaatioon lähinnä kahden prosessin välityk-

sellä: joko havaittuna muutoksena kausaliteetin sijainnissa tai pätemisen tunteessa. Toi-

minnan ja ulkoisen palkkion välille voi syntyä välineellinen suhde, jolloin toiminnasta tu-

lee keino palkkion saamiseksi. (Ruohotie 1998, 66.) Ruohotie (emt., 66–67) toteaa Decin 

(1975) ajatuksiin viitaten: 

Kun ihmistä palkitaan tai hänelle tarjotaan erilaisia yllykkeitä toiminnan virittämi-
seksi ja suuntaamiseksi, käyttäytymisen syy on ulkoinen. Jos ihminen toimii, vaik-
ka palkkioita ja yllykkeitä ei esiinnykään, käyttäytymisen syy on lähinnä sisäinen: 
ihminen työskentelee toiminnan itsensä vuoksi eikä palkkioiden saamisen toivossa.  

Toimintaa, joka on lähtöisin sisäisistä intresseistä, voidaan luonnehtia itseohjautuvaksi. 

Sisäinen motivaatio vahvistuu sitä mukaa kuin pätemisen tunne voimistuu, ja vähenee sitä 

mukaa, kun tuo tunne heikkenee. Pätemisen tunnetta puolestaan vaikuttaisi lisäävän muun 

muassa onnistumisen kokemukset. Epäonnistumisen kokemukset vastaavasti heikentävät 

sitä. Tämän vuoksi positiivinen palaute vahvistaa sisäistä motivaatiota, mutta negatiivinen 

heikentää sitä. (Ruohotie 1998, 67.) 

2.3.2 Motivaation sekvenssikuvaus 

Motivaatioon sisältyy kaikki ne psyykkiset prosessit, jotka saavat aikaan kiinnostuksen 

heräämisen ja sen suuntautumisen sekä toiminnan jatkuvuuden. Kuten jo edellä on mainit-

tu, yleisesti hyväksyttyä kokoavaa motivaatioteoriaa, joka määrittelisi ja yhdistäisi kaikki 

motivaatioon liittyvät erilliset prosessit, ei toistaiseksi ole olemassa. Eri teorioiden keski-

näistä vertailua ja integrointia hankaloittavat käsitteiden määrittelyssä ilmenevät puutteet, 

samojen ilmiöiden havainnollistaminen useiden eri teorioiden avulla sekä erilaisten ahtaas-

ti rajattujen prosessien ja toimintojen korostaminen. (Ruohotie 2000, 89–90.) 
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Motivaatioprosessin kokonaisuuden voidaan ajatella koostuvan toisiaan kronologisesti 

seuraavista "sekvensseistä", joita kuvalla 2 pyritään havainnollistamaan. Eri teoriat käsitte-

levät tuota kokonaisuutta hyvin rajoitetulta alueelta. Vaikka kuvioon on merkitty oppimi-

sen kannalta (eikä kilpailun kannalta) keskeisimmät motivaatioteoriat, tarkoitukseni on 

valaista kokonaiskuvaa motivaatioprosessin luonteesta, sekä eri teorioiden suhdetta siihen. 

Kuviosta on jätetty pois (selkeyden vuoksi) sellaiset kognitiivisen alueen tekijät kuten ky-

vyt ja tiedot sekä tilannetekijät ja palautekytkennät, jotka kuitenkin kaikki ovat sidoksissa 

tärkeällä tavalla toiminnan teoriaan. (Ruohotie 2000, 90.)  

 

KUVA 2. Ruohotien (1993, 18) muunnelma Locken (1991) motivaatioprosessin sekvens-

sikuvauksesta. 

Inhimillisen käyttäytymisen tarkastelussa ihminen tulee nähdä perusluonteeltaan aktiivise-

na, tavoitteisiin suuntautuvana ja palautehakuisena, ulkomaailmaa ja minuutta koskevaa 

tietoa etsivänä. Tietoisuuden käsitteellinen taso ei kuitenkaan toimi automaattisesti vaan on 

tahdosta riippuvainen. Päättelykyvyn avulla ihminen harkitsee eri vaihtoehtoja ja peruste-

lee valintansa. Yksilö voi kuitenkin toimia ajattelemattomasti ja myös laiminlyödä vas-

tuunsa tai ajattelusta huolimatta tehdä virheitä ja valita tavoitteita, jotka eivät paranna hä-
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nen kehitystään tai hyvinvointiaan. Kun ihminen kohtaa kilpailevia tavoitteita ja muita 

informaation prosessointiin liittyviä häiriöitä, tahto auttaa yksilöä suuntaamaan ja hallitse-

maan kognitioita, motivaatiota ja emootioita. Tahdon avulla ihminen voi muun muassa 

hallita häiritseviä (esim. tehottomuuden tai avuttomuuden) tunteita. (Ruohotie 2000, 90.) 

Itsereflektion avulla yksilö voi tutkailla ja hankkia tietoja omista psyykkisistä prosesseis-

taan sekä säädellä tavoitteellisesti omaa sisäistä toimintaansa eli sovittaa toiminnot kulloi-

senkin tehtävän vaatimuksien tasolle (emt., 91). 

2.3.3 Teorioita kokoavia malleja 

Vaikka yleisesti hyväksyttyä motivaatioteoriaa ei ole olemassa, teorioita on mahdollista 

yhdistellä erinäköisten mallien avulla. Chung (1977) on luonut motivaatioprosessia esittä-

vän mallin (kuva 3) yleisestä näkökulmasta, mikä ottaa huomioon ja yhdistää tarve-, ylly-

ke- ja odotusarvoteorioissa esiintyneet keskeiset tekijät. Lähtökohtana mallissa on ollut 

ajatus siitä, että motivaatiokäyttäytyminen sisältää kaikki nuo edellä mainittujen teorioiden 

keskeiset käsitteet: tarpeet, kannusteet, odotusarvo, välinearvo ja yllykearvo. (Peltonen & 

Ruohotie 1992, 63.) Hallam (2009) puolestaan esittää mallissaan (kuva 4) yksilön ja ympä-

ristön välistä vuorovaikutussuhdetta osana motivaation määrittelyä lähinnä musiikillisesta 

perspektiivistä. 

Mäki ym. (1978) ovat kritisoineet motivaatioon yhteydessä olevien lukuisten käsitteiden ja 

niiden pohjalta muodostettujen teorioiden kirjoa, jotka eivät kuitenkaan kykene selittämään 

riittävän kokonaisvaltaisesti motivaatiota todellisuuden yhtenä ilmiönä ja sen todellista 

luonnetta. Tämä Chungin (1977) esittämä malli on ainakin ollut askel oikeaan suuntaan 

yhtenäisen teoreettisen lähtökohdan omaksumisessa (ks. motivaation ongelmista esim. 

Mäki ym. 1978, 7). On siis perusteltua yhdistää nämä eri tekijät samaan kontekstiin sen 

sijaan, että niitä tarkasteltaisi erikseen: niitä on pidettävä toisiaan täydentävinä eikä keske-

nään kilpailevina (Peltonen & Ruohotie 1992, 63).  
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KUVA 3. Chungin (1977) motivaatioprosessia kuvaava malli (Peltonen & Ruohotie 1992, 

64). 

Motivaation syntymiselle lähtökohtana toimii yksilön tarpeet, kannusteet ja näitä koskevi-

en havaintojen seuraukset. Yksilön toimintoja tyydytyksen saavuttamiseksi ohjaavat tar-

peet. Toimintojen suuntautumiseen vaikuttavat puolestaan kannusteet, joilla on palkitseva 

vaikutus yksilön käyttäytymiselle. Yksilö tulkitsee havaintomekanismin avulla muun mu-

assa: 1) tehtävän vaativuusasteen, 2) toiminnasta koituvien palkkioiden todennäköisyyden 

ja sen 3) miten hyvin kannusteet vastaavat tarpeita. (Peltonen & Ruohotie 1992, 64.) 

Havainnointi tapahtuu pitkälti valikoinnin ja tulkinnan avulla. Ihmisen havaitseminen koh-

distuu yleensä vain niihin seikkoihin, joita hän pitää itselleen keskeisinä. Yksilön käsityk-

set siitä, mitä on tapahtumassa ohjaavat havainnointia. Tällainen yksilön sisäistämä skee-

ma voidaan luonnehtia yksilön kokemusten perusteella jäsentyneeksi sisäiseksi malliksi. 

Kaiken kaikkiaan kysymys on tilanteen havaitsemisesta, todellisuuden tulkinnasta, joka 

myös vaikuttaa sillä hetkellä ilmenevään käyttäytymiseen. Havaintomme taas saavat mer-

kityksensä aikaisempien kokemusten pohjalta. Tämä luo puolestaan odotuksia. Kun ihmi-
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nen tulkitsee odotusarvon, välinearvon ja yllykearvon itselleen suotuisiksi, hän motivoituu 

myös toimintaan. (Peltonen & Ruohotie 1992, 64.) 

Jokaiselle ihmiselle muodostuu ajan kuluessa oma sisäinen maailmankuva, jossa kuvastuu 

se, mitä hän on havainnut, oppinut ja ajatellut ja jonka perusteella hän tulkitsee myös uutta 

tietoa. Tämä sisäinen maailmankuva – jota kuvassa havainnollistetaan valmiutena – ohjaa 

sekä havaintoprosessia että suoraan yksilön toimintaa. Suoritus on riippuvainen muun mu-

assa yksilön kognitiivisen rakenteen kehittymisestä ja eri tehtäviin ja tavoitteisiin sopivien 

toimintastrategioiden rakentumisesta. (Peltonen & Ruohotie 1992, 64–65.) 

Mikäli yksilö arvioi pätevyydentasonsa suureksi, hän tähtää korkeisiin suoritustavoitteisiin. 

Ne, jotka asettavat realistiset tavoitteet itselleen, kokevat myös onnistuvansa ja suoriutu-

vansa. Epäonnistumiset laskevat yleensä tavoitetasoa ja heikentävät itseluottamusta. Suori-

tuksen ja tyytyväisyyden väliin tulevia tekijöitä ovat palkkiot ja niiden koettu oikeuden-

mukaisuus. Palkkiot ja niiden määrä ovat kuitenkin vain yksi tyytyväisyyttä määräävä teki-

jä. Se, miten hyvin yksilö kokee työnsä tehneen sekä miten oikeudenmukaisena hän palk-

kiot kokee, vaikuttaa myös tyytyväisyyteen. Tyytyväisyydellä on epäsuora vaikutus moti-

vaatioon, koska sillä on vahvistava vaikutus yksilön käsityksiin ponnisteluiden, suoritusten 

ja palkkioiden välisistä yhteyksistä. Tarpeiden tyydyttyminen voi voimistaa tai heikentää 

näiden tarpeiden myöhempää voimakkuutta. Esimerkiksi kokemus edistymisestä ja suoriu-

tumisesta voi entisestään vahvistaa etenemisen ja suoriutumisen tarpeita. (Peltonen & 

Ruohotie 1992, 65.) 

Hallamin (2009) esille tuoma malli motivaatiosta ottaa mielestäni hyvin ja kokonaisvaltai-

sesti huomioon motivaatioon liittyviä tekijöitä. Kuvan 4 tarkoituksena on jäsentää ja va-

laista motivaation monimuotoista kenttää, jotta ihmisen käyttäytymistaipumuksia olisi hel-

pompi ymmärtää. Chungista (1977) poiketen Hallam esittää mallinsa lähtökohtaisesti mu-

siikillisesta perspektiivistä. 
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KUVA 4. Hallamin (2009, 286) mukainen malli yksilön ja ympäristön välisestä vuorovai-

kutussuhteesta motivaation määrittelyssä. 

Hallam (2009) on yhdistellyt erilaisia teoreettisia lähestymistapoja motivaation ymmärtä-

miseksi, sulautettuna laajaan järjestelmälliseen lähestymistapaan, jota Bronfenbrenner 

(1979) esittää. Tämä lähestymistapa esittää, että ihmisen kehitysprosessi on riippuvainen 

keskinäisestä mukautumisesta, mikä ilmenee koko elämänkulun läpi yksilön ja erilaisten 

järjestelmien välillä, jotka kohtaavat elinympäristössä. (Hallam 2009, 285.) 
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Tällä kuviolla pyritään havainnollistamaan niitä monimutkaisia vuorovaikutussuhteita, 

joita esiintyy ajan mittaan suhteessa motivaatioon. Yksilöllisyyden tietyt piirteet ovat en-

nalta määrättyjä, kuten esimerkiksi biologinen luonne, sukupuoli ja ikä. Nämä muotoutuvat 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa kehittääkseen meidän persoonallisuutta, sukupuoli-

identiteettiä ja itsekäsitystä (vrt. situationaalisuus). Motivoidumme usein tekemään asioita, 

koska haluamme sosiaalista hyväksyntää, erityisesti niiltä, joita ihailemme ja kunnioitam-

me. Toisilta sisäistetyn hyväksynnän avulla itsetunto kohenee ja itseluottamus lisääntyy. 

Jotkut ympäristön vaikutukset sisäistetään niin laajasti, että ne vaikuttavat ajan mittaan 

yksilön toimintaan melko johdonmukaisesti. Yksilöt asettavat itselleen tavoitteita ja pää-

määriä, jotka määrittelevät heidän käyttäytymistään. Näihin tavoitteisiin vaikuttavat yhtä-

lailla sekä yksilölliset ominaisuudet että ympäristötekijät. Kun ympäristö täyttää yksilölli-

set tarpeet ja helpottaa henkilökohtaisia tavoitteita, motivaatio paranee. (Hallam 2009, 

285–286.) 

Mikäli ympäristössä esiintyy esteitä, yksilö saattaa antaa periksi tai sitten niiden yllyttämä-

nä kohdata suurempia ponnisteluja voittaakseen esteet, kenties löytääkseen suotuisamman 

ympäristön. Käyttäytyminen on ketjun viimeinen lenkki, mutta käyttäytymistä edeltävänä 

(voimaansaattamisen) aikana ympäristötekijät voivat vaikuttaa ja muuttaa käyttäytymistä. 

Ympäristö ja yksilö ovat vuorovaikutuksessa keskenään joka tasolla niin pitkällä kuin ly-

hyelläkin aikavälillä. Yksilöt voivat vaikuttaa ympäristöön muuttaakseen sitä, tai etsiäk-

seen uusia ympäristöjä, jotka edistävät heidän tarpeitaan paremmin. Malli tunnistaa kogni-

tiivisten tekijöiden tärkeyden ja itsemääräämisoikeuden käyttäytymisessä. Kun meillä on 

tarpeita ja haluja, olemme tietoisia, että meidän täytyy ottaa huomioon toimintamme seu-

raukset ennen kuin yritämme tyydyttää niitä. Kognitio (tieto, havainto) esiintyy tavallam-

me yrittää parantaa itsetuntoa, joka johtaa meidät selvittämään syytä menestykselle tai 

epäonnistumiselle, mikä sallii myös johdonmukaisesti ylläpitää näkemystä itsestämme. 

Kun oppija on saanut oppimistehtävän päätökseen onnistuneesti, vaikuttaa se itsetuntoon ja 

motivaatioon, jota kannetaan eteenpäin tulevaan oppimistehtävään. Päinvastoin taas, kun 

oppimistulokset ovat negatiivisia, motivaatio voi heikentyä. (Hallam 2009, 286.) 

2.4 Motivaation suhde yksilöön ja ympäristöön 

Edellä on tuotu esiin motivaation monimuotoisuutta ja toisaalta pyritty jäsentelemään sen 

kokonaiskuvaa selkeämmäksi. Tämän lisäksi on hyvä perehtyä tarkastelemaan sitä, miten 
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motivaatio näyttäytyy eri yksilöiden toiminnassa. Kuten edellisessä luvussa tuli esiin, yksi-

lön motivoitumiseen vaikuttaa omien sisäisten yksilötekijöiden lisäksi ympäristötekijät, 

jotka vaikuttavat toimintaamme. Motivoituminen syntyy siis yksilön ja ympäristön välises-

sä vuorovaikutussuhteessa. Mutta, koska olemme jokainen ainutlaatuisia yksilöitä, moti-

voidumme eri asioihin eri tavoin. 

2.4.1 Motivaatio osana yksilöä ja identiteettiä 

Yksilön toiminta tähtää yleensä tyydytyksen saamiseen. Suurimmalle osalle toiminnoista 

ei ole kuitenkaan mitään absoluuttista riittävyyden mittaa. Täten ihmiset tekevät usein so-

siaalisia vertailuja, toisin sanoen arvioivat suorituksiaan suhteessa toisten saavutuksiin. 

(Ruohotie 1998, 60–61.) Tosin yhtenä riittävyyden mittana toiminnalle voidaan pitää suo-

rituksen vertaamista aikaisempiin suorituksiin. Pyrkimys aikaisempien suoritusten paran-

tamiseen on tavallista. Kun tavoitteeseen on päästy, sitä ei nähdä enää haasteellisena. Tä-

män jälkeen entistä parempiin suorituksiin tähtäävä toiminta tuottaa uutta tyydytystä. 

(Ruohotie 1998, 61.)  

Yksilö, joka epäonnistuu pyrkimyksissään saavuttaa vähemmän konkreettisia tavoitteita, 

on taipumus siirtyä tavoittelemaan konkreettisempia päämääriä. Vastaavasti yksilö, joka on 

jo saavuttanut itselle asettamiaan konkreettisia tavoitteita, suuntaa toimintaansa epävar-

mempien päämäärien tavoitteluun (tyydytys–progressio-hypoteesi). (Peltonen & Ruohotie 

1992, 56; Ruohotie 1998, 52.) Osalle ihmistyypeistä on myös tavallista hakeutua uusien 

haasteiden ja kasvumahdollisuuksien pariin jatkuvasti. Tämän tyyppiset oppimis- tai kas-

vuorientoituneet yksilöt voidaan nähdä myönteisen itsearvioinnin (minäkuvan) ja myön-

teisten koulutusasenteiden yhdistelmänä. (Peltonen & Ruohotie 1992, 27.) 

On myös tärkeää tiedostaa, että oma sisäinen maailmamme (ajatuksineen, tunteineen, toi-

veineen) kätkeytyy aina julkisen, ulospäin näkyvän minämme varjoon (Rosenberg 1979, 

195). Sitoutunut mielikuvamme todellisen minän ja ihanneminän välisestä suhteesta on 

motivaation kannalta hyvin tärkeää. Tämän mielikuvan avulla itsestä asetamme realistiset 

tavoitteet, jotka uskomme olevan saavutettavissa. Sitoutuneen mielikuvan myötä on hyvä 

pyrkiä kohti ihannoitua mielikuvaa, tosin myös itselle anteeksi antaen ja realiteetit myön-

täen. Sisäinen ja ulkoinen minämme voi olla hyvinkin erilainen riippuen sosiaalisista roo-

leista ja itsearvostuksesta. (Kosonen 2001, 36.) Ulospäin näkyvään minäämme liittyy myös 

tarve suojella itseään (Rosenberg 1979, 48). Edelliseen viittaa myös Ruohotie (1998, 53), 
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jonka mukaan ihmisen minä-rakenteesta voidaan erottaa kaksi kokonaisuutta: toisaalta 

yksilön käsitys itsestä ja suhde todellisuuteen sekä toisaalta hänen arvojensa ja tavoit-

teidensa hierarkkiset rakenteet, toisin sanoen millaisessa suhteessa hän pyrkii olemaan ul-

komaailman kanssa. 

Kun yksilö asettaa tavoitteitaan, täytyy ottaa huomioon, onko hänen toimintansa henkilö-

kohtaisesti (itsensä asettamat tavoitteet) vai sosiaalisesti (yhteisön määrittämät standardit) 

ohjautuvaa. Ihmisillä, jotka ovat itseohjautuvia, omaavat vahvan identiteetin ja ovat suun-

tautuneet henkilökohtaisten standardien tavoitteluun. Puolestaan ihmiset, joilla henkilökoh-

taisiin standardeihin sitoutuminen on heikolla tasolla, suuntaavat toimintaansa tilanteen 

synnyttämien sosiaalisten vihjeiden mukaan. (Ruohotie 1998, 59–60.) Myös se, miten yk-

silölle merkittävät henkilöt reagoivat hänen toimintaansa, vaikuttavat hänen henkilökoh-

taisten standardiensa kehittymiseen. Henkilökohtaiset standardit ovat voineet muodostua 

hänelle sosiaalisen hyväksynnän ja vahvistusten avulla. Suuri konkreettinen merkitys yksi-

lön käyttäytymiselle on myös esimerkin voimalla (kuten idolit). (Ruohotie 1998, 60.) 

Ihmiset tekevät myös päätelmiä hankkimansa ja yhdistelemänsä tiedon perusteella. Tällais-

ta tietoa on esimerkiksi aikaisemmat onnistumiset, epäonnistumiset, sosiaaliset normit ja 

käyttäytymisen tuotokset. Selityksillä ja päätelmillä on vaikutusta odotuksiin ja tunteisiin 

vaikuttaviin seuraamuksiin. Tämä puolestaan vaikuttaa yksilön myöhemmän käyttäytymi-

sen suuntaan ja vahvuuteen. (Ruohotie 1998, 63.) Se, mistä yksilöt katsovat onnistumisten 

ja epäonnistumisten johtuvan, on tärkeää itsetunnon säilymisen kannalta (Hallam 2009, 

289). 

2.4.2 Ympäristö motivoijana 

Yksilökohtaisten tekijöiden lisäksi yksilön käyttäytymiseen vaikuttaa myös ympäristöön 

liittyvät tilannetekijät (Peltonen & Ruohotie 1992, 22). Nämä tekijät herättävät ja säätele-

vät erinäisiä motiiveja (emt., 37). Blumbergin ja Pringlen (1982) mukaan suorituksen funk-

tio koostuu kolmen tekijän vuorovaikutuksesta. Näitä tekijöitä ovat halu (motivaatio), ka-

pasiteetti (valmius) ja mahdollisuudet (tilannetekijät). Yksilön suoriutumista tehtävästä 

voivat rajoittaa tai helpottaa useat eri ympäristötekijät (kuten raha). (Emt., 565.) Mikäli 

jokin kyseisistä kolmesta tekijästä puuttuu, on tulos usein hyvin heikko (Peltonen & Ruo-

hotie 1992, 22). Subjekti ohjaa lopulta toimintaansa kuitenkin aina itse. Voimakkuus, jolla 
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"ulkopuoliset" toimintaa ohjaavat, on sidoksissa toimijan persoonaan ja myös hänen sen-

hetkiseen elämäntilanteeseensa. (Kosonen 2010, 303.) 

Kasvatuspsykologiassa tutkijat ovat tutkineet tekijöitä, jotka tukevat yksilön suoritusmoti-

vaatiota. Kokonaisvaltainen teema vaikutusvaltaisissa motivaatioteorioissa on yksilölle 

merkittävien henkilöiden rooli suoriutumismotivaation muokkaamisessa. Näyttää siltä, että 

merkitykselliset ihmissuhteet tuottavat myönteisiä vaikutuksia monin tavoin: sosiaaliset 

kanssakäymiset opettaa ihmisille (heistä) itsestään ja miten toimia tehokkaasti tietyissä 

ympäristöissä; ihmissuhteiden kautta yksilöt sisäistävät tärkeitä uskomuksia ja tavoitteita, 

joita yksilölle merkittävät henkilöt arvostavat; ja ihmissuhteilla on energisoiva vaikutus 

yksilön toiminnalle. On kohtuullista myös olettaa, että nämä prosessit ovat potentiaalisia 

parantamaan myös muusikoiden kehittymistä. (Martin 2012, 665.) 

Opettajan kannustava toiminta luo tärkeän edellytyksen oppilaan motivaation syntymiselle. 

Se mahdollistaa oppilaiden tavoitteiden selvittämisen keskustelun kautta, asianmukaisen 

etenemisen opetusmenetelmien ja opetustyylin valinnan avulla, palautteen oppimisesta 

itsearvioinnin ja oppilasarvioinnin kautta, itsetunnon vahvistumisen ja sisäisen itsetyydy-

tyksen tehtävissä onnistumisen ja edistymisen avulla. (Peltonen & Ruohotie 1992, 85.) 

Opettaja-oppilassuhteen merkityksestä motivaatioon kuvaan tarkemmin luvussa 2.5 musii-

kin näkökulmasta. Samassa yhteydessä tuon esille tarkemmin ympäristön tuen, kannustuk-

sen ja palautteen vaikutuksesta musiikin harrastajan motivaatioon. 

Edellä mainittujen merkittävien toisten lisäksi myös ilmapiirillä on usein vaikutusta moti-

vaatioon, tyytyväisyyteen ja työn tuloksiin, koska sen voidaan katsoa olevan yksi liittymis-

tarpeiden tyydyttäjistä. Ilmapiiri kun voi vaikuttaa yksilön työnsä kokemisen palkitsevuu-

teen sekä työtänsä kohtaan asettamien tavoitteiden suorittamisen todennäköisyyteen. (Pel-

tonen & Ruohotie 1992, 37.) Litwin ja Stringer (1968) kirjoittavat työyhteisön ilmapiirin 

luovan tietynlaista motivaatiota, joka vaikuttaa myös ihmisiin. Organisaatio, jolle on tyy-

pillistä tunnustuksen antaminen, suoritusten perusteella palkitseminen sekä yksilön tunne 

menestyvään ryhmään kuulumisesta, omaa suoritusmotivaatiota herättävän ilmapiirin (Pel-

tonen & Ruohotie 1992, 37). Bowenin ja Killmanin (1975, 71) toteavat kasvatusinstituuti-

ossa vallitsevalla ilmapiirillä olevan mitattavissa oleva vaikutus sen työyhteisön jäseniin. 
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2.5 Motivaatio musiikin harrastamisen näkökulmasta 

Kososen (2001, 11) mukaan motivaatiotutkimus koulun musiikinopiskelun parissa on kes-

kittynyt paljolti suoritusmotivaatioon. Kososen (2010) mukaan itse musiikillisten motiivien 

(kuten soittamisen ilo) lisäksi suoritus- ja saavutusmotivaatiot muodostavat toisen merkit-

tävän motiiviryhmän nuorilla soittajilla. Erityisesti yksilön kokemukset pystyvyydestään ja 

hallinnan tunteestaan ovat arvokkaita. Hallinnantunteeseen liittyy myös kolmas tärkeä mo-

tiivi, nimittäin velvollisuudentunne omaa itseä ja asettamiaan tavoitteita kohtaan. (Emt., 

304.)  

Kurkela (1994) sivuaa teoksessaan motivaatiota, tarkastellen sitä erityisesti sisäisen moti-

vaatioon ja opettaja-oppilassuhteeseen liittyvistä motiiveista. Metsämuuronen on puoles-

taan tutkinut sitoutumista harrastuksiin ja niihin motivoitumista (1995) sekä omaehtoista 

oppimista ja sen motiivirakenteita (1997). Monet aikaisemmat motivaatiotutkimukset mu-

siikin parissa ovat keskittyneet lähes poikkeuksetta soitonopiskeluun (instrumentit) ja 

yleensä soittamiseen (Hallam 2009, 285).  

Hirvosen (2003, 70, 77) ja Amabilen (1983, 15, 76–77) mukaan soittamisessa (kuten 

muussakin taiteellisessa ja luovassa toiminnassa) sisäisen motivaation merkitys on ensiar-

voisen tärkeää. Tutkimukset (ks. esim. Kosonen 1996; Kosonen 2001, 2010; Hirvonen 

2003) ovat myös vakuuttavasti osoittaneet, että musiikin parissa harrastaminen todella on 

sisäisten motiivien virittämää toimintaa (musiikista pidetään sen itsensä vuoksi). Kososen 

(2001, 37; 2010, 295, 304) mukaan soitettu tai laulettu musiikki ja musisoinnin tuottamat 

elämykset ovat selkeästi tärkein motiivi ja merkityksen antaja musiikin harrastamiseen. 

Kuten muistamme, peruste toiminnalle (jonkin aloittamiselle, jonkin jatkamiselle tai lopet-

tamiselle) on motiivi. Jotta motiivi viriäisi, tarvitaan siihen "joku (subjekti), joka motivoi-

tuu ja kohde (objekti), joka motivoi". Kun mietitään motivaation ja musiikin yhteyttä, on 

todettava, että "välittömin kohde ja motiivin virittäjä on musiikki itse". (Kosonen 2010, 

296.) Mikäli yksilö soittaa kehittyäkseen ja uuden oppimisen vuoksi, nousevat soitonopis-

keluun yhteydessä olevat (sisäiset) motiivit keskeisiksi (Kosonen 2001, 32). 

Musiikkiharrastuksissa sisäinen motivaatio näkyy usein pitkäjänteisenä työskentelynä ja 

sitoutumisena (esim. soittaminen tai laulaminen). Hirvosen (2003, 79–80) mukaan tämä 

kertoo osaltaan siitä, että musiikki koetaan miellyttävänä ja arvostettavana asiana: 



!36!

Sisäisen motivaation syntyminen ja ylläpito tuntuvat merkittävällä tavalla yhdisty-
vän sekä onnistumiskokemuksiin että toiminnan sisäiseen palkitsevuuteen. Siihen, 
minkä yksilö kokee merkittävänä ja myönteisenä, hän haluaa myös sitoutua. Ympä-
ristöllä on tärkeä merkitys siihen liittyen, mitä se arvostaa ja miten se suhtautuu yk-
silön ponnistuksiin. Soiton opiskelu on eräs esimerkki pitkäjännitteistä sitoutumista 
vaativasta toiminnasta, jossa sisäinen motivoituneisuus on erittäin tärkeää. 

Soitonopiskelussa (kuten myös laulun opiskelussa) merkityksellisten kokemusten kannalta 

erittäin oleellista on hyvä opettaja–oppilas-suhde. Oppilaan ja opettajan sekä yhteisten ta-

voitteiden pohjalta soittamiseen löytyy mieltä, joka hyvän yhteistyön vallitessa edistää 

myös motivaatiota uuden oppimiseen. (Kosonen 2001, 77, 97.) Kun yksilö pyrkii saavut-

tamaan itselleen tarpeeksi hyvää soittotaitoa, tähän tarvitaan myös pitkäkestoisia yleista-

voitteita. Soittotaidon opetteluun sisältyy useita välitavoitteita, jotka kohdistavat toimintaa 

kohti päämäärää. Päämäärän saavuttaminen edellyttää useita välitavoitteita soittotaidon 

opiskelussa. Nämä välitavoitteet puolestaan suuntaavat toimintaa kohti haluttua päämää-

rää. (Emt., 35.)  Kososen (emt., 76) tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että soittajien täytyi 

punnita omia tavoitteitaan suhteessa opettajien tai jopa oppilaitoksen odotuksiin. Soiton-

opettajan tulisi oppilaiden mukaan olla muun muassa positiivisia, ymmärtäväisiä, ammatti-

taitoisia ja ystävällisiä. Soitonopettajan merkitys soittajalle tulee esiin niin onnistumisissa 

kuin epäonnistumisissa. Kososen tutkimuksessa soittajat mainitsivat onnistumisen tuntei-

den yhteydessä opettajan hyväksynnän ja yhteisen ilon jakamisen onnistumisesta. Petty-

mysten ja epäonnistumisten yhteydessä ilmeni riittämättömyyden tunteita opettajan edessä. 

(Emt., 103.) Vaikka yksilö voi saada kannustavia malleja omaan musiikkitoimintaansa 

myös koulun ystäväpiiristä, vieläkin tärkeämpi merkitys vapaa-ajan musiikkiharrastusten 

virittämiseen ja innoittamiseen on kuitenkin monesti juuri musiikinopettajalla (emt., 127). 

Kurkelan (1994) mukaan hyvän oppilas–opettaja-suhteen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, 

että oppilas on sisäisesti motivoitunut tekemiseensä. Tällöin oppilaan pyrkiessä saavutta-

maan omia päämääriään hän voi kokea opettajansa auttajana, jolta saa tukea, neuvoja ja 

opastusta. (Emt., 335–336, 343, 346.) Mikäli motivointi tapahtuu ainoastaan vanhempien 

ja opettajien toimesta, se harvoin johtaa hyviin saavutuksiin, puhumattakaan siitä, että se 

olisi lapselle mielekästä (emt., 346). Ohjaaja, joka palkitsee ulkoisesti, pyrkii järjestämään 

opetustilanteen tekijät siten, että opetus voidaan kokea oppilaan kannalta mielekkääksi ja 

tärkeäksi. Lisäksi oppijan saavuttaessa menestystä hän palkitsee myös sen. (Peltonen & 

Ruohotie 1992, 20; Ruohotie 1998, 39.) On kuitenkin huomattava, että ulkoisten palkkioi-

den vääränlainen soveltaminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa uusien tietojen ja taitojen 

oppiminen nähdään merkityksettömämpänä suhteessa palkkioiden maksimaaliseen tavoit-
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teluun. Tällaisen tilanteen välttämiseksi on palkkioiden antamisessa korostettava suorituk-

sen laatua, jolloin työskentely itsessään saadaan tärkeämpään asemaan palkkio-odotusten 

rinnalla. (Peltonen & Ruohotie 1992, 20; Ruohotie 1998, 41.) 

Musikaalisten ja muiden yleisten kognitiivisten tekijöiden lisäksi motivaatiolla on erityisen 

keskeinen asema lapsen soittoharrastuksen jatkumisen kannalta (Hirvonen 2003, 79). Tyy-

tyväisyyttä harrastusta kohtaan voi tuoda muun muassa onnistumisen kokemukset, mikä 

puolestaan vaikuttaa motivaatioon. Hallamin (1998, 128) mukaan motivaatiota pitää yllä 

onnistuminen tehtävässä. Asmusenin ja Harrisonin (1990, 259) mukaan onnistumisen tun-

ne musiikkitoiminnassa voi vaikuttaa positiivisesti itsekäsitykseen, mikä edesauttaa myös 

uudelleen onnistumisessa (Hirvonen 2003, 79). Samaa sivuaa myös Kosonen (2001) jonka 

mukaan motivaation ylläpitämisen kannalta oleellista on, että yksilö saa riittävästi osaami-

sen tunteita ja positiivisia kokemuksia, mitkä luovat kiinnostusta soittamista kohtaan. Tär-

keitä ovat myös usko omiin kykyihinsä ja positiivinen asenne soittamiseen. (Emt., 34, 

129.) Deci ja Ryan (1985) pitävät onnistumiskokemuksia erittäin keskeisenä seikkana si-

säisen motivaation kannalta. Onnistumiskokemuksia puolestaan edesauttavat mielekkäästi 

asetetut haasteet ja niihin vastaaminen. Lasten sisäisen motivaation synnyssä ympäristöllä 

on myös merkittävä rooli. (Emt., 122–124.)  

Erittäin merkityksellisenä tekijänä yksilön motivaation kannalta musiikissa voidaan pitää 

hänen omia käsityksiä itsestään. Musiikissa yhteisesti tärkeä asia kaikille soittajille on oma 

osaamisen tunne soittamisesta ja että kykenee tulkitsemaan musiikkia (Kosonen 2001, 82; 

2010, 297). Soittamisen jatkumiselle (alkuinnostuksen jälkeen) tällaiset hallintakokemuk-

set ja niiden merkitys ovat elintärkeitä. Ne ovat yhteydessä suoriutumiseen ja saavuttami-

seen, jotka viittaavat puolestaan tavoitteellisuuteen. (Emt., 83–84.) "Hallintakokemus on 

osa motiivikimppua, missä tärkeänä mielenantajana ja motiivina on soitettu musiikki. Hal-

lintakokemuksiin niveltyy läheisesti myös opiskelu ja siihen liittyvät motiivit.", Kosonen 

(emt., 126) lisää. 

Ulkopuolinen palaute on myös merkityksellinen yksilön motivaation kannalta. Esimerkiksi 

soittajan kyvykkyyttä (kuten osaamista ja pystyvyyttä) määrittelee usein pyrkimys hakea 

omaa minuutta toisten hyväksynnästä. (Kososen 2001, 86.) Kososen (emt., 86) mukaan 

"[u]lkopuolinen palaute joko vahvistaa tai on ristiriidassa omien kokemusten kanssa. Esiin-

tymiskokemus voi virittää motivaatiota uuden oppimiseen ja jaettu onnistumisentunne on 

omiaan myös vahvistamaan soittajan itsetuntoa." Peltosen ja Ruohotien (1992) mukaan 
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itseluottamusta vahvistaa ja sitä tukee niin onnistumisen kokemukset kuin soittamisesta 

annettu palautekin. Suorituksesta tai tuloksesta annettava tarkoituksenmukainen palaute 

voi myös ohjata oman prosessin metakognitiivisia arviointitapoja realistisempaan suun-

taan. (Emt., 83.) Positiivisella palautteella, jota henkilö saa merkittäviltä henkilöiltä hänen 

sosiaalisessa maailmassaan, on tärkeä rooli hänen muusikon identiteetin kehittyessä, ja 

siten motivoi häntä korkeammalle tasolle harjoittelussa ja saavutuksissa, mikä puolestaan 

auttaa vahvistamaan hänen muusikon identiteettiään (MacDonald ym. 2009, 466). 

Ihminen muotoutuu ainutlaatuiseksi yksilöksi omassa situationaalisuudessaan, toisin sano-

en tiettyjen taustavaikuttajien johdosta. Kososen (2001, 34) mukaan esimerkiksi sukupuoli, 

perimä, perhe, sisarukset sekä perheen ja kasvuympäristön kulttuuriset arvot luovat lähtö-

kohdat myös nuorelle soittajalle: "Hänelle muotoutuu kaiken aikaa mm. erilaisia musiik-

kiin ja pianonsoittoon liittyviä ymmärtämisyhteyksiä, jotka erilaisina merkityksinä ja mie-

lellisinä jäsennyksinä suuntaavat nuoren käsityksiä, toimintoja ja käyttäytymistä omina ja 

toisten taholta tulevina odotuksina ja arvostuksina." Kokemusvaraston jatkuva karttuminen 

synnyttää toistuvasti uusia merkityksiä ja ymmärtämisyhteyksiä ja näin ymmärtämisemme 

ehdot muuntuvat jatkuvasti (emt., 23). Yksilöinä toiset arvostavat oppimista sen itsensä 

vuoksi (itse prosessia), kun taas toisille se on tapa näyttää oma kyvykkyytensä ja saavuttaa 

ulkoisia palkintoja. On myös mahdollista, että tavoitteen merkitys muuttuu kontekstin tai 

tilanteen mukaan. (Peltonen & Ruohotie 1992, 32.)  

Nuorilla soittajilla perheen (erityisesti vanhempien) tuki ja kannustus ovat varsinaisen soit-

totoiminnan ulkopuolella olevista motiiveista hyvin tärkeitä. Myös koulun musiikinopetta-

jan, oman soitonopettajan tai muun musiikin ammattilaisen taholta tuleva tuki ja kannustus 

niin palautteen kuin yleisen rohkaisunkin puolesta ovat erityisen tärkeitä. (Kosonen 2010, 

297.) Kosonen (2001, 127) toteaa, että musiikkiharrastukset ovat perheen yhteinen asia. 

Kosonen (2001, 96, 108; 2010, 295, 306) myös painottaa, että aktiivisen musiikkisuhteen 

perusta luodaan jo lapsen kotona ja kodilla onkin kiistaton merkitys lapsen musiikkiharras-

tuksia mahdollistavana ja tukevana tekijänä – niin henkisenä kuin aineellisenakin tukena. 

Vanhempien rohkaisu ja harjoitusten silmällä pitäminen on hyödyllistä, vaikka vanhemmat 

eivät itse olisi tekemisissä musiikin kanssa (Green 2002, 196). Vanhempien muusikkous ei 

kuitenkaan ole edellytys nuoren musiikillisesti virikkeelliselle elinympäristölle (Kosonen 

2010, 306). On kuitenkin olemassa vankkaa näyttöä siitä, että vanhemmilla on jopa ratkai-

seva vaikutus lapsen motivaatioon musiikkiin osallistumisessa ja musiikillisten taitojen 

hankinnassa. Alkuvuosina perhe on todennäköisesti pääasiallinen lähde musiikilliseen ak-
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tivoimiseen (ärsyke) ja voi olla myös avaintekijä tulevaisuuden kiinnostuksen herättämisel-

le musiikkia kohtaan. (Hallam 2009, 290.)  

Vanhempien tuella ja kannustuksella voi olla myös ratkaisevan suuri merkitys musiikki-

harrastuksen pitkäjänteiseen sitoutumiseen (ks. Hirvonen 2003, 80). Tämä käy ilmi muun 

muassa siten, että nuoret, jotka haluavat tulla ammattimuusikoiksi, eivät aina nauti yksin 

harjoittelusta ja saattavat tarvita vanhempien tukea ja kannustusta harjoitteluun. (Hallam 

2009, 288.) Peruskoulu  puolestaan tukee kouluiässä olevan lapsen musiikillista kehitystä, 

vaikka sen rooli ei tänä päivänä ole niinkään musiikillisten tietojen ja taitojen opettamises-

sa, vaan enemmänkin virikkeiden antamisessa lapsen vapaa-ajan musiikilliseen kehittämi-

seen. (Kosonen 2010, 295.) Soittamiseen yhteydessä oleva mieli on aina sidoksissa sekä 

ulkoisen maailman että sisäisen tajunnan kontekstiin (Kosonen 2001, 23).  
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3 KILPAILU 

Toinen työni kannalta keskeinen käsite on kilpailu. Musiikkikilpailujen merkitys näkyy 

yhteiskunnassamme muun muassa mediassa, musiikin opiskelussa, yleisön suurena suo-

siona ja kaupallisuutena. Syntymästä lähtien omaksumme kilpailulliset asenteet jopa niin 

vahvasti, että koemme sen olevan luonnollinen, itsestään selvä toimintamalli elämässäm-

me. Toisaalta voidaan ajatella, että kilpailu on ollut ihmisrodulle ominaista jo vuosituhan-

sien ajan. 

Lisääntynyt kilpailuinnokkuus viime vuosina on herättänyt paljon keskustelua erityisesti 

musiikkikasvattajien keskuudessa ja oppilaitosten tasolla. Huolena on ollut muun muassa 

se, kuinka hyvin kilpailullisuus sopii koulutuksen käytänteisiin ja miten se vaikuttaa yksi-

löiden identiteetin kehitykseen. Kilpailulla vaikuttaisi olevan niin hyvät kuin huonotkin 

puolensa, mutta se, miten kilpailu lopulta yksilötasolla koetaan, riippuu usein henkilön 

omasta asenteesta ja suhtautumisesta kilpailua kohtaan. 

Toisaalta yksilön kilpailuun voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla myös ympäristötekijät, 

kuten laulun- tai soitonopettaja sekä kulttuuriset arvot. Opettajien kilpailuinnokkuus saat-

taa mennä joskus jopa yksilön omien kiinnostustarpeiden edelle, jolloin pahimmassa tapa-

uksessa musiikin opiskelua hallitsee jatkuva kilpailuissa kiertäminen. Lisäksi kilpailuorien-

toituneen opettajat saattavat kilpailuttaa yksilöitä pönkittääkseen omaa egoaan.  

Kilpailun yleinen arvostus yhteiskunnassamme näkyy muun muassa siten, että kilpailuta-

pahtumat, jo nimensä puolesta vetävät yleisöä paikalle sankoin joukoin verrattuna tavalli-

siin konsertteihin. Kilpailut voivat tarjota upean mahdollisuuden esimerkiksi monelle nuo-

relle soittajalle ja laulajalle tehdäkseen nimeään tunnetuksi ja edistääkseen urakehitystään. 

On kuitenkin huomattava, että kilpailumenestys ei useinkaan takaa kestomenestystä musii-

kin parissa, vaan asia on pikemminkin päin vastoin. Tästä huolimatta ihmisten keskuudessa 

näyttäisi huokuvan vahva usko kilpailujen tuomista mahdollisuuksista. 

3.1 Kilpailun määrittelyä 

Arkikielessä kilpailun ajatellaan olevan usein tapahtuma tai prosessi, jossa yksilöt kisaavat 

paremmuudesta suhteessa toisiinsa. Alfie Kohn (1992) näkee kilpailemisen toisensa pois-

sulkevien tavoitteiden toteutumisena, jossa toisen menestyminen edellyttää toisen epäon-
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nistumista. Tällöin kahden kilpailijan kohtalot ovat negatiivisesti linkitettyjä, mikä tarkoit-

taa, ettei kaksi henkilöä voi saavuttaa samaa tavoitetta (kuten kilpailun voittaminen). 

(Kohn 1992, 4.) Austinin (1990) mukaan kilpailu määritelmän mukaisesti tuottaa aina vain 

harvoja voittajia ja paljon häviäjiä: yhden henkilön menestyminen edellyttää toisen ihmi-

sen epäonnistumista. Myös Hirvonen (2003, 112, 128) viittaa vahvasti Kohnin (1992) nä-

kemykseen kilpailun klassisesta määritelmästä osana musiikkia ja kirjoittaa musiikkikilpai-

lujen asettavan opiskelijoita eri hierarkioihin, julkiseen paremmuusjärjestykseen, mikä 

toimii myös sosiaalisen kunnian perustana. Hirvosen (emt., 128) mukaan tämäntyyppiselle 

hierarkisoinnille on tyypillistä, että vain harvat ja valitut saavat kunniaa, eivät suinkaan 

kaikki. Lopulta jotkut kilpailuun osallistuneista arvioidaan julkisen tunnustuksen ja sosiaa-

lisen arvonannon veroisiksi (emt., 128). Nämä edellä mainitut Kohnin, Austinin ja Hirvo-

sen näkemykset kilpailemisesta edustavat pitkälti klassista kilpailun määritelmää. 

Edellä mainittuihin kilpailun "perinteisiin" määritelmiin pohjautuen Rich ja DeVitis (1992) 

kertovat, että joku voi kuitenkin yrittää menestyä hyvin ja saavuttaa itselle asettamansa 

standardin muista riippumatta. Tällöin pääpaino on itsensä kehittämisessä eikä niinkään 

palkintojen tavoittelussa. Gallopsin mukaan tämän tyyppinen kilpailemisen muoto ei ole 

enää perinteisessä mielessä kilpailua, vaan kilpailua itseään vastaan. (Gallops 2005, 18–

19.) Bastianin (1987, 36, 41) mukaan kilpailullisilla tapahtumilla on kuitenkin usein tai-

pumus luoda keskinäistä kamppailua osallistujien välille. Myös Hirvosen (2003) tutkimuk-

sessa syntyi päävaikutelma siitä, että kilpailuasetelma sivuuttaa usein osallistujien keski-

näisen kommunikoinnin ja leimaa soittajien välisiä kontakteja. (Emt., 113.) 

Gallops (2005) tuo esiin Rubenin (1981, 19) kilpailun määritelmän, joka yhdistää nämä 

edellä mainitut käsitykset kilpailusta. Hän kertoo, että ihmiset, jotka kilpailevat pääasiassa 

itsensä kanssa, voivat samalla kilpailla kuten ensisijaisesti muiden kanssa kilpailevat. Ru-

ben (emt., 19) kuvailee tätä edellä mainittua ajattelutapaa kilpailun määritelmästä itseläh-

töiseksi (autocomping). Tällä tarkoitetaan mallia kilpailusta, joka korvaa yleiseen standar-

diin perustuvan arviointivirheen, ja jossa kilpailija on itse asiassa vastakkain itsensä kans-

sa. Itselähtöinen kilpailu voi palvella useita tavoitteita. Sitä voidaan käyttää keinona paran-

taa itsetuntoa sekä välttää suoraa ihmisten välistä kilpailua. Toisaalta sitä voidaan käyttää 

myös harjoituksena ennen ihmisten välistä kilpailua. (Gallops 2005, 19.) Rubenin (1981) 

esittämä malli korostaa ponnisteluja ja tehtävää pikemminkin kuin taitoa ja egoa. Hurley 

(1996, 77) korostaa, että oppilaalle voi aiheutua vahinkoja, mikäli keskittyminen on ulkoi-

sissa palkinnoissa ja egossa enemmin kuin musiikillisessa prosessissa. Hänen mukaansa 
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ponnistelujen painottaminen on tärkeää, koska kyvykkyyttä pidetään mahdollisuutena op-

pimiseen. Yksilö tuntee itsensä aliarvostetuksi ilman riittävää kyvykkyyttä saavuttaa kil-

pailullinen palkinto. Ohjaavat tavoitteet keskittyvät ulkoisiin ego-tehtäviin (kuten kilpailun 

voittaminen) ja niillä on taipumus luoda haitallista dynamiikkaa yksilöiden keskuudessa. 

(Gallops 2005, 19–20.) 

On hyvä tiedostaa, ettei kilpailu ole välttämättä kovinkaan yksiselitteinen ilmiö. Perintei-

sen kilpailun määritelmän lisäksi kilpailun voidaan siis ajatella olevan omakohtaista, toisin 

sanoen itsestä lähtöisin olevaa, jolloin päämääränä ei ole niinkään palkintojen tavoittelu ja 

toisten päihittäminen vaan itsensä parantaminen ja kehittäminen. Työssäni käytän lähtö-

kohtana Kohnin (1992), Austinin (1990) ja Hirvosen (2003) perinteisiä kilpailun määritel-

miä. 

3.2 Miksi me kilpailemme? 

On olemassa periaatteessa kaksi teoriaa, johon psykologit perustavat keskustelun kilpailu-

käyttäytymisestä. Pääpaino on siinä, onko luonnolla (geneettinen perimä) vai kasvatuksella 

(ympäristön vaikutus) suurempi vaikutus yksilön kilpailuviettiin. Onko siis taipumuksem-

me kilpailla osa ihmisyyttä vai onko kyse todellakin kasvatuksesta, joka on syynä taiteen 

kilpailulliseen toimintaan? Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että molemmat vaikuttavat rat-

kaisevasti ihmisen käyttäytymiseen, mutta erimielisyyttä ilmenee silloin, kun puhutaan 

siitä, missä määrin perimme tai opimme kilpailulliset toimintatavat ja asenteet. (Gallops 

2005, 17.) 

Jo vuonna 1937 saksalainen psykologi ja psykoanalyytikko Karen Horney kuvasi amerik-

kalaista kilpailuyhteiskuntaa sekä sen seurauksia ihmisille, joihin hän terapeuttina tutustui. 

Horneyn mukaan jo sen aikainen moderni kulttuuri perustui ihmisten väliseen taloudelli-

seen kilpailuun. Eri yksilöiden on kilpailtava oman ryhmänsä jäsenten kanssa ja yritettävä 

työntää muut syrjään. Näin yhden etu on monesti toisen tappio. Tämä aiheuttaa puolestaan 

vihamielisyyttä ihmisten välille. Jokainen on toisensa kilpailija, vaikka tämä tosiasia pyrit-

täisiin naamioimaan kohteliaisuuksien taakse. Kilpailemisesta on muodostunut kulttuuri-

sesti ehdollistunut tapa, eikä se suinkaan ole mikään luonnon laki tai pakko. (Uusikylä 

2006, 28–29.) Myös Alfie Kohn (1986) toi jo lähes kolme vuosikymmentä sitten esiin aja-

tuksen kilpailusta ja sen myyteistä. Osa ihmisistä vaikuttaisi ajattelevan, että kilpailu olisi 

edelleenkin luonnollinen osa ihmisluontoa – onhan ihmiset kilpailleet jo muinoin elintilas-
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taan ja ruoastaan. Hän kuitenkin osoittaa kirjassaan tämän vallitsevan ajatuksen olevan 

täysin perätön. Kohnin mukaan kilpailu on opittu tapa, jolla on ainoastaan vahingollisia 

seurauksia ihmisyydelle. (Kohn 1986, 10–15.) 

Vaikka kilpailua on esiintynyt ihmisten välillä jo pitkän aikaa, dramaattinen kilpailullisuu-

den kasvu tapahtui 1900-luvun jälkipuoliskolla (Gallops 2005, 16). Kilpailu ilmiönä vai-

kuttaa musiikkikulttuurissa vahvasti. Kaksi vastakkaista voimaa muokkaa jatkuvasti tai-

teellista ulosantia yhteiskunnassamme: yksilöllinen taiteellisen ilmaisun vapaus ja vapaan 

viihdyttämisen kilpailullisuuden luonne. Vaikka ajatus siitä, että taiteilijoilla olisi jotenkin 

"yli-psykologinen" halu kilpailla lienee perusteetonta, on historiallinen tosiasia, että muu-

sikoilla on tapana hakeutua kilpailuihin. (Gallops 2005, 15.) Vaikka Gallopsin kuvaus 

kohdistuu lähinnä yhdysvaltalaiseen yhteiskuntaan, ei voida väittää, etteikö kilpailu olisi 

läsnä myös Suomen maaperällä. 

Viime vuosituhannen lopussa ja tämän vuosituhannen alussa suomalaisessa musiikkielä-

mässä on tapahtunut paljon. Hirvosen (2003) mukaan erilaista musiikkitoimintaa ja resurs-

seja on kasvatettu merkittävästi, mikä on tarkoittanut muun muassa musiikkia harrastavien 

lasten ja nuorten määrän kasvua. Harrastajien ja oppilaitosten määrän kasvu on puolestaan 

merkinnyt selvää saavutustason nousua, mikä on koventanut kilpailua, mutta myös herät-

tänyt suurta ihailua jopa kansainvälisen vertailun näkökulmasta. Voidaan jopa todeta mu-

siikkioppilaitosdiskurssia leimaavan eräänlainen suoritus- ja sankarinäkökulma. (Emt, 29, 

132.) Hirvosen (2003) mukaan kilpailuista näyttäisi tulleen osa solistisen koulutuksen mo-

raalijärjestystä. Ne ovat keskeinen musiikkiyhteisön hyväksymä ja edellyttämä keino tuoda 

esiin osaamistaan ja kyvykkyyttään matkalla kohti musiikkiyhteisön jäsenyyteen. Tällöin 

ne ovat myös osa opiskelijoiden sosiaalista musiikki-identiteetin rakentumista. Kilpailujen 

avulla rakennetaan sosiaalisia hierarkioita musiikkiyhteisössä sekä asetetaan arvojärjestyk-

seen niin opiskelijoita kuin myös heidän opettajiaan. (Emt., 138.) 

Toisaalta on huomattava, että Hirvosen (2003) väitöskirjan julkaisemisesta on aikaa jo yli 

kymmenen vuotta. Nykyään, vaikka vapaa-ajan ja musiikin harrastustoimintaa arvostetaan 

edelleen, musiikkiin suunnatut resurssit ovat pikemminkin laskeneet. Tämä ristiriitainen 

paine näkyy muun muassa musiikkiharrastusten menojen voimakkaana nousuna (kuten 

musiikkioppilaitosten lukuvuosimaksut), kun perheet joutuvat kustantamaan lastensa mu-

siikkiharrastuksista selvästi enemmän verrattuna vuosituhannen vaihteeseen. 
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Kari Kurkela (1997) sivuaa Hirvosta (2003) ja vetoaa kovenevaan kilpailukulttuuriin Suo-

messa. Mikäli ajatuksena on musiikin ammattilaisuus, on tehtävä entistä varhaisempia uh-

rauksia, jotta päästäisiin yhä paremmin kansainväliselle tasolle. Myös kaupallisuudella on 

oma iso lusikkansa sopassa, mikä puolestaan aiheuttaa vaaran musiikin taiteenomaiselle 

luonteelle. Kurkela (1997, 189) kirjoittaa:  

Lapsuuden ajan harrastusten aktiivinen kytkeminen tulevan ammatin harjoittami-
seen on ainakin Suomessa melko uutta. Se perustuu kovenevaan kilpailuun. Mutta 
se myös itse koventaa kilpailua syöksykierteen tavoin. Tarvitaan aina vain suurem-
pia ja varhaisempia uhrauksia, jotta päästäisiin jo saavutetulle yleiselle tasolle ja 
jotta suotuisat mahdollisuudet muusikon ammatin harjoittamiseen olisivat olemas-
sa. Myös musiikin harrastamisen keskeiseksi sisällöksi näyttää muodostuvan kilpai-
lut ja tutkinnot, joissa tarkastetaan, täyttääkö suoritus valtakunnallisesti määritellyt 
esteettis-tekniset standardit. Samalla kun musiikkiin satsataan yhä enemmän va-
kaan toimeentulon takaamiseksi ja se harrastusmuotonakin muistuttaa enenevässä 
määrin kilpaurheilua, se taiteena on vaarassa etääntyä yhä kauemmas mahdollisuu-
desta tarjota kanava aitoon, spontaaniin itseilmaisuun ja itse löydettyjen positiivis-
ten kokemusten jakamiseen. Sitä uhkaa yhdenmukaistuminen sekä kytkeytyminen 
entistä vahvemmin kovaan kaupallisuuteen ja sen vaatimuksiin. Siitä tulee osa ko-
vaa arkielämää, ja se on vaarassa menettää jotain taideluonteestaan. 

Kaupallistuminen näkyykin nykypäivänä erinäisten musiikkikilpailujen (erityisesti laulu-

kilpailujen) esillä olona eri viestimissä. Se on luonnollinen osa tätä päivää ja kilpailut 

ovatkin kovin suosittuja ihmisten keskuudessa. Niiden voidaan sanoa olevan myös osa 

nykynuorten musiikkikulttuuria. (Arjas ym. 2013, 236.) Hirvosen (2003, 137) sekä Arjak-

sen ynnä muiden (2013, 226) mukaan musiikkikilpailuista on tullut yhä keskeisempi osa 

musiikkielämäämme niin taidemusiikin kuin populaarimusiikinkin puolella. Kosonen 

(2010) näkee nuorten musiikillisen maailmankuvan ja musiikkimieltymysten kannalta on-

gelmallisena juuri eri viestimien välittämän musiikkitarjonnan yksipuolisuuden ja piilo-

viestinnän, jota tarjontaan liittyy. Aikuisia ovat puhuttaneet – aivan syystä – muun muassa 

päiväkoti-ikäiset "idolsfanit" napapaidoissaan. Laulukulttuurin ja -käytänteiden näivetty-

misen pelko onkin aiheellinen. (Emt., 301.) 

Musiikkikilpailuiden asema ei näy ainoastaan mediassa vaan myös osana koulutusta ja 

opetusta. Kurkelan ja Tawaststjernan (1999, 127) mukaan tällaiset vaikutteet ovat peräisin 

itä-Euroopasta. Ne ovat olleet omiaan edistämään rationaalista oppimiskäsitystä sekä op-

pimisen mittaamista ulkoisin kriteerein. Yksilön taitavaan ja taitamattomaan arvottaminen 

on edelleen yleistä keskuudessamme. Honnethin (1995) mukaan kulttuurillinen konteksti 

asettaa ne kriteerit, joilla ihmisten sosiaalista arvostusta suunnataan. Yhteisössä on oman-

laiset kulttuurillisesti määräytyneet arvot, joiden mukaan ihmisten saavutuksia ja kykyjä 
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arvioidaan. Yksilön yhteiskunnallista asemaa puntaroidaan sosiaalisen kunnian ehdoilla. 

(Emt., 121–123, 128–129.) Näyttää selvästi siltä, että tämän päivän musiikkielämässä kil-

pailumenestystä arvostetaan yhtenä itseilmaisun muotona (Hirvonen 2003, 113).  

Kurkela (1997) laajentaa kilpailun näkemystä koko länsimaiseen kulttuuriin ja etenkin 

siihen, mitä nykypäivänä todella arvostetaan. Hänen (emt., 248) mukaansa yksi merkittävä 

tekijä tähän on erinomaisuuden tavoittelu vaikkapa sitten toisten kustannuksella:  

Länsimainen kulttuuri näyttää arvostavan merkittävästi periaatteellista erinomai-
suutta: On kunnioitettua olla erinomainen taiteilija – – vaikka menestystä luotaessa 
oma ja ehkä monien muidenkin elämä kärsisi merkittävästi. Pyrkimys olla huippu, 
paras, lyömätön, karriääritietoinen, on elämän johtotähti, ja sitä seurataan vaikka 
hinta olisi kova.  

Tähän hän viittaa myös sillä, että usein yksilön ihmisarvoa mitataan lopulta juuri tekemi-

sen ja siinä menestymisen kautta, vaikka ihmiset väittäisivätkin muuta. Menestys ja arvos-

tus ovat asioita, jotka kiehtovat ja vetävät puoleensa. Jopa patsaita ja rintakuvia pystytetään 

arvostettujen tekijöiden kunniaksi. (Kurkela 1997, 256.) Ratkaisuna erinomaisuuden ja 

menestyksen tavoittelulle Kurkela (1997, 249) kiteyttää mielestäni hyvin sanomalla: ”Vas-

takohta erinomaisuuden korottamiselle päämääräksi sinänsä ja tekemisen välinearvottami-

selle on se, jossa tekeminen on päämäärä sinänsä ja erinomaisuus puolestaan välineellistä.”  

Mikä mahtaa olla sitten kilpailujen todellinen tarkoitus? Ponickin (2001) artikkelissa ja 

Maijalan (2003, 103) tutkimuksessa käy ilmi, että kilpailun tärkeimpänä tarkoituksena on 

motivoida yksilöitä työskentelemään ja kehittämään heidän taitojaan tehokkaammin suh-

teessa siihen, mikäli kilpailua ei olisi. Maijalan (emt., 103) mukaan kilpailuun valmistau-

tuminen edellyttää laajaa harjoittelujaksoa ja itse kilpailutilanne inspiroi soittajaa ylittä-

mään itsensä. Tällöin kilpailua voidaan pitää välineenä taitojen edistämisessä. Toiseksi 

kilpailu tarjoaa myös mahdollisuuden suorituksen arviointiin. Se helpottaa palautteen ja 

kommenttien antamisessa yksilölle ulkopuoliselta taholta. Kilpailujen voidaan lisäksi kat-

soa kokonaisvaltaisesti auttavan nostamaan kilpailijoiden kyvykkyyden tasoa matkalla 

kohti ammattilaisuutta. (Ponick 2001.) 

Maijala (2003) tuo lisäksi esiin kilpailun tarkoituksesta mahdollisen menestymisen muka-

naan tuomat mahdollisuudet. Voitto kilpailussa voi tuoda mukanaan mainetta, rahaa ja 

esiintymisiä. Se mahdollistaa myös suuremman arvostuksen saamisen musiikkipiireissä 

sekä tuo yleisöä enemmän konsertteihin. (Emt., 103.) Myös Hirvosen (2003, 108, 112, 
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128, 138) mukaan musiikkikilpailuja voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä välineistä 

saavuttaa julkista tunnustusta ja sosiaalista arvonantoa. Tunnustukseen sisältyvä sosiaali-

nen arvonanto fokusoituu juuri niihin yksilön piirteisiin, jotka erottavat hänet muista. Näin 

tunnustus edesauttaa myös persoonallista identiteettiprojektia. (Emt., 138.) Honneth (1995, 

128) kertoo kokemuksen saavutetusta sosiaalisesta arvosta perustuvan uskoon siitä, että 

yksilön saavutuksia pidetään arvokkaina ja hyödyllisinä. Tunnustuksen tavoittelu ei rajoitu 

pelkästään nykyopiskelijoihin, vaan kattaa myös opettajat ja koko kulttuurihorisontin. 

Henkilöiden sosiaalista arvostusta mitataan yhteisön määrittämillä kulttuurisilla kriteereillä 

ja yksilön status määräytyy myös tämän saavutetun sosiaalisen kunnian mukaan. (Emt., 

138.) 

Austinin (1990) mukaan kilpailun alkuperäinen tarkoitus (osana koulutusta) ei ollut voittaa 

palkintoja vaan vauhdittaa yksi toisensa jälkeen huippuosaamisen tielle. Tavoitteena oli 

käyttää kilpailua välineenä koulutuksen edistymisessä. Vuosien mittaan oppilaiden koulu-

tukselliset tarpeet ovat kuitenkin ottaneet usein takapakkia muun muassa kilpailun palkin-

tojen (kuten raha) tavoittelun takia. Koulutukselliset tavoitteet näyttävät olevan ennem-

minkin hyväonninen sattuma (sivutuote) kuin ensisijainen tavoite monille opettajille ja 

opiskelijoille, jotka takertuvat kilpailemaan tuloksista sosiaalisesta asemasta ja palkinnois-

ta. (Emt.) Myös Ponick (2001) toteaa kilpailun vaarana olevan sen, että ulkoiset tekijät 

(pokaalit, palkinnot) saavat liian suuren painoarvon, jolloin kasvatuksellisia tavoitteita me-

netetään. Voittamisen tulisi kuitenkin olla kilpailuun valmistautumisen sivutuote (emt.). 

Millerin (1994) mukaan on paradoksaalista, että huippuosaaminen näyttää vähentyvän, kun 

kilpailullisten tilanteiden määrää lisätään koulutusjärjestelmässä.  

Kilpailuilla voi kuitenkin olla myös myönteisiä ja kasvatuksellisia etuja, kuten valita ta-

voitteita, herättää motivaatiota ja antaa palautetta (Buyer 2005). Parhaimmillaan kilpailuti-

lanne on myönteinen oppimistilanne, joka mahdollistaa myös toisien soittajien näkemisen 

ja kuulemisen (Hirvonen 2003, 91; Buyer 2005). Kokemukset tämän tyyppisistä tilanteista 

voivat olla arvokasta pääomaa opiskeluja ajatellen ja myöhemmin muusikon uralla. (Hir-

vonen 2003, 91.) Russell ynnä muut (1989) ovat kuitenkin toista mieltä. Heidän mukaansa 

vaikka kilpailut voisivat mahdollistaa kanssakilpailijoiden suoritusten analyyttisen kuunte-

lemisen, näin ei suinkaan aina tapahdu: kilpailijat keskittyvät kanssakilpailijoiden esitysten 

seuraamisen sijaan epäolennaisiin asioihin (emt.).  
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Buyerin (2005) mielestä kilpailun tuomaristolta on lisäksi mahdollisuus saada välitöntä ja 

rakentavaa palautetta. Ponick (2001) kuitenkin toteaa tähän, että tuomaristolla on usein 

aivan liian vähän aikaa antaa rakentavaa palautetta esiintyjille. Tällöin palaute jää pinnalli-

seksi (emt.). Kilpailun arvioinnin yhtenä ongelmana voidaan pitää myös sitä, että tuomaris-

tolla harvoin on riittävän kattavaa kokonaiskuvaa yksittäisen kilpailijan taustoista. Tällöin 

kilpailijan sen hetkisen, todellisen suorituskyvyn mittaaminen on hyvin hankalaa ja taitota-

so tulee näin ollen mitatuksi ainoastaan jopa yhden suorituksen perusteella. (Russell ym. 

1989.) Lisäksi kilpailuista tulee usein "ylikilpailullisia" ja ne antavat positiivista palautetta 

vain muutamalle lahjakkaalle ja negatiivisia kommentteja keskinkertaisille esiintyjille. 

Tällöin kilpailu tarjoaa ylpeyden hetkiä vain ehkä yhdelle henkilölle, mutta pitkiä alakuloi-

suuden hetkiä monille muille. (Emt.) 

Musiikkikilpailut mahdollistavat musiikkielämän julkisen myönteisen tunnustuksen saami-

sen ja ansioitumisen niin opettajille, oppilaille kuin oppilaitoksillekin (Hirvonen 2003, 

145; Arjas ym. 2013, 237). Mahdollisen menestyksen kautta saadut tunnustukset motivoi-

vat heitä eteenpäin (Arjas ym. 2013, 229). Myös opiskelijat ovat tietoisia näistä yhteisön 

määrittämistä arvostuksen kriteereistä. He tiedostavat, että ottamalla osaa kilpailuihin ja 

niissä mahdollinen menestyminen tuovat lisää esiintymistilaisuuksia. (Hirvonen 2003, 

108.) Maijala (2003, 103–105) ja Gallops (2005, 16) toteavat, että yksilöt käyttävät kilpai-

luja ja niissä menestymistä välineenä heidän urakehityksensä kannalta ja turvatakseen 

asemansa musiikkiyhteisössä. Kilpailuja voidaan luonnehtia myös eräänlaisiksi tapahtu-

miksi, joilla voi tuoda esiin itseään, omaa karismaattisuuttaan ja jonka avulla on mahdolli-

suus erottua toisista (Hirvonen 2003, 139). 

3.3 Kilpailu osana yksilöä ja identiteettiä 

Kilpailut koetaan yksilöiden välillä hyvin eri tavoin: osa ihmisistä kokee kilpailun positii-

visena, osa negatiivisena. Tällaiset kokemukset ovat usein peräisin kilpailuissa vallinneista 

tuntemuksista sekä pettymyksen tai onnistumisen kokemuksista. Ikäviä tuntemuksia yksi-

lölle voi aiheutua muun muassa kilpailun keskinäisen vertailun asetelmasta, jolloin yksilöt 

voivat vertailla itseään toisiin. Toisaalta kilpailu voidaan kokea yksilön kannalta innosta-

vana asiana, mikä lisää myös tehokkuutta työskentelyyn. Näillä kokemuksilla voi puoles-

taan olla vaikutusta yksilön identiteettiin ja sen rakentumiseen. (Ks. Hirvonen 2003, 109.) 
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Yksilöiden väliset erot kilpailuun suhtautumisessa ovat myös suuria. Osa yksilöistä lähtee 

kilpailemaan menestyksen perässä, voitto mielessään, minkä johdosta omien taitojen kehit-

täminen jää ikään kuin "sivutuotteeksi". Toisille taas kilpailu on väline itsensä kehittämi-

seen ja voittaminen on ennemminkin lisämauste. 

3.3.1 Yksilö kilpailijana 

Hirvonen (2003, 55, 87) havaitsi tutkimuksessaan kilpailemisen olleen hyvin ristiriitainen 

ilmiö. Häntä jopa yllätti osittain tutkittavien hyvinkin negatiivinen suhtautuminen kilpai-

luihin (emt., 55). Suhtautuminen kilpailuun näyttää muodostuvan useiden tekijöiden yh-

teisvaikutuksesta. Se, koetaanko kilpailu enemmän hyvänä vai huonona asiana, riippuu 

muun muassa yksilön omasta suhtautumisesta, merkittävien toisten esimerkistä ja jopa 

pakosta, jonka yhteisö saa aikaan. Toisin sanoen yksilön motivaatioon kilpailla voi vaikut-

taa niin sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät (vrt. sisäinen ja ulkoinen motivaatio, luku 2.1.3). 

Buyerin (2005) mielestä huolestuttavin kehitys kilpailemisen osalta on se, että yksilöt nä-

kevät kilpailun lähes yksinomaan tehokkaana ulkoisena motivaattorina. Toisaalta, ilman 

kilpailuja yksilöt saattavat joutua taistelemaan nähdäkseen ponnistelujen merkityksen ja 

kannattavuuden syyn.  

Austinin (1990) mukaan kilpailullisilla tavoiterakenteilla on taipumus edistää usein itse-

keskeisen henkilön -tyyppistä motivaatiota. Tällöin yksilöt keskittyvät sosiaaliseen vertai-

luun ja väheksyvät palautteen merkitystä, joka käsittelee heidän esityksensä todellista laa-

tua. Kilpailijat saavat yleensä tunnustusta menestymiskyvyn mukaan (jota he itse eivät voi 

kontrolloida) ennemmin kuin ponnisteluista (jota he voivat kontrolloida). Tällöin henkilö-

kohtaiset näkemykset omista kyvyistä, tyydytyksestä ja ponnisteluista ovat tyypillisesti 

epävakaita: korkea voitettuaan, mutta matala hävittyään. Tavanomaiset häviäjät luopuvat 

lopulta positiivisista selviytymisstrategioista, jotka liittyvät menestyspyrkimyksiin ja alka-

vat toteuttaa taktiikkaa, jolla on tarkoitus välttää epäonnistumisia. (Emt.) Toisaalta Gallop-

sin (2005) mukaan yksilöt, joiden suhtautuminen kilpailemiseen on terveellä pohjalla, voi-

vat kuitenkin usein tuntea olevansa voittajia, vaikka he häviäisivätkin. Osallistujan asenne 

määrittää lopulta henkilökohtaisen menestyksen: voittaa tai hävitä. (Gallops 2005, 18.) 

Kilpailut voivat olla parhaimmillaan erittäin merkittäviä oppimiskokemuksia opiskelijan 

uralla (Hirvonen 2003, 52, 109). Merkittävillä oppimiskokemuksilla puolestaan voi olla 

jopa lähtemätön vaikutus yksilön itsekäsitykseen (Antikainen ym. 1995, 303–304). Kuten 
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jo motivaatio-luvussa (ks. luku 2.3.1) tuli esille, sosiokognitiivisen teorian mukaan yksilön 

tehokkuususkomukset ja käsitykset itsestään vaikuttavat myönteisesti yksilön uskoon 

omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan selvitä hänelle annetuista haasteista. (Kaartinen 

2005, 61–62.) Heikon itsekäsityksen sisäistänyt yksilö antaa helposti periksi tehtävässä 

kohdatessaan vastoinkäymisiä. Menestymisen kokemukset puolestaan vahvistavat tehok-

kuususkomuksia ja käsityksiä itsestä. (Ruohotie 2000, 168.) Yksilön itsekäsitys voi vaikut-

taa koko hänen tulevaisuuden suuntautumiseensa (Antikainen ym. 1995, 303–304). 

Toisaalta, koska musiikkikilpailut asettavat yksilöitä hierarkiseen paremmuusjärjestykseen, 

mikä puolestaan aiheuttaa vertailua yksilöiden välillä, voivat nämä yhdessä olla vahvasti 

muokkaamassa heidän käsityksiään itsestään soittajina ja jopa ihmisinä – identiteetin ra-

kentumisessa (Hirvonen 2003, 30, 128). Toisaalta Kosonen (2001, 129) huomauttaa, että 

musiikillinen identiteetti vaihtelee jokaisen muusikon kohdalla. Rubenin (1981) mukaan 

kilpailu on todennäköisesti integroitunut osa ihmisen ego-kehitystä, mikä tarkoittaa, että 

monille lapsille, jotka eivät opi kilpailemaan positiivisilla tavoilla, voi kehittyä vakavia 

tunne-elämän ongelmia myöhemmin. Valitettavasti henkilöt, joiden suhtautuminen kilpai-

lemiseen on negatiivisesti virittäytynyttä, kilpailusta tulee äärimmäisen vaativa este, joka 

ei saa aikaan mitään muuta kuin epäterveellisiä, itsetuhoisia haluja ja toiveita. (Gallops 

2005, 18.)  

Hirvosen (2003) mukaan yksilö voi arvottaa negatiivisten kilpailukokemusten kielteiset 

vaikutukset kohtuuttoman suuriksi, jolloin myös itsetunto on kovalla koetuksella. Tällöin 

heikentyneen itsetunnon paikkailemiseen saattaa kulua runsaasti aikaa ja yksilö saattaa 

pahimmillaan arvottaa omaa musiikillista kyvykkyyttään kilpailumenestyksen ja kilpailuis-

ta saadun palautteen perusteella. (Emt., 98, 100.) Austin (1990) toteaa epäonnistumisen 

kilpailussa johtavan heikompaan osaamisen tasoon, itseluottamukseen ja motivaatioon. 

Epäonnistumisen kokemukset voivat pahimmillaan varjostaa tuleviakin esiintymisiä ja 

jättää ikäviä muistikuvia (Hirvonen 2003, 95, 99). Pahimmassa tapauksessa kilpailutilan-

teiden aiheuttama stressi voi johtaa jopa alanvaihtoajatuksiin (emt., 99, 110). 

Hirvonen (2003, 98, 112) kertoo tutkittaviensa kokeneen ainakin osittain tulleen arvioi-

duiksi musiikillisesti tai jopa ihmisinä juuri kilpailumenestyksen perusteella. Covingtonin 

ja Omelichin (1979, 169–170, 178–179) itsearvostus-teorian mukaan omaa suorituskykyä 

pidetäänkin yhdenmukaisena oman ihmisarvon kannalta ja koska taipumusta sekä kykyä 

arvostetaan, yksilö tekee kaikkensa säilyttääkseen tunteen omasta kyvykkyydestään (Hir-



!50!

vonen 2003, 99). Yksilöt, jotka kohtaavat toistuvia epäonnistumisen kokemuksia kilpai-

luissa, kokevat laskua paitsi pätevyyden arvostuksen tasossa mutta myös kasvavana tun-

teena siitä, että heillä on vähän henkilökohtaista kontrollia tulevaan kehitykseensä. (Austin 

1990.) 

Kolikolla on usein kuitenkin kaksi puolta, niin kilpailussakin. Bastianin (1987) mukaan 

kilpailut voivat nimittäin tuoda yksilölle myös runsaasti innokkuutta, haasteita ja mielek-

kyyttä (Hirvonen 2003, 87). Soittaminen kilpailutilanteessa voi olla hyvinkin vaativa esiin-

tymistilanne, jossa onnistuessaan yksilö voi saada innostavia ja motivoivia onnistumisen 

kokemuksia. Hirvosen (2003, 90) mukaan "tällöin on kysymys optimaalisesta kokemuk-

sesta, haasteesta, joka on tuntunut mielekkäältä". Lisäksi tällaisesta tilanteesta selviäminen 

voi olla opiskelijalle hyvin merkittävä oppimiskokemus, joka auttaa häntä selviytymään 

myös myöhemmin uralla vaativissa tilanteissa (emt. 89). Bastianin (1987, 31) mukaan mu-

siikkikilpailut voivat olla jopa käänteentekeviä tapahtumia ajateltaessa opiskelijan päätöstä 

opiskella musiikkia ammattiin asti (Hirvonen 2003, 91). 

Yksilön kilpailuista saamat positiiviset kokemukset voivat olla kannustamassa häntä myös 

uusiin kilpailutapahtumiin. Aiempi hyvä menestys pienemmissä kilpailuissa, voi toimia 

kannustimena eteenpäin. (Hirvonen 2003, 92.) Kilpailuissa menestyminen voi olla jopa 

siihenastisen elämän merkittävimpiä tapahtumia (emt., 91). Toisaalta Hirvonen varoittaa, 

että vaatimusten kasvaessa kilpailuista voi tulla jatkumo, jossa edetään kilpailuista toiseen. 

Oleellista kuitenkin on, mitkä strategiat ohjaavat opiskelijan toimintaa. Parhaimmillaan 

aktiivinen kilpaileminen voi palvella opintoja mielekkäällä tavalla. (Emt., 93.)  

Bastianin (1987, 16, 19, lainattu teoksesta Hirvonen 2003, 88) sekä Maijalan (2003, 103) 

mukaan kilpailun asettamat selkeästi määritellyt tavoitteet voivat myös lisätä huomattavas-

ti tehokkuutta työskentelyyn (ks. myös Hirvonen 2003, 107). Kilpailuihin valmistautumi-

sesta voi muodostua oppilaille opintoja merkittävästi rytmittävä asia. Runsaat esiintymiset 

kilpailuiden lähetessä, sekä laajojen ohjelmakokonaisuuksien esittäminen useaan kertaan 

harjaannuttavat opiskelijan esiintymistaitoja. (Arjas ym. 2013, 239.) Populaarimusiikin 

puolella tämä hyöty jää yleensä pois, koska laulettava ohjelmisto on usein hyvin suppea, 

ehkä vain muutama yksittäinen kappale. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon iskelmälaulu-

kilpailut, joissa olen itse ollut mukana. Parhaimmillaan kilpailut aktivoivat harjoittelua ja 

jopa koko soittamista (Hirvonen 2003, 88).  
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Toisaalta, vaikka yksilö kokisikin, ettei kilpailutilanne ole kovinkaan miellyttävä, häntä 

saattaa silti kiehtoa ajatus kilpailumenestyksen kautta tulevista esiintymisistä ja uralla edis-

tymisestä (Hirvonen 2003, 92, 108, 113–114). Hirvosen (emt., 107) mukaan opiskelijat 

tuntuvat jopa ajattelevan, että kilpailuihin osallistuminen on välttämätön asia tulevaisuuden 

uran kannalta. Jos yksilö kuitenkin päättää kilpailla, hänen tulisi asettaa itselleen realistiset 

tavoitteet turhautumisen ja epäonnistumisen tunteiden vähentämiseksi (emt., 99). Mikäli 

yksilö taas asettaa itselleen (tai hänelle asetetaan) liian epärealistiset tavoitteet, voi se aihe-

uttaa pahimmillaan hänelle muun muassa stressiä, riittämättömyyden tunteita ja ahdistusta 

(Hirvonen 2003, 93–94). On myös mielenkiintoista huomata, ettei kilpailumenestys vält-

tämättä takaa myönteisiä tuntemuksia. Hirvosen (2003) mukaan, vaikka yksilö olisikin 

menestynyt kilpailussa, voi hän kokea ristiriitaisia tuntemuksia myös annetun palautteen ja 

omien kokemuksien välillä. Tähän voi johtaa erityisesti yksilön saama positiivinen palaute 

suorituksesta, johon hän ei itse ole tyytyväinen. (Emt. 99.) 

Kilpailu tilanteena voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä myös esiintymisjännityksen myötä. Step-

toen (1989, 3) mukaan eritoten kilpailullisissa tilanteissa yksilöllä voi korostetusti esiintyä 

fyysisiä ja psyykkisiä oireita, kuten muistikatkoksia, käsien puutumista, hallinnan tunteen 

menettämistä ja kaiken kattavaa keskittymisen puuttumista (Hirvonen 2003, 95). Arjas 

(2002, 18) puhuu tämän tyyppisestä häiritsevästä jännityksestä muun muassa "esiintymis-

pelkona" ja "lavapelkona", jotka Toskalan (1997, 163) mukaan kuitenkin liittyvät lähinnä 

sosiaalisiin pelkoihin. Ja kuten voidaan todeta, musiikin esittäminen on aina sosiaalinen 

tapahtuma (Kaartinen 2005, 63). Toisaalta, vaikka kilpailutilanteessa esiintyminen voi luo-

da jännitystä, se voi olla toisille pikemminkin stimuloivaa, ei estävää (Hirvonen 2003, 90). 

Arjas (2010, 311) kutsuu tätä positiivista jännitystilaa vireytymiseksi (ks. tarkemmin esim. 

Arjas 2010, 313–315). Esiintymisjännitystä ilmeni myös Kososen (2001, 81) tutkittavilla.  

Vaikka oppilasta jännittäisikin, hän voi kokea kilpailun ilmapiirin hyvin myönteisenä sekä 

sillä voi olla positiivinen vaikutus yksilön soittamismotivaatioon ja itsetuntoon. Kososen 

tutkimuksessa (2001) eräs soittajista puhuu kilpailemisesta erittäin positiiviseen sävyyn. 

Kyseinen soittaja koki kilpailujen ilmapiirit (tärkeimpinä uudet ystävät, joilla samat kiin-

nostuksen kohteet ja sosiaalinen todellisuus) erittäin mielekkäinä, esiintymisjännityksestä 

huolimatta, ja se sai hänet soittamaan "ihan hulluna". (Emt., 81.) Hän kertoo tällaisten 

"hengenheimolaisten" kanssa yhteisten keskustelujen ja kokemuksien jakamisen olleen 

hyvin tärkeätä jo pelkästään hänen pianistisen itsetuntonsa vuoksi (emt., 112). 
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Jatkuva kilpailu muusikoiden keskuudessa ja paineet osoittaa taitonsa tuon tuosta voivat 

lisätä suorituspaineita ja tehdä esiintymisestä kuormittavan kokemuksen (Arjas ym. 2013, 

226). Hirvonen (2003, 95) kysyykin aiheellisesti kilpailun luonteeseen liittyen, "ovatko 

kilpailut huomattavasti stressaavampi esiintymistilanne kuin konsertti?" Kilpailu voi olla 

yksilölle niin hyöty kuin haittakin. Muun muassa yksilön, asenteet, arvot, tavoitteet (orien-

taatiot), kokemukset onnistumisesta ja epäonnistumisesta näyttäisivät ohjaavan yksilön 

suhtautumista kilpailemiseen. Vaikka kilpailutilanteet herättävätkin opiskelijoissa ristirii-

taisia tuntemuksia (myös kielteisiä), he ovat useimmiten kuitenkin motivoituneita osallis-

tumaan niihin (Hirvonen 2003, 107; Maijala 2003, 102–105). 

3.3.2 Katsaus yksilön eri kilpailuorientaatioihin 

Kuten jo edellä on noussut esiin, musiikkikilpailuihin osallistuvien yksilöiden suhtautumi-

nen kilpailuihin voi olla hyvin erilainen, yksilöstä itsestään riippuen. Ames (1992, 261–

263) ja Mallonee (1999, 66) tuovat esiin kahden tyyppisiä yksilön tavoiterakennelmia kil-

pailuja kohtaan. Heidän mukaansa yksilöt, jotka kilpailevat, voivat sisäistää joko tehtävä-

keskeisen tai suorituskykykeskeisen orientaation.  

Tehtäväkeskeisen orientaation sisäistäneet yksilöt keskittyvät uusien taitojen omaksumi-

seen, joita kilpailuun valmistautuminen edistää. He myös ajattelevat, että ponnistelut joh-

tavat onnistumiseen. Tällaisen tavoiteorientaation omaaville yksilöille on ominaista sisäi-

nen kiinnostus, pitkäkestoinen sitoutuminen oppimiseen ja myönteinen asenne. Suoritus-

kykykeskeisen lähestymistavan sisäistäneet yksilöt puolestaan painottavat omien kykyjen 

näyttämistä ja esille tuomista selviytymällä paremmin kuin toiset. Päähuomio keskittyy 

siihen, miten muut heidän suoritustaan arvioivat. Tällaiset yksilöt haluavat menestystä 

mahdollisimman vähillä ponnisteluilla ja oppiminen on enemmänkin väline saavuttaa toi-

vottu päämäärä. (Ames 1992, 261–263; Mallonee 1999, 66.) 

Mikäli yksilö keskittyy yrittämiseen sen sijaan, että painopiste on suorituksessa, hänen 

epäonnistumisen sietokykynsä on hyvä ja asenteensa vaativiin tehtäviin myönteinen (Ames 

1992, 267). Mallonee (1999, 66) on kuitenkin havainnut, että monille musiikkikilpailuihin 

osaa ottaville opiskelijoille kilpailuissa menestyminen saa usein suuremman painoarvon 

verrattuna omaan musiikillisen edistymisen tavoitteluun.  
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Koska suorituskykykeskeisen orientaation sisäistänyt yksilö vertailee itseään toisiin (Hir-

vonen 2003, 94), tällainen sosiaalinen vertailu opiskelijoiden kesken vaikuttaa käsitykseen 

itsestä sekä toisista ja suoritettavista tehtävistä ja voi johtaa pinnallisiin oppimisstrategioi-

hin sekä omaan itseen kohdistuviin negatiivisiin tuntemuksiin (Ames 1992, 264). Koska 

suorituskykykeskeiselle yksilölle tärkeintä on toisten kilpailijoiden päihittäminen ja oman 

kyvykkyyden osoittaminen, epäonnistuminen kilpailussa on hänelle merkki puuttuvista 

kyvyistä (emt., 262–263). Tehtäväkeskeisen orientaation omaava yksilö ei koe kanssakil-

pailijoita uhkana tai edes kilpailijoina itselleen, vaan pikemminkin kanssatoimijoina (Mal-

lonee 1999, 69). Tämän tyyppinen suhtautuminen puolestaan edistää ja edesauttaa oppi-

misprosessia ja taitojen kehittymistä positiivisella tavalla (Hirvonen 2003, 93, 138).  

Martin (2012, 664) esittää edellä mainittujen Amesin (1992) ja Malloneen (1999) kilpai-

luorientaatioihin pohjautuen, että yksilöiden tulisi fokusoida asenteensa ja tavoitteensa 

suhteessa omiin ponnisteluihin, omaan tekemiseen ja itsensä kehittämiseen. Omaan par-

haaseensa pyrkiminen on kuitenkin yhteydessä osin molempiin edellä mainittuihin orien-

taatioihin. Pääosin se pohjautuu yksilöllisiin tavoiterakenteisiin, kuten itsensä kehittämi-

seen, mutta toisaalta siinä kilpaillaan myös suhteessa omiin aikaisempiin esiintymisiin ja 

saavutuksiin. Pääpaino on kuitenkin oma suoriutuminen, ei se miten muut suorittavat. 

(Martin 2012, 664.)  Tässä Martinin (2012) esittämässä näkökulmassa on selvä yhteys 

Rich ja DeVitisin (1992) esille tuomaan kilpailun määritelmään (luku 3.1). Heidän (emt.) 

mukaansa yksilö voi yrittää menestyä hyvin ja saavuttaa itselle asettamansa suoritustason 

muista riippumatta. Tämä tarkoittaa, että kilpailun päämääränä on tällöin itsensä kehittä-

minen. Gallopsin (2005) mukaan tällainen kilpailemisen muoto on itse asiassa kilpailua 

itseään vastaan. (Emt., 18–19.) Keskittyminen omaan parhaaseen edesauttaa sekä lyhyen 

että pitkän aikavälin motivaatiota musiikkiin (Martin 2012, 664). 

Hirvosen (2003) tutkittavissa ilmeni sekä kykykeskeisen orientaation että tehtäväkeskeisen 

orientaation omaavia yksilöitä. Heidän suhtautumisensa ja asennoitumisensa kilpailuihin 

oli ilmeisen erilaista, mikä johti myös siihen, että heidän kokemuksensa kilpailuista olivat 

hyvin erilaisia. (Emt., 127–128, 138.) Malloneen (1999, 66) mielestä kilpaileminen on on-

gelmallista silloin, kun kilpailuissa menestyminen on opiskelijalle tärkeämpää kuin oman 

musiikillisen edistymisen tavoittelu kilpailuohjelmiston työstämisen kautta. 

Hirvonen (2003) pitää soitonopetusjärjestelmän ja soitonopettajien kannalta haasteellisena 

sitä, miten eri opiskelijat (erilaisine orientaatioineen) kyettäisiin ottamaan paremmin huo-
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mioon opetuksessa. Hänen mukaansa vaikuttaisi siltä, että opettajien toimintatavat ovat 

pitkälti standardoituneet riippumatta oppilaista puhumattakaan, että opettajat olisivat tietoi-

sia oppilaidensa ajatuksista ja asenteista. (Emt., 128.) Koska tämän päivän nyky-

yhteiskuntaa leimaa kaupallistuminen ja kilpailu ja yhteisössä tunnustuksesta joudutaan 

jopa kamppailemaan vertailun ja kilpailemisen takia, voidaankin hyvin olettaa, että yksilö 

orientoituu vallitseviin arvostuksiin. (Emt., 31.) Merkillepantavaa on, ettei opiskelijoiden 

mielipiteistä juurikaan välitetä. Hirvosen (2003, 114) tutkimuksessa kävi nimittäin ilmi, 

että vaikka kilpailuilla oli tutkittavien mielestä liian merkittävä osuus koulutuksen osana, 

heidän suhtautumisensa kilpailuihin muuttui haastatteluiden edetessä ikään kuin pakon 

sanelemana: "nykytrendiin on sopeuduttava." 

3.4 Merkittävät toiset osana kilpailua 

Yksilön kilpailun taustalla voi olla omakohtaisen kiinnostuksen lisäksi myös ulkoisia teki-

jöitä, kuten vanhemmat, opettajat, kaverit tai jopa oppilaitos. Erityisesti opettajat ovat tär-

keässä roolissa oppilaan kilpailuttamista ajatellen. Joillekin opettajille oppilaan kilpailut-

taminen näyttäisi olevan jopa ensiarvoisen tärkeää. Joskus jopa vanhemmat painostavat 

lapsiaan kilpailuun. 

Musiikkikilpailun vahvasta asemasta yhteiskunnassa kertoo ihmisten yleiset arvostukset ja 

asenteet. Kilpailuja seurataan kiinnostuneesti ja kilpailusta on tullut yhä kaupallisempaa. 

Erilaisia kyvykkyyttä ja kilpailemista korostavia tv-ohjelmia tulee lähes päivittäin. Lisäksi 

kilpailutapahtumat vetävät yleisöä paikalle runsain mitoin verrattuna tavallisiin konserttei-

hin. Kilpailun voidaan katsoa olevan niin itsestään selvä toimintamuoto keskuudessamme, 

että emme edes pyri kyseenalaistamaan sen olemassaoloa. Vaikuttaisi siltä, että kilpailua 

pidetään yleisesti hyvin merkittävänä osana yhteiskuntaamme ja että se toimii tietynlaisena 

menestyksen mittarina.  

Oma osallistumiseni ensimmäiseen laulukilpailuun tapahtui silloisen laulunopettajani ke-

hotuksesta. Hän ei kuitenkaan painostanut minua kilpailuun, vaan sain tehdä omat valintani 

ja päätin lähteä lopulta kokeilemaan kisaamista tangomarkkinoiden laulukilpailuun. Koin 

laulunopettajani erityisesti kannustavana henkilönä, mikä vaikutti osaltaan myös itsekäsi-

tykseeni positiivisella tavalla. Tangomarkkinoiden laulukilpailun voiton myötä (vuonna 

2012) huomasin välittömästi, kuinka kiinnostuneita monet ihmiset – erityisesti minulle 
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entuudestaan tuntemattomat – minusta olivat. Tämä kertoo mielestäni vahvasti kilpailun 

tärkeydestä ihmisille sekä heidän arvostuksestaan kilpailua kohtaan. 

3.4.1 Vanhemmat ja opettajat 

Opiskelijan kilpailuinnokkuuteen voi vaikuttaa myös aikuisten (kuten vanhempien) vahva 

suoritusmotivaatio. Mikäli vanhemmilla on voimakas suoritusmotivaatio, rakentuu kodin 

kasvatusilmapiiri myös helposti suorituspainotteiseksi. Tällaisessa perheessä lapset (ennen 

kaikkea pojat) ovat keskimääräistä kilpailevampia ja heissä myös kokeet saavat aikaan 

erityisen suurta mielenkiintoa. Tämän tyyppisessä kasvatusilmapiirissä vanhemmat antavat 

lapsille usein ongelmia ratkottavaksi ja kannustavat heitä enemmän kuin perheessä, jossa 

suoritusmotivaatio on omaksuttu heikosti. Suorituksia seurataan vanhempien toimesta tois-

tuvasti ja onnistumisesta annetaan positiivista vahvistusta. (Heinonen 1970, 146.) Uusikylä 

(2002, 68) kuitenkin varoittaa lapsien käytöstä aikuisten egon jatkeena:  

Aivan liian usein kasvattajat piiskaavat lapsia suorituksiin pönkittääkseen omaa 
egoaan ja toteuttaakseen lasten avulla omia toteutumattomia unelmiaan. Pahimmil-
laan tämä on henkistä pahoinpitelyä, joka johtaa lapsen mielen tasapainon järkky-
miseen, läpi elämän säilyviin traumoihin.  

Uusikylä liittää tähän kyseiseen ajatukseen muun muassa monet vanhemmat Suomessa, 

jotka ajavat lapsiaan harrastuskierteeseen ja manipuloivat heitä suorittamaan pakolla, toisin 

sanoen ajavat heidät suorituspakkoon. (Uusikylä 2002, 68–69.) Myös Havas (1998, 105) 

on huolissaan siitä, että nuori soittaja voi kokea kilpailumenestyksen olevan vanhemmilta 

ja opettajilta saatavan rakkauden ja turvallisuuden ehto, mikäli he odottavat hänen menes-

tyvän kilpailuissa muita paremmin (Hirvonen 2003, 108). 

Oppilaiden kilpailuttaminen voi olla Hirvosen (2003) mukaan myös opettajien mieltymyk-

sistä lähtöisin olevaa. Opettaja saattaa arvottaa omaa egoaan, menestymistään ja uraansa 

oppilaidensa suoritusten ja menestymisen kautta. Tällöin päämääränä ei olekaan ainoastaan 

oppilaiden taitojen kehittyminen vaan myös opettajan statuksen nostaminen. (Emt., 106, 

139.) Kurkelan (1994, 366–367) mukaan opettaja "tuntee osan omaa itseään manifestoitu-

van oppilaan suorituksissa", jolloin oppilaalle voi muodostua kovia suorituspaineita. Opis-

kelijat voivat ajatella kilpailuiden olevan tärkeämpiä nimenomaan opettajille, jolloin opis-

kelijoiden jopa liiallisista suorituspaineista ei välttämättä piitata. Lisäksi tämä voi johtaa 

oppilaan jatkuvaan kilpailuissa kiertämiseen. (Hirvonen 2003, 101, 106.)  
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Bastian (1987, 86) toi tutkimuksessaan esiin kilpailuihin osallistuneiden opiskelijoiden 

huolen siitä, että kilpailuista olisi tullut jopa opettajien keskinäinen kamppailun väline 

(Hirvonen 2003, 106). Myös Austin (1990) peräänkuuluttaa osittain samaa ongelmaa ja 

pitää varoittavana esimerkkinä tällaisia kilpailuorientoituneita opettajia, joilla on tapana 

tuoda esiin omaa ammattitaitoaan lahjakkaiden oppilaidensa välityksellä. Tutkimukset ni-

mittäin osoittavat, että kilpailu voi lahjoa opettajia enemmän kuin oppilaita. Kilpailusuun-

tautuneet opettajat ovat lisäksi taipuvaisia pitämään opiskelijoita kaksiarvoisessa asetel-

massa (matala suorituskyky tai korkea suorituskyky) ja he usein kääntävät pyrkimyksensä 

vahvistaakseen omaa egoansa sen sijaan, että toteuttaisivat kasvatustavoitteita. Tällaisten 

kilpailu-orientoituneiden opettajien näkökulmasta taidollisesti "heikot" oppilaat eivät ole 

tarpeeksi lahjakkaita nostamaan heidän egoansa. (Emt.) 

Musiikkikilpailujen tärkeys opettajille voi näkyä myös siten, että he panostavat enemmän 

kilpailuissa käyviin oppilaisiin esimerkiksi ylimääräisten soittotuntien kautta. Näyttää siltä, 

että ainakin pianokilpailut luovat intensiivisen työskentelyvaiheen, valmistautumisproses-

sin opettajille ja heidän oppilailleen, jotka ovat menossa kilpailuihin. Hirvonen (2003, 

101–102) kirjoittaa: 

Opettajien kilpailuinnokkuus ei aina välttämättä ole samassa linjassa opiskelijan 
ajatusten ja suunnitelmien kanssa. Opettaja etsii aktiivisesti sopivia seuraavia kil-
pailuja, kun taas opiskelija ei itse ole aktiivisesti niihin hakeutumassa – – Opettajat 
ovat valmiita käyttämään runsaasti myös ylimääräistä työaikaa opiskelijoiden tun-
teihin. Soittotunteja on tavallista enemmän, tihenevästi tapahtuman lähetessä. Sa-
moin erilaisia ylimääräisiä harjoituksia ja ryhmätunteja on kilpailuun valmistautu-
ville enemmän kuin tavallisesti. Tämä heijastaa sitä, miten tärkeää myös opettajille 
on heidän kilpailuun osallistuvien oppilaidensa soiton hyvä laatu ja lopputulos. 
Kilpailutilanteet ovat eräänlaisia katselmuksia, joissa myös opettajan ammattitai-
don ajatellaan olevan julkisen tarkastelun kohteena. 

Puolestaan ne, jotka eivät ole menossa kilpailuihin, voivat tuntea jäävänsä varjoon kilpai-

luissa käyviin oppilaisiin verrattuna. Joidenkin oppilaiden mielestä kilpailuissa käynti on 

joillekin opettajille ehto intensiivisen opetuskontaktin säilymiselle. (Hirvonen 2003, 105–

106.) Opettajat voivat eriarvoistaa tunnustuksen antoa myös kilpailuihin osallistuville op-

pilaille. Tällä puolestaan voi olla vaikutusta yksilön identiteetin rakentumiseen. Kun mu-

siikkikilpailuissa palkitaan vain harvat ja valitut, niin opettaja voi arvottaa oppilaitaan kil-

pailusuoritusten perusteella (Hirvonen 2003, 31). 

Opettajien kilpailuinnokkuus oppilaita kohtaan näkyy myös siten, että usein opintojen al-

kuvaiheessa nimenomaan opettajat ehdottavat kilpailuihin menemistä (Hirvonen 2003, 
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101). Hirvonen kuitenkin muistuttaa, että vaikka opettajat voivat olla liikkeelle paneva 

voima, se ei kuitenkaan ole ainoa ja riittävä syy siihen. Opiskelijalla itsellään on oltava 

viime kädessä halukkuutta kilpailemiseen, eikä ketään voi pakottaa kilpailemaan. Hirvosen 

tutkittavat tosin vihjasivat, etteivät voisi toisaalta toimia vasten opettajan tahtoakaan. (Hir-

vonen 2003, 91–92.)  

On myös erityisen tärkeää, että opettajien ja oppilaiden ajatusmaailmat kohtaavat. Kontakti 

soitonopettajaan on kuitenkin yksi tärkeimmistä (ellei jopa tärkein) soittamiseen liittyvistä 

vuorovaikutustilanteista (Kosonen 2001, 37). Myös oppilaan omat taipumukset tulisi ottaa 

huomioon. Soitonopettaja voi parhaimmillaan tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä ja 

edesauttaa häntä harjoittamaan omia taipumuksiaan menestyksellisesti antamalla hälle tun-

nustusta (Hirvonen 2003, 137). Koska opettajat ovat Hirvosen (2003, 105) mukaan usein 

yksi kilpailuihin liikkeelle panevista voimista yksilön kannalta, he ovat myös ratkaisevassa 

asemassa siinä, milloin he alkavat ehdottaa oppilailleen kilpailuihin menemistä. Jos oppi-

laan kilpailuttamisen taustalla on tarkoitus voittaa, lähtökohta on väärä. Jos oppilaat kilpai-

levat työskennelläkseen hyvän ohjaajan kanssa ja saadakseen toisen näkökulman heidän 

suorituksilleen, silloin he kilpailevat oikeista syistä. (Ponick 2001.) 

Sekä Kurkela (1997, 382) että Hirvonen (2003, 105) painottavat, että on paljon kiinni kas-

vattajan (kuten opettajan) asenteesta, voidaanko kilpailuja käyttää opetuksen osana. Jotta 

oppilas oppisi uuden taidon, opettajan pitäisi rohkaista muttei pakottaa oppilastaan työn 

tekoon. Tähän kuuluvat muun muassa realistiset päämäärät, haasteet ja realistinen palaute 

kovasta ponnistelusta. Tähän tukena opettajalla voi olla tutkintojärjestelmä ja erilaiset 

esiintymistilaisuudet, kuten kevätkonsertit ja ehkä jopa kilpailut tai kisat, mikäli opettaja 

kykenee käyttämään niitä oikealla tavalla ja käyttää niitä opetustyötä rytmittävänä tekijänä. 

(Kurkela 1997, 382.) 

Uusikylän (2006, 145) ehdoton ajatus on, ettei opettaja asettaisi lapsia kilpailutilanteeseen: 

”Pedagogisesti oikein toimiva opettaja ei aseta lapsia kilpailemaan keskenään – – Oppilaita 

tulisi palkita omasta edistymisestään, eikä vertailla heitä kaiken aikaa muihin.” Jotta oppi-

laiden omanarvontunto säilyisi, heidän ihmisarvonsa ei saa olla riippuvainen suorituksista 

suhteessa toisiin oppilaisiin: ”Oikean opettajan suhtautumisen oppilas tuntee turvallisuu-

den tunteena. Hän oppii vähitellen, että hän voi olla sitä, mitä hän on ilman pelkoa ja voi 

säilyttää ihmisarvonsa riippumatta suoritustensa tasosta suhteessa muihin.”, Uusikylä lisää. 

(Emt., 100.) 
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On hyvin tärkeää, että yksilön taustalta löytyy kannustava tukiverkosto, joka osaa antaa 

tunnustusta yksilölle. Merkittävien toisten antama tunnustus (kuten arvonanto ja myöntei-

nen suhtautuminen) ovat tärkeä osa yksilön identiteetin rakentumisen kannalta (Hirvonen 

2003, 30). Myös Taylor (1994, 25–26) korostaa tunnustuksen saamista yhtenä osana tär-

keimmistä inhimillisistä tarpeista ja kertoo, että sen epääminen voi johtaa alemmuudentun-

toon. 

3.4.2 Vertaisryhmä 

Vertaisryhmän (kuten opiskelijatovereiden) merkitys voi olla hyvin myönteinen yksilölle. 

Oman ohjelmiston soittamista toisille opiskelijoille voidaan pitää tärkeänä, jolloin toinen 

opiskelija voi toimia myönteisellä tavalla kriittisenä ja asiantuntevana kuuntelijana. (Sos-

niak 1985a, 64; Hirvonen 2003, 67.) Sosniakin (emt., 64) mukaan opiskelijakaverit voivat 

tällöin olla sekä tovereita että positiivisessa mielessä myös kilpailijoita. Tosin Hirvosen 

(2003) tutkimuksessa tutkittavat toivat vertaisryhmän merkityksen esiin hyvin kaksijakoi-

sesti. Vaikka vertaisryhmän opiskelijat olivatkin parhaita kavereita, ystäviä, kannustajia ja 

kuuntelijoita, toisaalta opiskeluilmapiiriä saattoi leimata ahdistavuus, johtuen opiskelijoi-

den keskinäisestä kilpailusta. Hirvosen mukaan opiskelijat vertailevat itseään ja suorituksi-

aan ainakin jossain määrin toisiin. (Emt., 66, 108, 133.) Opiskelijat saattavat joutua jopa 

lunastamaan paikkansa opiskeluyhteisössä suoritustensa kautta (emt. 66). Hirvosen (2003, 

133) mukaan tämän tyyppinen vertailu voi johtaa pahimmillaan siihen, että yksilö arvottaa 

omaa ihmisarvoaan saavutustensa kautta suhteessa toisiin. On kuitenkin huomattava, ettei 

vertailua suinkaan aina esiinny häiritsevissä määrin. Esimerkiksi Kososen tutkimuksessa 

(2001, 84) soittajat vertailivat itseään muihin vain vähän. 

Dewsin ja Williamsin (1989, 42) mukaan stressaavissa tilanteissa musiikin opiskelija saa 

parasta tukea kuitenkin juuri ystäviltään. Vanhempien ja opettajien tukea ei nähdä edes 

niin merkittävänä. Osa opiskelijoista ei halua keskustella sen enempää tilanteesta selvitäk-

seen vaan heille on luontevinta prosessoida tuntemuksiaan yksin (emt.). (Hirvonen 2003, 

100.) 

3.4.3 Kilpailu osana yhteiskuntaa ja musiikkikulttuuria 

Kosonen (2001) tuo esiin, että länsimaisessa musiikkikulttuurissa musiikin tekemisen yh-

teisöllisyys on jäänyt toissijaiseen asemaan yksilöllisyyden (professionaalisuuden ja virtu-
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oosisuuden) tieltä – toisin kuin vaikkapa Afrikassa. Tällainen perinne länsimaisessa kult-

tuurissa on vuosisatainen, mikä omaksutaan jo pienestä lähtien toimintamalleina, elämän-

arvoina ja asenteina. (Emt., 116.) Tämä näkyy myös musiikin opiskelussa ja esimerkiksi 

ammattimuusikoiden uralla (opinnot ja työ), johon liittyy runsaasti kilpailullisuutta. Opis-

kelemaan haussa ollaan tekemisissä kilpailun kanssa ja opinnot sisältävät usein osallistu-

mista musiikkikilpailuihin ja muunlaisiin kilpailullisiin tilanteisiin. Yksilön on lunastettava 

paikkansa musiikkiyhteisön jäsenenä kilpailujen kautta. (Arjas ym. 2013, 232.) Musiik-

kiyhteisö näyttää siis hyväksyneen musiikkikilpailut yhtenä osana koulutusta (emt., 237). 

Taiteilijan tuottamiseen vaikuttaa taidemaailman rakenteet ja yhteistyöverkostot. Lisäksi 

taiteilijan arvo ja status määräytyy taidemaailman kautta. Yhä koveneva kilpailu ja kaupal-

listumistrendi pitää yllä tätä kehitystä. (Hirvonen 2003, 29–30.) 

Hirvosen (2003) väitöskirjassa solistisen koulutuksen opiskelijat ovat joutuneet omaksu-

maan kilpailukulttuurin osana koulutusta, jotta he ovat kyenneet kiinnittymään yhteisöön ja 

sitoutumaan sen kulttuuriin. Mikäli tällainen omaksuminen ja sitoutuminen eivät onnistu, 

voi oppilaalla olla edessään jopa alanvaihto. (Emt., 133–135.) Hirvonen (2003, 145) tuo 

myös esiin ajatuksen musiikkikilpailujen suuresta painoarvosta osana koulutusta ja kysyy-

kin aiheellisesti, kuinka tärkeää musiikkioppilaitoksille on todella saada kunniaa ja julki-

suutta, jota heidän opiskelijansa heille tuovat.  

Tutkittavien solistisen koulutuksen osalta Hirvonen (2003, 105, 113, 125, 139) toteaa kil-

pailemisesta muodostuneen jopa itsestään selvä toimintamalli osana musiikkikorkeakou-

luyhteisöä, minkä avulla yksittäisiä soittajia arvioidaan. Shotter (1993, 38) viittaa tähän 

ilmiöön käsitteellä taustaeetos, jolla hän määrittelee, mitä yhteisössä pidetään normaalina, 

mahdottomana ja niin itsestään selvänä, että sitä ei kyseenalaisteta tai siitä ei edes keskus-

tella. Hirvosen (2003) mukaan kilpailuttamisesta osana opiskelua on tullut juuri tällainen 

Shotterin mainitsema taustaeetos (itsestään selvä toimintamalli), jossa ei kuitenkaan vält-

tämättä mietitä riittävästi yksilöä – muun muassa stressinsietokykyä (emt., 105, 107, 110–

111, 144). Edes soitonopettajat eivät välttämättä ole tietoisia siitä, kuinka kielteisiä tunte-

muksia kilpailukokemukset voivat oppilaille aiheuttaa (emt., 147). Samalla kun kilpailu 

näyttää leimaavan yhteiskuntaa, voi sillä olla myös omat negatiiviset seuraamuksensa yksi-

lötasolla. Nimittäin vaarana on, että yhteisön asettamat arvostukset luovat edellytykset 

sille, että yksilön saavutuksia arvioidaan ja mitataan vain kulloisenkin trendin mukaisilla 

mittareilla. Tällä puolestaan voi olla se vaikutus, että toimintamallit yksipuolistuvat enti-
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sestään. (Emt., 31.) Voi hyvin olettaa, ettei ole ihme, jos yksilöt antavat kilpailuille niin 

suuren painoarvon. 

Kilpailemisen korostettu asema voi näkyä myös musiikkioppilaitosten ilmapiirissä (Hirvo-

nen 2003, 105). Hirvonen (2003, 113) toi tutkimuksessaan esille ajatuksen siitä, että opis-

kelijoiden mielessä kilpailuinstituutiot olisivat saavuttaneet merkittävän aseman omien 

mahdollisuuksien puntaroijina. Usein pelkkä soiton harrastaminen musiikkioppilaitosten 

diskurssissa ei niinkään riitä, vaan hyveellistä olisi myös menestyä opinnoissa. Musiikki-

kilpailut toimivat menestyksen mittarina ja niistä onkin tullut yksi merkittävä osa koulutus-

järjestelmää. (Emt., 108, 133.) Oppilaitoksen taholta tapahtuvan oppilaiden kilpailuttami-

sen taustalla vaikuttaisi olevan tunnustuksen tavoittelu. Menestyviä opiskelijoita voidaan 

nimittäin pitää myös yhtenä oppilaitoksen opetuksen tason mittareista. Opiskelijoiden hy-

västä kilpailumenestyksestä voi olla myös merkittävää hyötyä opettajilla, koska kilpai-

luinstituutiot voivat antaa opettajille tunnustusta menestyvinä ja ansioituneina pedagogei-

na. Hirvosen tutkittavien kertoman mukaan musiikkikilpailut toimivatkin tunnustuksen 

välikappaleena niin opiskelijoille, opettajille kuin myös heidän oppilaitokselleen. (Emt., 

114.) 

Kilpailun koveneminen ja suosio näkyy niin musiikkikilpailuiden määrän ja niiden osallis-

tujamäärän kasvamisena kuin myös suurena julkisena huomiona, jonka ne osaltaan saavat 

(Hirvonen 2003, 29). Kun musiikkikilpailut nauttivat suurta huomiota tiedotusvälineissä ja 

musiikkialan ihmisten keskuudessa, opiskelijoiden konserttiesiintymisistä puolestaan har-

voin kirjoitetaan lehdissä. (Emt., 112.) Kilpailujärjestelmän suosiota osana kulttuuria puol-

taa myös erityisesti se, että yleisö suosii kilpailutapahtumia voimakkaasti (Hirvonen 2003, 

145; Arjas ym. 2013, 226). Tämä näkyy muun muassa siinä, että suurin osa yleisöstä tulee 

sankoin joukoin seuraamaan juuri kilpailutilanteita normaalien konserttien sijaan, mikä 

puolestaan mahdollistaa sekä yksilöiden, mutta myös musiikki-instituutioiden tehdä työ-

tään tunnetuksi (Hirvonen 2003, 112, 145). Hirvonen (emt., 90–91) kertoo soolokonsertti-

en kärsivän jopa yleisökadosta, kun taas pianokilpailut vetävät yleisöä paikalle huomatta-

vasti enemmän, jopa ympäri Suomen. Jokisen (1996) mukaan nykykulttuurissa suositaan 

erilaisia massatapahtumia, joihin ihmiset kerääntyvät mielellään yhteen. Tätä voidaan pitää 

eräänlaisena kulttuurillisena tavaroitumisen ilmentymänä. (Emt., 34.) 

Ihmisten kiinnostus näkyy klassisen musiikin lisäksi myös populaarimusiikin puolella. 

Median ja "suuren" yleisön lisääntynyt kiinnostus kilpailuja kohtaan kertoo ihmisten sosi-
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aalisista asenteista ja arvostuksista kilpailullisiin tapahtumiin (Gallops 2005, 16). Musiik-

kikilpailuiden suuri yleisömäärä ja hyvät puitteet innostavat myös yksilöitä esiintymään 

kilpailuissa. Näin ollen kilpailut tarjoavatkin muusikoille mahdollisuuden saada kuulijoita, 

mikä voi toisaalta antaa heille hyvinkin merkityksellisiä kokemuksia. (Hirvonen 2003, 90–

91.)  

Maehr (1984) tuo esiin kulttuurin vaikutuksen yksilön toiminnan suuntautumisen kannalta. 

Hänen mukaansa sosiokulttuuriset tekijät antavat merkityksen yksilön toiminnalle. Näin ne 

vaikuttavat myös voimakkaasti toimintaan, jolle yksilö omistautuu. Myös se, millaista toi-

mintaa pidetään toivottavana tai vastenmielisenä, riippuu sosiokulttuurisista tekijöistä. 

Kulttuuri määrittää sen, mitä pidetään epäonnistumisena tai menestymisenä ja ovat vahvas-

ti vaikuttamassa myös niihin menetelmiin, joilla menestystä pyritään tavoittelemaan. Käsi-

tys menestyksestä sekä menestyksellisistä saavutuksista ovat kulttuurisidonnaisia: eri kult-

tuureilla on siis useimmiten omat menestyksen mittarinsa. Yksilöillä on myös henkilökoh-

taisia käsityksiä ja arvostuksia siitä, millaisia he haluaisivat olla tai millaiseksi he haluaisi-

vat tulla. Nämä käsitykset ovat muodostuneet niistä kokemuksista, jotka ovat peräisin hei-

dän omasta kulttuuriympäristöstään. (Emt., 122–123, 139.) 

Kurkela (1995, 87) toteaa, että ammatillisessa musiikin opiskelussa ja opettamisessa onkin 

usein houkutus mukautua ulkoisiin odotuksiin ja näin pyrkiä varmistamaan oma tai oppi-

laansa menestyminen musiikin ammattiuralla. Tätä voidaan kutsua solistisen koulutuksen 

kaupallistumiseksi. Kaupallistuminen onkin yksi merkittävä osa kulttuurielämää, kuten 

muun muassa Jokinen (1996, 33–35) huomauttaa. Myös Grunwald (1997) tuo esiin ajatuk-

sen yhteiskunnan ajautumisesta yhä kaupallisemmaksi ja suorituskeskeisemmäksi. Musiik-

kikilpailuista on tullut yhä keskeisempi osa musiikinopiskelijoiden arkea ja tämä lisää osal-

taan yksilöön kohdistuvaa psyykkistä painetta ja kestokykyä. Tämän tyyppinen tilanne 

asettaa yksilön miettimään tavoitteitaan ja sitä, mitä hän haluaa todella olla. (Emt., 150–

151, 213–215.) 

Vaikka tämän päivän media korostaakin erinäisiä musiikkikilpailuja ja se on jo osa nyky-

nuorison tuntemaa musiikkikulttuuria, voidaan niistä katsoa olevan myös selkeää hyötyä 

koulumaailmassa. Tämän tyyppiset kilpailut ovat avanneet nuorten keskuudessa osaltaan 

ajatusta siitä, että kuka tahansa voi esittää musiikkia riippumatta aiemmasta musiikillisesta 

koulutuksesta. Oppilaiden esiintymishalukkuus kouluissa on lisääntynyt ja he toivovat 

enemmän muun muassa musikaaliprojekteja. Lisäksi ne edistävät ymmärrystä harjoittelus-



!62!

ta, oppimisprosessista sekä sen laaja-alaisuudesta ja henkilökohtaisuudesta. (Arjas ym. 

2013, 236.) 

3.5 "Terveellinen" kilpailu 

Kilpailua voidaan pitää myös hyödyllisenä menetelmänä. Kuten jo motivaatioteorioiden 

käsittelyn yhteydessä käsi selväksi ettei yhteistä, yleisesti hyväksyttyä teoriaa ole olemas-

sa, samaa pätee myös kilpailun "terveellisyydessä". Ei ole olemassa yhtä oikeaa tai väärää 

tapaa kilpailla. Tärkeintä ovat kuitenkin ne lähestymistavat, joilla kilpailuun osallistutaan. 

Kun omat ponnistelut ja oman osaamisen kehittäminen ovat päämääränä kilpailussa, ollaan 

lähellä "terveellisen" kilpailun lähtökohtia. Seuraavassa tarkastelen eri tutkijoiden näke-

myksiä kilpailun "terveellisiin" lähestymistapoihin. Tavoitteenani on siis havainnollistaa, 

mitä on hyvä kilpaileminen. 

Musiikkiin liittyy merkittävällä tavalla luovuus ja itsensä toteuttaminen. Onkin jo lähtö-

kohtaisesti hyvä kysyä edistääkö musiikkikilpailut näitä tekijöitä. Amabilen (1987) tutki-

muksessa kävi ilmi, että kilpailun käytänteet pikemminkin laskevat yksilöiden luovuuden 

tasoa kuin nostavat sitä. Tosin on yksilöitä, jotka kestävät paineet ja kilpailun, mutta heitä 

on kuitenkin selvä vähemmistö. (Uusikylä 2002, 109.) Kurkelan (1995) mukaan musiikki-

esitykset ovat peilauksia esiintyjästä itsestään. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että 

esiintyjä kokee itsensä tulleen hyväksytyksi riippumatta siitä, millaisia hänen esityksensä 

ovat. (Emt., 83–84.) Onkin aiheellista kysyä, voidaanko kaikille opiskelijoille käyttää sa-

manlaisia kilpailutuksen toimintamalleja (Hirvonen 2003, 112), vai asettaako kilpailemisen 

negatiiviset vaikutukset suhteettoman kovan hinnan yksilölle ilmaista itseään.  

Kilpailun merkitys ja asema musiikkikasvatuksessa ei ole selvästikään jäänyt huomiotta. 

Arjas ynnä muut (2013) kertovat, että musiikinopetuksen parissa käydään tänä päivänä 

jatkuvaa keskustelua siitä, miten nykynuoret tulisi valmistaa kilpailullisuuteen tulevaisuu-

dessa. Onko parempi, että nuori kohtaa kilpailun jo hyvin aikaisessa vaiheessa vai anne-

taanko hänen kasvaa ja kehittyä rauhassa, jotta kilpailullisuuden haasteet voidaan parem-

min kohdata sitten, kun sen aika on? (Emt., 232.) Kososen (2001, 128) mukaan olisi syytä 

pysähtyä miettimään niitä opetuskäytänteitä ja kulttuurisia arvoja, joiden avulla saatamme 

nuoret musiikkiharrastusten toivottavasti antoisaan maailmaan. Myös Millerin (1994) mu-

kaan ensimmäinen askel kehitettäessä terveellistä kilpailua koulumaailmassa on suunnata 

kriittinen katse arjen ja opetuksen toimintaan, joka edistää tarpeetonta kilpailua. Yleissivis-
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tävässä koulumaailmassa on siis otettava paremmin huomioon tätä musisoinnin mallia, jota 

nykyinen musiikkikulttuuri kasvavine kilpailullisuuksineen edustaa, ja jonka nykynuoriso 

on omaksunut. Toisaalta on kuitenkin pohdittava sen sopivuutta koulun kasvatukselliseen 

tehtävään ja arvoihin. (Arjas ym. 2013, 236.) 

Kosonen (2010) puhuu musiikkioppilaitosten olevan monien uudistusten ja muutosten 

edessä. Kritiikki on kohdistunut muun muassa harrastajien asemaan suhteessa oppilaitok-

sen tavoitteisiin, jotka ovat pääosin luotu lähes yksinomaan ammattiuran näkökulmasta. 

(Emt., 307.) Yksilöopetuksessa pitäisi kunnioittaa yksittäisen oppilaan tavoitteita ja odo-

tuksia paremmin sen sijaan, että noudatetaan sokeasti musiikkioppilaitosdiskurssia, joka 

korostaa muusikkojen menestystä ja suorittamista. On siis hyvä ottaa selvää, millainen 

käsitys yksilöllä omasta musiikki-identiteetistään oikein on. (Kosonen 2001, 129, 131; 

Hirvonen 2003, 129.) 

Edistystä näyttäisi kuitenkin tapahtuneen. Kosonen (2010) nimittäin kirjoittaa, että useassa 

oppilaitoksessa on siirrytty henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin. Tällöin otetaan myös 

huomioon oppilaan kannalta mielekkäät tavoitteet. (Emt., 307.) Myös Arjaksen ynnä mui-

den (2013, 232) mukaan nykyinen ote opettamiseen tukee paremmin nuoren kannustamista 

ja hänen etenemistään omaa tahtia. 

Yksi tärkeimmistä oppilaiden vuorovaikutuksista on kontakti omaan opettajaan: opettaja 

toimii yleensä malliesimerkkinä oppilaalleen sekä tukee ja kannustaa tätä musiikin parissa 

(Kosonen 2010, 304). Opettajan tehtävä on helpottaa oppilaan kasvua. Hänellä on myös 

suuri merkitys oppilaiden oppimiskokemuksille, koska hän päättää muun muassa oppisisäl-

töjen painotuksista, oppilaille suunnatusta tehtävänannosta, käytetyistä työtavoista, ope-

tusmenetelmistä, suoritusten arviointitavoista ja myös oppimista koskevasta palautteesta. 

(Peltonen & Ruohotie 1992, 87–88.) Kosonen (2001, 122) painottaakin oppilaan ja opetta-

jan yhteistä musiikillista ymmärrystä (elämänmaailmojen kohtaamista), joka on edellytys 

hyvälle opettaja–oppilas-suhteelle. Hirvonen (2003) tukee ajatusta siitä, että soitonopettaji-

en pitäisi ottaa paremmin huomioon opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja mielty-

mykset. Lisäksi hän tuo esiin, että opettajien olisi ainakin syytä pohtia, onko pedagogisesti 

viisasta ja välttämätöntä antaa kilpailullisille käytänteille niin suurta painoarvoa koulutuk-

sessa. (Emt., 111, 144.) Toiseksi, on syytä pohtia, miksi ja missä vaiheessa hän mahdolli-

sesti suosittelee yksilön hakeutumista kilpailuihin (Arjas ym. 2013, 238).  
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Uusikylä (1992, 135) korostaa kasvattajan eettistä kypsyyttä, tuomitsemattomuutta ja sitä, 

ettei hän pyri tavoittelemaan kunniaa itselleen kasvatettaviensa kustannuksella. Hän koros-

taa nuorten mahdollisuutta löytää oma paikkansa samalla tarjoten heille tukea ja turvaa 

kasvattajien toimesta. Uusikylä (1992, 142) kiteyttää tämän sanomalla: 

Kasvattajan tehtävänä on tarjota lapselle ja nuorelle mahdollisuudet omaan etsimi-
seen ja löytämiseen. Samalla on tärkeää, että kasvattaja on taustalla tarjoamassa 
turvaa ja apua silloin, kun sitä tarvitaan – – Onnellisimmassa tapauksessa lapsesta 
kehittyy tasapainoinen, itseensä luottava nuori, jonka oma arvomaailma on selkeä, 
moraalisesti korkeatasoinen. Nuori myös uskoo, että hänen ihmisarvonsa ei riipu, 
siitä mitä hän suorittaa ja saavuttaa ulkoisten kriteerien mukaan, vaan siitä, miten 
lähelle hän on päässyt ihmisyyden ideaa. 

Ponickin (2001) mukaan niin kauan kuin opettaja pystyy pitämään kilpailunäkökulman 

tasapainossa suhteessa koulutuksellisiin tavoitteisiin, kilpailuihin osallistuminen voi olla 

terveellinen ja innostava toimintamuoto. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että Aus-

tinin (1990) mukaan kilpailujen uudistuspyrkimykset (mm. poistamalla rahapalkintoja ja 

muuttamalla arviointia) ovat yleensä kariutuneet juuri musiikinopettajien vastarintaan. 

Arjaksen ym. (2013) mukaan ihmisen toiminta tähtää pohjimmiltaan mielihyvän saamiseen 

ja siitä syystä esiintymään oppimisen tulisi olla palkitsevaa. Mikäli yksilö kokee positiivi-

sia esiintymiskokemuksia, hän tahtoo kokea niitä jatkossa lisää ja sitä helpompaa on myös 

kohdata vaikeita esiintymistilaisuuksia. (Emt., 230.) On myös syytä pohtia, miten opiskeli-

joita olisi mahdollista tukea ja valmistaa tämän tyyppisiin tilanteisiin paremmin (Hirvonen 

2003, 99). 

Tunnustuksen saaminen on merkityksellistä jokaiselle ihmiselle ja se on myös yksi tapa 

mielihyvän kokemiseen. Kaikkien yksilöiden olisi hyvä saada tunnustusta myös osallistu-

misesta kilpailuun. Oliverin (2000, 32) mukaan tunnustuksen saaminen on useiden nykyis-

ten sosiaaliteorioiden mukaan perustavan olennainen seikka (ellei jopa välttämätön) myön-

teisen itsetunnon kehittymisessä. (Hirvonen 2003, 30.) Onkin perusteltua kysyä, mitä ta-

pahtuu niille opiskelijoille, jotka tavoittelevat tunnustusta, mutta eivät saa sitä osakseen 

tavoilla, joita yhteisö eniten arvostaa. Tämä voi vaikuttaa negatiivisella tavalla yksilön 

identiteetin rakentumiseen, koska myönteinen itsesuhde voi jäädä tavoittamatta. (Emt., 32.) 

Kilpailut ovat usein enemmän tai vähemmän jännittäviä tilanteita eri yksilöille ja tällöin 

yksilöllä tulisi olla myös henkisiä valmiuksia kilpailutilanteen kohtaamiseen. Vaikuttaisi 

kuitenkin vahvasti siltä, että yksilön henkiseen puoleen kohdata tällaisia kilpailullisia tilan-
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teita ei juurikaan panosteta. Hirvonen (2003) esittää huolen opiskelijoille suunnatun 

psyykkisen valmennuksen puutteesta, jota ei juurikaan ole, saatika otettu huomioon koulu-

tusohjelmissa. Hänen mukaansa psyykkistä valmentautumista esiintymiseen ja kilpailuihin 

tulisi olla huomattavasti enemmän. (Emt., 96.) 

Koulun oppilaiden paremmuusjärjestykseen asettaminen ei ole välttämätöntä, kun halu-

taan, että koulu näyttää esityksissä parhaimmillaan (Arjas ym. 2013, 236). Myös Russell 

ynnä muut (1989) lähtevät liikkeelle siitä ajatuksesta, että yksilöitä ei tulisi asettaa hierar-

kiseen paremmuusjärjestykseen vaan suhteessa omaan suoritukseen ja kehitykseen. Tär-

keintä on, että jokainen mukanaolija pyrkii näyttämään parastaan, koska suurempi merki-

tys on sillä, että tehtävä asia pyritään tekemään mahdollisimman hyvin. Tärkeintä musiikil-

lisen mielekkyyden ja laadukkuuden kannalta ei ole pelkästään esityksen sisältö. (Arjas 

ym. 2013, 236–237.) Lisäksi koulun perinteisen kilpailullisuuden periaate (yhden onnistu-

minen merkitsee toisten epäonnistumista) on vierasta peruskoulun musiikkikasvatuksen 

tavoitteille ja siksipä opettajien on tarkoin harkittava sitä, millä tavoin he käyttävät opetuk-

sessaan näitä kilpailuja mukailevia tapahtumia. (Emt., 236.) Opetuksessa tulisi huomioida, 

että oppilaat voivat kokea opetuksen ja sen sisältämät asiat henkilökohtaisesti mielekkäinä 

(Peltonen & Ruohotie 1992, 83). 

Austinin (1990) mukaan yksilölliset tavoiterakenteet näyttävät edistävän opiskelijoiden 

motivaatiota itse tehtävän hallintaan. Kun oppilaat saavat mahdollisuuksia kehittää itseään 

ajansaatossa, he kehittävät tehtävään sitoutumisen asennetta, muun muassa omien toimin-

tastrategioiden kautta. Yksilöllisten tavoitteiden puuttuessa monet opiskelijat hyväksyvät 

ehdottomia tavoitteita saadakseen korkean arvostuksen tai lyödäkseen heidän parhaan ys-

tävänsä. Tämä on suunta, joka kasvattaa epäonnistumisen mahdollisuuksia eniten. Lisäksi, 

mikä pahinta, tämä suuntaus vie henkilökohtaisen kontrollin opiskelijan käsistä. (Emt.) 

Tosin, vaikka kilpailun ideana olisikin kilpailla tiettyä normia eikä toisia vastaan, tämä 

normi pysyy Millerin (1994) mukaan usein hämärtyneenä ja sen tilalle on yleensä löytynyt 

arviointistrategia, joka luo pikemminkin nokkimisjärjestyksen kilpailijoiden välille. Tällöin 

asetelmaksi muodostuu jälleen parhaiden erottaminen muista. (Emt.) 

Jokaisen oppilaan oppimisprosessi (kuten kehittyminen ja kypsyminen muusikoksi) tapah-

tuu omalla tavallaan. Oppilaan kannalta suurin ja merkittävin hyöty musiikkikilpailuista 

syntyy silloin, kun ne edistävät oppilaan kasvua musiikin alalla mahdollisimman myöntei-

sellä tavalla. (Arjas ym. 2013, 238.) Arjas ym. (2013, 242) kirjoittavat: 
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Siinä tapauksessa, että harrastus muuttuu niin tavoitteelliseksi, että musiikkikilpai-
lut tulevat mukaan, on mietittävä tarkasti motiiveja osallistumiselle ja opiskelijan 
kypsyyttä kohdata tilanne ja ottaa vastaan palautetta. Musiikkikilpailujen pedago-
ginen merkitys on suuri. Myös musiikkikilpailut voivat olla nykyään ja tulevaisuu-
dessa yhä enemmän kannustavia yhteisen musiikillisen jakamisen ja onnistumisen 
kokemuksia. Yhden menestyminen ei tarvitse olla toisen menetys. Musiikkikilpai-
luihin valmistautumisessa on mahdollista käyttää yhä yhteisöllisempiä tapoja, jol-
loin pedagogisena lähestymistapana korostuu yhteisen onnistumisen jakaminen. 
Osallistujat valmistautuvat myös yhteisten tuntien ja ryhmäopetuksen kautta. 

Miller (1994), Gallops (2005, 20) ja Arjas ynnä muut (2013, 231) ehdottavat enemmän 

yksilöiden välistä yhteistyötä musiikin parissa. Tutkimukset puoltavat nimittäin käsitystä 

siitä, että suoritus paranee, kun keskitytään tehtävän, yksilön tai ryhmän tavoitteisiin. Päin-

vastoin suoritus usein heikkenee, mikäli yksilö pyrkii saavuttamaan tavoitteensa vain, jos 

muut eivät saavuta (Gallops 2005, 20). Yhteistyön suosimisesta, kilpailujen sijaan, on erit-

täin myönteisiä kokemuksia koulun musiikkiohjelmissa (Miller 1994).  

Arjas ynnä muut (2013) ehdottavat, että vaikka oppilaiden välille syntyisikin kilpailuhen-

kisyyttä, taitava opettaja voi hyödyntää tätä rakentavasti. Opettaja voi tällöin motivoida 

oppilaitaan kehittämään osaamistaan muun muassa ryhmäsoiton, oman ammattitaidon ja 

vaikkapa oppilaskavereiden mielenkiintoisten ohjelmistojen avulla. (Emt., 231.) Vaikka 

oppilaille on perusteltua muistuttaa aika ajoin, ettei omien taitojen vertailu toisiin ole suo-

tavaa, voi opettaja saada oppilasryhmän kirittämään toinen toisiaan, ikään kuin kilpaile-

maan yhdessä. Perinteisen kilpailuasetelman välttämiseksi oppilaiden keskuudessa voidaan 

korostaa yhdessä tekemistä. Tämä mahdollistaa myös sen ajatuksen, ettei yhden onnistu-

minen ole muilta pois, vaan pikemminkin onnistuminen voidaan kokea koko ryhmän on-

nistumisena. "Kannustus ja yhteinen tavoite tekevät onnistumisista jaettuja kokemuksia." 

(Emt., 231, 241.) 

Kuten aikaisemmin on tullut esille, kilpailut voivat vaikuttaa negatiivisesti yksilön identi-

teetin kehitykseen (esim. epäonnistumisen kokemukset kilpailussa), jolloin yksilön itsear-

vostuksen taso voi olla matala. Uusikylä (1992) kuitenkin puhuu Richertin (1991) kehittä-

mästä ohjelmasta, jonka avulla alisuoriutujat (itsetunto-ongelmista kärsivät ja minäkuvansa 

epärealistisena näkevät yksilöt) voivat maksimoida omat luontaiset kykynsä. Hän painottaa 

kasvattajien roolia rohkaista lapsia, joilla on tapana vetäytyä kilpailuista. Heidän itsetun-

tonsa on huono ja tällaisen lapsen ahdistus täytyy ottaa vakavasti. Lapsen vahvoja puolia 

tulee korostaa totuudenmukaisesti ja hänen kanssaan voidaan keskustella hänelle helpoista 

ja vaikeista suorituksista, hän lisää. (Uusikylä 1992, 133.) Toisaalta musiikkikasvattajien 
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tulee olla tarkkana yksilöiden kohdalla, jotka omaavat "huonon häviäjän" asenteen. Mitä 

tahansa käyttäytymistä ei tule suosia. Tämäntyyppisen yksilön yksi johdonmukainen per-

soonallisuuden piirre on kyvyttömyys hyväksyä tappio esiintymisen tuloksena. Erityisesti 

muusikoiden kohdalla tämän tyyppisen asenteen taltuttaminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Musiikillinen kehitys ei voi edetä, ennen kuin muusikko voi arvioida kriittisesti omaa suo-

rittamistaan. Kilpailu itsessään ei luo tätä asetelmaa, vaan yksilön oma asenne. (Gallops 

2005, 20.)  

Terveen kilpailijan paradigmat ovat erottamattomasti sidoksissa myös muusikkouden pa-

radigmaan. Rubenin (1981, 10) mukaan terve kilpailija keskittää aina huomionsa omaan 

kehitysprosessiinsa testaten ja parantaen päämäärätietoista osaamistaan. (Gallops 2005, 

21.) Buyerin (2005) mukaan opiskelijoille olisi myös syytä opettaa ero sisäisen ja ulkoisen 

motivaation välillä. Kilpailun pääpainon on oltava oppimisprosessi, ei ulkoiset palkinnot 

(Pierson 1994). 

Yksi tärkeä osa kilpailua on arviointi. Huonoimmillaan tuomariston palaute voi olla kui-

tenkin ristiriitaista ja epäjohdonmukaista tai heidän tapansa esittää asia voidaan kokea jois-

sakin tapauksissa hyvin masentavaksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että juuri karsiutuneelle 

kilpailijalle tilanne voi olla hyvin arka. Palautteen antamisessa karsiutuneille tulisi huoleh-

tia, että he antavat palautteen oikein sanan kääntein ja että annettu palaute on johdonmu-

kaista, asiallista ja rohkaisevaa. (Hirvonen 2003, 97–98, 139.) Myös positiivisen palautteen 

merkitys yksilölle on erityisen tärkeää, sillä se vahvistaa itsetuntoa ja auttaa uusien haas-

teiden kohtaamisessa (Arjas ym. 2013, 230). Jos yksilö kokee, että hänen saavutuksiaan 

pidetään arvokkaina, hän kokee myös olevansa sosiaalisesti arvostettu (Honneth 1995, 128, 

173). Mikäli palaute on puolestaan kriittistä, yksilölle voi syntyä tunne siitä, ettei hänen 

tapa toteuttaa ja ilmaista itseään ole arvokasta yhteisössä (Hirvonen 2003, 113).  

Sekä Westney (1999) että Bastian (1987) näkevät musiikkikilpailuiden arvioinneissa sel-

keitä ongelmia. Westney (1999) epäilee soittajan persoonallisuuden ja herkkyyden jäävän 

liian vähälle huomiolle arvioinneissa. Bastianin (1987, 63–69) tutkimuksessa nousi esiin, 

että kilpailujen arvioinneissa tuomaristo myönsi esteettisten ratkaisujen perustuvan omiin 

mielipiteisiin. Arvostaako tuomariston jäsen enemmän musikaalisuutta vai tekniikkaa ja 

kenties yliarvostetaanko virtuositeettia liiaksi? Epäilyksen kohteeksi joutui myös tuomaris-

ton puolueettomuus: tiettyjä oppilaita voidaan suosia enemmän kuin toisia. (Hirvonen 

2003, 98.) Kilpailujen voidaan siis katsoa määrittävän yksilön virallista osaamisen tasoa, 
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vaikka arviointi perustuukin vain muutaman tuomarin, ehkä melko subjektiivisiin käsityk-

siin (Hirvonen 2003, 113). Tuomariston jäsenillä tulisi olla laaja kokemus ja menestys 

esiintymisen alalla sekä koulutuksen arvioinnissa (Pierson 1994). Lisäksi kilpailun arvioi-

jalla tulisi Russelin ynnä muiden (1989) mukaan olla riittävästi aikaa työskennellä jokaisen 

kilpailijan esiintymisdemonstraation parissa, antaen samalla joitain käytännön vinkkejä. 

Uusikylä (2006) korostaa realistisen, mutta kannustavan palautteen antamisen merkitystä 

oppilaalle myös oman opettajan toimesta. Jos opettaja antaa oppilailleen palautetta, joka on 

rehellistä, aitoa ja uskottavaa ja saa oppilaan uskomaan, että heikot tulokset johtuvat aino-

astaan yrityksen puutteesta, tulokset usein paranevat. (Emt., 87.) Opettajan tulee näyttää 

oppilaalleen, ettei mahdollisesta epäonnistumisesta tuomita. Arvostavassa ja kannustavassa 

hengessä annettu realistinen palaute oppilaalle on tärkeää. Oppilaan tulisi olla myös tietoi-

nen arvioinnin kriteereistä. Oppilaan oma edistymisen arviointi on pääasia, ei hänen ver-

taamisensa muihin. (Emt., 88.) Gallopsin (2005, 22) mukaan on musiikkikasvattajien vas-

tuulla istuttaa terveen kilpailun paradigma, keinona edistää itsearviointia ja osaamista 

esiintyjille sekä tulevaisuuden musiikkikasvattajille. 

On monia syitä osallistua musiikkikilpailuihin, sekä myönteisiä että kielteisiä. Myönteisin 

ja toivottavasti kokonaisvaltaisin syy osallistua musiikkikilpailuun on halu itsensä kehittä-

miseen. Asianmukainen kilpailu terveellisillä lähestymistavoilla voi olla hyödyllinen väli-

ne lisätä osaamista. (Gallops 2005, 21.) On aivan liian helppoa tuomita taiteellinen kilpailu 

ilman asianmukaisia välineitä käsitellä sen sosiaalista ja psykologista todellisuutta (emt., 

22). Piersonin (1994) mukaan kilpailun totaalinen torjuminen saa aikaan ainoastaan nega-

tiivisia tuloksia. Kilpaileminen voi tarjota terveellisen, tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen 

tien harjoittaa musiikin intohimoa. Oikeilla lähestymistavoilla ja oikeilla arvoilla kilpailu 

voi tarjota kipinää ja innostusta musiikin parissa. Se voi olla myös tehokas rekrytoinnin 

väline. (Buyer 2005.) 
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4 TUTKIMUS JA SEN TOTEUTUS 

Työni kannalta keskeisin päämäärä on selvittää tutkittavan kilpailumotivaatiota. Lisäksi 

pyrin hakemaan kilpailuista saatuja merkityksellisiä kokemuksia sekä kilpailun vaikutuksia 

tutkittavan identiteettiin. Tutkimukseni metodologisia valintoja pohtiessani mietin, millä 

tavoin saisin luontevimmin työni tutkimuskysymyksien kannalta parasta mahdollista tietoa. 

Koska tarkoituksena oli käydä läpi ja jäsennellä tutkittavan laulukilpailuhistoriaa, koin 

verbaalisen viestinnän haastattelun avulla tähän tarkoitukseen sopivaksi. Tätä valintaa tuki 

myös oma laulukilpailuhistoriani, jonka ajattelin olevan tukena haastatteluissa esille nou-

sevien asiasisältöjen ymmärtämisessä. 

Tutkimuskirjallisuuteen perehtyessä huomioni kiinnittyi erityisesti narratiiviseen eli ker-

ronnalliseen tutkimukseen (ks. Hyvärinen 2006), jonka valitsin myös tutkimukseni meto-

dologiseksi viitekehykseksi. Perusajatuksena on, että tutkittava jäsentelee omaa todelli-

suutta kertomusten avulla, mikä täsmäsi myös omiin lähtökohtiini parhaimmalla tavalla: 

tutkittava kertoo laulukilpailutaustastaan ja näin hän samalla myös jäsentelee sen todelli-

suutta verbaalisin keinoin. Käytän käsitteitä narratiivisuus ja kerronnallisuus synonyymei-

nä työssäni. 

Koska halusin perehtyä kilpailumotivaation tutkimiseen perusteellisesti (enkä yleisluontoi-

sesti), tiesin jo lähtökohtaisesti, että haastateltavien määrä tulee olemaan hyvin rajallinen. 

Lopulta päädyin yhteen tutkittavaan, tapaukseen, jotta pystyisin keskittymään näihin kil-

pailunmotivaation kannalta olennaisiin tekijöihin mahdollisimman hyvin. Päätökseen vai-

kuttivat myös työni aikataululliset puitteet. 

4.1 Kerronnallinen tutkimus 

Jokaisella ihmisellä on oma henkilökohtainen elämänhistoriansa ja käsityksensä maailmas-

ta. Kertomukset ovat luonnollinen tapa antaa asioille merkityksiä ja jäsentää maailmaa. Ne 

ovat myös tärkeä väylä toisen ihmisen ymmärtämisellä . 

4.1.1 Kerronnallisen tutkimuksen tiedonkäsitys 

Heikkisen (2010, 145) mukaan kertomukset ovat luonteva tapa saada tietoa ihmisen elä-

mästä: 
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Tulkitsemme maailmaa alati kehkeytyvänä kertomuksena, joka saa alkunsa ja liit-
tyy aina uudelleen siihen kulttuuriseen kertomusvarantoon, jota kutsumme tiedoksi. 
Samoin me ihmiset ymmärrämme itsemme kertomusten kautta. 

Käsite narratiivisuus on peräisin latinan kielestä. Sen kantasana narratio tarkoittaa kerto-

musta ja puolestaan verbi narrare kertomista. Narratiivisuudelle vakiintunutta suomenkie-

listä vastinetta ei varsinaisesti olla määritelty, mutta esimerkiksi Hyvärinen (2006) käyttää 

tästä narratiiviseksi tutkimukseksi kutsutusta menetelmästä nimeä kerronnallinen tutkimus 

(narrative = kertomus, kertomuksellinen, kerronnallinen), koska tämän kaltaisessa tutki-

muksessa on kyse nimenomaan kertomuksista ja niiden paikasta ihmisen elämässä (emt., 

1). Kokemukset ja tapahtumat voidaan tehdä ymmärrettäviksi, muistettaviksi ja toisten 

kanssa jaettaviksi juuri kertomusten avulla (Syrjälä 2010, 249). Myös Heikkinen (2010) 

rinnastaa narratiivista tutkimusta lähestymistapaan, joka tiedon välittäjänä ja rakentajana 

kohdistaa huomionsa kertomuksiin. Kertomuksia käytetään usein tutkimuksen materiaalina 

ja toisaalta tutkimus voidaan nähdä kertomuksen tuottajana maailmasta. (Emt., 143.) Ker-

tomukset ovat myös osa niin kutsuttua todellisuutta. Todellisuus rakentuu kielen ja kom-

munikoinnin kautta alati muuntuvina kertomuksina, joissa ihmiset antavat asioille nimiä ja 

merkityksiä. Mikäli haluamme tutkia todellisuutta, meidän on tosi asiassa tutkittava sitä, 

miten eri ihmiset rakentavat todellisuutensa vuorovaikutuksessaan. (Kujala 2008, 13.) 

Pinnegarin ja Daynesin (2007) mukaan kerronnallinen tutkimus tarkoittaa yleisellä tasolla 

tarinoiden, kertomusten tai tapahtumien kuvausten tutkimista. Vaikka tutkijoiden keskuu-

dessa kertomuksen käsitteen määrittelyssä on suuriakin eroja, voidaan kerronnallinen tut-

kimus tästä huolimatta paikantaa sekä käytettyjen analyysimenetelmien että elettyjen ja 

puhuttujen kertomusten ymmärtämisen kautta osaksi laadullisen tutkimuksen metodologi-

aa. (Emt., 4–5.) Kertomus pitää sisällään lukuisia merkityksellisiä asioita. Se on väylä 

ymmärtää ja hallita menneisyyttä. Kertomuksen avulla rakentuvat myös suurelta osin ih-

misten identiteetit ja lisäksi ne suuntaavat toimijoita kohti tulevaa. Kertomus on kenties 

tärkein väline ymmärtää ajallisuutta. Lisäksi se on ihmisten välistä kommunikaatiota ja 

kertomusten avulla voimme jäsentää eettistä paikkaamme maailmassa. Kertomukset ovat 

vuorovaikutuksen väline, jonka avulla muun muassa jaetaan ja tehdään kokemuksia ym-

märrettäväksi, luodaan luottamusta ja ylläpidetään ryhmiä. (Hyvärinen & Löyttyniemi 

2005, 189; Hyvärinen 2006, 1; Barrett & Stauffer 2012, 1–2.)  

Kertomukseen sisältyy aina jokin media (esimerkiksi suullinen, kirjallinen tai elokuva), 

esittämisen tapa ja järjestys. Kiinnostuksemme kertomuksissa kohdistuu usein maailman 
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kokemiseen ja muutokseen – henkilöt, paikat ja kertomisen tavat (Hyvärinen 2006, 3–4.) 

tai kuten Syrjälä (2010, 257) kiteyttää: "Aika, paikka ja juoni yhdessä muodostavat tarinan, 

jossa tietyt henkilöt elävät elämäänsä. Heidän tarinansa on kuitenkin monikerroksinen siinä 

kaikuvat koko kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konteksti ja tutkijan oman elämän monet 

eri minuudet." Kertomukset koostuvat siis kulttuurisesti jaetuista malleista, perinteistä ja 

lajityypeistä. Jopa silloinkin, kun kerrotaan yksityisimmistä kokemuksista, on kertominen 

kulttuurisesti jäsentynyttä. Vain sosiaalisesti jaettujen kerroksien avaaminen kertomuksesta 

mahdollistavat yksilöllisyyden ja subjektiivisen merkityksen avautumisen. (Hyvärinen 

2006, 1–2.)  

Myös omaa tutkimustani silmällä pitäen tiedostin, että omalla tutkittavallani – kuten meillä 

kaikilla – on oma kulttuurisesti jäsentynyt identiteettinsä, jonka avaamiseen kertomukset 

sopisivat varsin hyvin. Etenkin tutkimuskysymyksieni kannalta tiesin, että tutkijana minul-

la on mahdollisuus saavuttaa varteenotettavaa aineistoa haastattelussa ilmenevien kerto-

musten avulla, koska tutkittava voi tällöin avata omia tärkeitä merkitysrakenteitaan hänen 

laulukilpailuhistoriastaan. 

Kertomuksien avulla, eettiset kysymykset huomioon ottaen, tiesin myös pääseväni lähem-

mäksi tutkittavan identiteetin ymmärrystä. Hyvärisen ja Löyttyniemen (2005, 189) sekä 

Hyvärisen (2006, 1) mukaan kertomuksien avulla vastataankin aina kysymykseen, kuka 

minä olen. Myös Syrjälä (2010, 249) toteaa, että ihmisen kertomukset keräytyvät yleensä 

oman minän ympärille rakentaen enemmän tai vähemmän yhtenäisen kokonaisuuden. Ker-

tomukset ovatkin yksi keino jäsentää identiteettiä ja olemista. Vaikka kertomus ei olekaan 

yhtä kuin identiteetti, on se Hyvärisen mukaan hyvin tärkeä, kattavin ja kaikkiruokaisin 

keino identiteetin monipuoliselle ilmaisemiselle ja kokonaisvaltaiselle jäsentämiselle. (Hy-

värinen 2006, 15–17.)  

Ajattelin myös, että tutkittavan kertomusten kautta esille nousevat kausaaliset yhteydet 

auttavat ymmärtämään ja jäsentämään tutkittavan kilpailumotivaatioon vaikuttavia tekijöi-

tä. Myös useat tutkijat puoltavat tätä käsitystä. Kertomuksilla on tapana suhteuttaa tapah-

tumia toisiinsa ja käsitellä niiden kausaalisia suhteita tavalla tai toisella. (Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005, 190; Hyvärinen 2006, 1–2.) Kertomukset sisältävät usein myös juonen, 

joka kutoo näitä tapahtumien välisiä kausaalisia yhteyksiä toisiinsa. Syrjälän  (2010, 249) 

mukaan kerronnallisuus korostaakin mahdollisuutta ymmärtää maailmaa eri tavoin, vähi-

tellen kehkeytyvänä ja juonellisena tarinana, jossa etsitään yhteyttä tapahtumien välille. 
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Olennaista kerronnallisen lähestymistavan projektissa on, että tutkittavat – kertomuksien 

kertojat – osallistuvat tutkimuksen eri vaiheisiin tekijöinä ja kanssatutkijoina, ei pelkästään 

kohteina. Tällainen jaettu subjektiviteetti on itse asiassa aina moniäänistä puhetta (Gud-

munsdottir 2000), ei pelkästään tutkijan puhetta. (Syrjälä 2010, 255.) Olen ymmärtänyt 

tutkimustani tehdessäni, ettei oma roolini tutkijana voi jäädä tutkimuksen ja sen tulosten 

ulkopuolelle vaan, että oma taustani on vaikuttamassa tutkimuksen kulkuun, analyysiin ja 

tuloksiin. Tämän takia olen pyrkinyt tuomaan tutkimukseeni liittyviä asioita mahdollisim-

man avoimesti esiin, jotta lukija voisi saada kattavan kokonaiskuvan tutkimuksen eri vai-

heista ja kokonaisuudesta. Kerronnallisen tutkimuksen vahvuus on sen todentunnussa. Täl-

laisen tutkimuksen uskottavuus ei turvaudu perusteluihin ja väitelauseisiin, vaan sen ky-

vykkyyteen vakuuttaa lukija ja saada hänet eläytymään tarinaan ja kokemaan se mahdolli-

simman todellisena. (Syrjälä 2010, 258.)  

4.1.2 Kerronnallisen tutkimuksen etiikka 

Tutkijan tulee tutkimuksessaan tarkastella myös sen eettisiä kysymyksiä. Tutkimusta teh-

dessään tutkijan täytyy olla kriittinen itseään kohtaan. Hänen tulee muun muassa tiedostaa 

työtä tehdessään omat motiivinsa ja haluta myös ymmärtää niitä. Tutkijan täytyy siis tar-

kastella työn tarkoitusperiä sekä sitoutumista omaan tutkimukseen. On myös jäsenneltävä 

itselleen miten tieto, ymmärrys ja tarkoitukset ovat rakentuneet sekä suhteuttaa niitä vuo-

rovaikutukseen ihmisten kanssa, jotka ovat osallisina tutkimukseen. (Barrett & Stauffer 

2012, 8.) Barrettin ja Staufferin (2012) mukaan kerronnalliselle tutkimukselle on luonteen-

omaista sen kaikuisuus ja resonanssi. Resonanssi heijastuu tutkijan ja tutkittavien elämässä 

samoin kuin heidän, jotka osallistuvat valmiiseen työhön. Kaikuisuus ilmenee puolestaan 

tutkimuksen tarkoituksessa, harjoittamisessa sekä tuotetussa materiaalissa. Se on sidoksis-

sa sitoutumiseen sekä eletyn ja tuotetun työn laatuun. Näillä laadullisilla tekijöillä tarkoite-

taan vastuullisuutta, täsmällisyyttä, kunnioitusta sekä joustavuutta. (Emt., 8.) 

Kerronnallinen tutkimus sisältää myös eettisiä ongelmia. Jo yksilön oma elämäntarina on 

ihmisen minuuden keskeinen osa ja näin ollen se on samalla erittäin arvokasta ja haavoit-

tuvaa. Täytyy olla muun muassa erittäin varovainen, ettei tutkittavan identiteettiä paljastet-

taisi. Toisinaan henkilön hahmo voi olla hyvinkin tunnistettavissa, vaikka nimet ja yksi-

tyiskohdat olisikin muutettu. Kerronnallisen tutkimuksen ja ylipäänsä laadullisen tutki-

muksenkin eettisen arvokkuuden lähtökohtana pidetään sitä, että "tutkimus kunnioittaa 
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ihmisen ominaislaatua ja antaa kohteilleen mahdollisuuden ilmaista itseään omalla äänel-

lään". (Heikkinen 2010, 174.) Tutkimuksella ja etiikalla on kahtalainen yhteys. Toisaalta 

tutkimuksen tulokset ovat vaikuttamassa eettisiin ratkaisuihin, kun taas toisaalta eettiset 

kannat vaikuttavat tutkijan ratkaisuihin, joita hän tieteellisessä työssään tekee. Tätä jäl-

kimmäistä tutkimuksen ja etiikan yhteyttä sanotaan varsinaisesti tieteen etiikaksi. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 125.) 

Olen tutkimuksessani selvittänyt tutkittavalle tutkimukseni tavoitteet sekä menetelmät ja 

vuorovaikutuksemme on ollut avointa ja luottamuksellista. Olemme myös tehneet haastat-

telut tutkittavan ehdoilla, hänelle tutussa ympäristössä (tutkittavan kotona) sekä hänen ai-

kataulujensa mukaisesti. Lisäksi olen huolehtinut tutkittavan suojasta pyrkimällä aiheutta-

maan mahdollisimman vähän vahinkoa häntä kohtaan. Hänen suostumisensa tutkimukseen 

on ollut täysin vapaaehtoista ja hänen anonymiteettinsä on suojattu eikä tutkimusaineistoa 

ole luovutettu ulkopuolisten käsiin. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) 

Myös haastattelututkimukseen liittyy eettisiä kysymyksiä. Ensiarvoisen tärkeää haastatteli-

jan ja haastateltavan vuorovaikutuksessa on luottamuksellisuuden luominen. (Tiittula & 

Ruusuvuori 2005, 17.) On ymmärrettävä, että tutkittavat ovat tuntevia, toimivia ja osallis-

tuvia subjekteja. Luottamuksen merkitys korostuu myös tapaustutkimuksessa. (Syrjälä 

1988, 9.) Haastattelijan ja haastateltavan yhteisyys ilmenee muun muassa jaetuissa tavoissa 

ymmärtää ja jäsentää ympäröivää todellisuutta (Tienari ym. 2005, 103). Tehdessään haas-

tatteluja, tutkijan on harkittava tutkimuksen tarkoituksen etiikkaa ajatellessaan omaa oike-

uttaan tunkeutua ihmisten intiimeihin yksityisasioihin. Tähän tutkija voi vastata vain ole-

malla vilpittömästi avoin ja rehellinen sekä kiinnostunut haastateltavien kertomuksista. 

(Siekkinen 2010, 59.) Jo ennen ensimmäistä haastattelua päätin, että aineiston keräämisen 

lisäksi otan tavoitteekseni luoda mahdollisimman rennon ja avoimen ilmapiirin hyvän vuo-

rovaikutussuhteen ja luottamuksellisuuden takaamiseksi missä onnistuinkin mielestäni 

hyvin. 

Tutkimusaineiston olen säilyttänyt muiden ulottumattomissa, ainoastaan tutkimustani ja 

itseäni varten. Haastateltava suostui tutkittavaksi täysin vapaaehtoisesti ja kerroin hänelle 

myös hänen oikeuksistaan. Informoin tutkittavaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja 

avoimesti tutkimukseeni liittyen ja haastatteluissa vallitsi rento, avoin ja luottamuksellinen 

ilmapiiri. 
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4.2 Iskelmämusiikki tutkimuksen kontekstina 

Tarkastelen tutkimukseni kontekstia iskelmämusiikin näkökulmasta. Tähän ratkaisuun 

päädyin täysin oman taustani ja kiinnostukseni perusteella. Iskelmämusiikki on kulkenut 

pitkän tien suomalaisessa kulttuurissa ja se on muokkautunut ajan saatossa omaksi tyylik-

seen. Onkin syytä perehtyä käsittelemään hieman tarkemmin, mitä iskelmä ja iskelmämu-

siikki ovat. 

Suomen kielen perussanakirja (2001) ja Nykysuomen etymologinen sanakirja (Häkkinen 

2013) määrittelevät iskelmän olevan yksinkertaista, helposti mieleen jäävää, suosittua tans-

si- tai laulusävelmää. Nykysuomen sanakirja (2002) viittaa hyvin lähelle edellä mainittuun 

ja kertoo iskelmän olevan "yleisen suosion saavuttanut laulu tai tanssisävelmä, iskusävel-

mä, slaageri". Häkkinen (2013) tarkentaa etymologisessa sanakirjassa iskelmä-sanan ole-

van peräisin saksan kielen sanasta Schlager, joka puolestaan on johdos sen verbistä schla-

gen 'lyödä, iskeä, juurtua…'. Suomeen iskelmä-käsitteen on arvioiden mukaan synnyttänyt 

Georg Malmsténin vakiosanoittajana aikoinaan toiminut R. R. (Roine Rikhard) Ryynänen 

ja Suomen kirjakieleen se on otettu käyttöön 1930-luvun alussa (Häkkinen 2013; Pesola 

2000, 20). Bagh ja Hakasalo (1986, 17) ja Pesola (2000, 20) tarkentavat kuitenkin, että 

Schlagerista muotoutui ensin suomenkielen vastineeksi sana 'iskusävelmä', joka hyvin pian 

muuntui lyhennelmäksi 'iskelmä'. 

Bagh ja Hakasalo (1986) ovat tehneet kirjan iskelmän merkittävistä henkilöistä tehdäkseen 

oikeutta tälle elämänalueelle, jota on pidetty – heidän mukaansa – kaikenlaisesta arvostuk-

sesta syrjässä. Kirjassa on tutkittu 125:tä merkittävää iskelmä-vaikuttajaa. Kirjoittajat ku-

vailevat kahden keskeisen iskelmämuusikon, Martti Jurvan ja Juice Leskisen määritelmiä 

iskelmästä ja sen merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Jurva kertoo iskelmän ole-

van "laulu, jonka toisen puolen ihmiset osaavat valmiiksi ja toisen puolen ostavat". Juice 

Leskinen puhuu iskelmän merkityksestä seuraavasti: "Se viihdyttää, turruttaa, antaa ajatte-

lemisen aihetta, tuo lohtua yksinäisiin hetkiin, kertoo maailmasta; ja joku voi jopa pitää 

niitä elämän ohjeina." (Emt., 7.) 

Iskelmällä vaikuttaisi olevan syvät juuret suomalaisuudessa. Se on tarjonnut suomalaisille 

yhden rakastetuimmista ajanvietteistä ja keskustelunaiheista sekä eväitä lohdutukseen ja 

unelmointiin. (Bagh & Hakasalo 1986, 7.) Bagh ja Hakasalo (emt., 7–8) kirjoittavat: 
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Iskelmän inhimillinen merkitsevyys perustuu jonkinlaiseen unelman realismiin. Se ei 
ole mitätön tai pinnallinen asia, vaan iskelmässä elävät ja kiteytyvät merkitykselliset 
asiat, se rekisteröi sydämenlyöntejä tilanteissa, jotka jäävät historiankirjoituksen ja 
taiteen totuttujen muotojen ulkopuolelle. Iskelmä on paljon enemmän kuin nuotteihin 
tallennettu sävelmä tai tanssipaikalla esitetty laulu, sillä siinä kiteytyy kokonainen 
elämäntapa, kulttuuri ja kokemus olevasta. Iskelmä on pienten ihmisten suurta taidet-
ta, jonka maailma avautuu vain niille, jotka siihen samastumalla kokevat sen omak-
seen. 

Iskelmän tunnetuimmista keulakuvista mainittakoon muun muassa Olavi Virta, Georg 

Malmstén, Martti Jurva, Katri Helena, Jukka Kuoppamäki, Eino Grön, Reijo Taipale, Matti 

ja Teppo, Paula Koivuniemi (ks. tarkemmin Bagh & Hakasalo 1986), Arja Koriseva ja Jari 

Sillanpää. Uutta verta iskelmän tähtitaivaalle on tuonut viime vuosina muun muassa Suvi 

Teräsniska. 

1900-luvun lopulta lähtien iskelmä- ja tanssimusiikkia merkittävimmin nostanut musiikki-

tapahtuma on ollut tangomarkkinat. Tangomarkkinoiden pitkästä suosiosta huolimatta 

suomalainen tango on kokenut (ja kokenee edelleenkin) kriisivaiheita viime vuosina (ks. 

Kärjä & Berg 2012, 7). Suomalaisen tangon syvintä olemusta on kyseenalaistettu muun 

muassa erilaisilla kekseliäillä sovituksilla, joissa tangoa on äärimmäisissä tapauksissa lii-

tetty jopa elokuvamusiikkiin, jazziin, discoon tai rockiin. Tällaiset musiikkityylin rajoja 

ylittävät crossover-tangot haastavat käsitystä siitä, mitä suomalainen tango tai tangon suo-

malaisuus kaikkiaan on. (Emt., 7.) Varsinaisesti tämä muutos tapahtui vuonna 2007, jolloin 

olin myös itse mukana kisaamassa tangomarkkinoiden laulukilpailussa. Tämän tyyppinen 

suuntaus on ollut vahvasti esillä myös muussa iskelmämusiikissa, joka on muuntunut mer-

kittävästi vuosikymmenien takaisesta. Aikaisemmin iskelmämusiikkia kuvastivat tanssila-

vakulttuuriin kuuluvat tangot, valssit, foksit, humpat, polkat, jenkat jne. Tänä päivänä täl-

laista tanssimusiikkia kuulee radiostakin ainoastaan jonkin verran paikallisilta kanavilta. 

Myös rajanveto esim. suomalaisen populaarimusiikin ja iskelmän välillä on hämärtynyt 

merkittävästi – ellei se ole joissakin tapauksissa jopa mahdotonta.  

4.3 Tapaustutkimuksellisuus 

Koska päätin työssäni perehtyä tarkastelemaan tutkimusongelmaani syvällisesti, tiesin jo 

lähtökohtaisesti, että tutkittavien määrä tulisi olemaan vähäinen. Lopulta valitsinkin tutki-

mukseeni ainoastaan yhden tutkittavan (tapauksen), jotta kykenisin keskittymään mahdol-

lisimman perusteellisesti hänen kilpailu-uransa läpikäymiseen, erityisesti kilpailumotivaa-
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tion näkökulmasta. Tällöin kykenin myös kokonaisvaltaisemmin peilaamaan tutkittavan 

omaa kilpailumotivaatiota, -kokemuksia ja ajatuksia kilpailusta suhteessa omaan taustaani. 

Koska tutkimuksessani on kyse tapaustutkimuksesta, on hyvä tiedostaa sen keskeiset piir-

teet ja periaatteet. 

Sanaa tapaus käytetään usein, kun puhutaan ihmisestä, ihmisjoukosta, yhteisöstä, laitok-

sesta, jostakin tapahtumasta tai laajemmasta ilmiöstä. Tapaus eroaa yleensä jossain tietyssä 

suhteessa muista ja se voi olla poikkeava niin kielteisessä kuin myönteisessäkin mielessä. 

Toisaalta tapaus voi olla myös ihan tavallinen. Tapauksia voidaan käyttää muun muassa 

tieteellisessä tutkimuksessa ja se voi olla sekä toiminnan kohde että oppimisen väline. Ta-

paustutkimuksen määrittelyn ongelmana on kuitenkin se, että siitä käytetään useita eri ni-

mityksiä (myös kansainvälisellä tasolla) ja tutkijat suorittavat tapaustutkimusta usein eri 

tavoin. Tapaustutkimusta luonnehditaan usein muun muassa osana tutkimuksen menetel-

miä, tutkimusotetta tai osallistuvaa havainnointia. (Syrjälä 1988, 5–6.) Yhteistä määritel-

mää tapaustutkimuksesta on kuitenkin mahdoton esittää (emt., 7). Tapaustutkimuksessa 

keskeistä on ilmiön tai ongelman perustavanlaatuinen tarkastelu. Koska käytän tutkimuk-

sessani aineistonkeruumenetelmänä syvähaastattelua (ks. luku 4.5.2), pidän myös perustel-

tuna käyttää tapaustutkimusta osana työtäni. 

Yinin (1984) mukaan tapaustutkimus on empiiristä tutkimusta, jossa tutkitaan nykyajan 

ilmiötä tai tapahtumaa sen omassa ympäristössään, josta ilmiötä ei voida selvästi erottaa. 

Tutkimiseen apuna käytetään monenlaista todistusaineistoa. (Emt., 23.) Olennaista tapaus-

tutkimuksessa on, että se kohdistuu nykyisyyteen ja että se lisäksi tapahtuu todellisessa 

kontekstissa, jota ei voida keinotekoisesti, kokeellisin asetelmin järjestää (Syrjälä 1988, 7). 

Lähtökohtana tapaustutkimuksessa voidaan pitää sitä, että yksilö kykenee ymmärtämään ja 

tulkitsemaan inhimillisen elämän tapahtumia ja rakentamaan merkityksiä siitä maailmasta, 

jossa hän on toimijana. Tutkittavien ilmiöiden subjektiivisia merkityksiä on tarkasteltava 

aina niiden omassa kontekstissaan. (Emt., 8.) Syrjälä (emt., 8) tiivistää tapaustutkimuksen 

perusajatuksen seuraavasti:  

Tapaustutkimus on kokonaisvaltaista ja systemaattista kuvausta ilmiön laadusta, se 
on konkreettista, elävää ja yksityiskohtaista todellisuuden lähikuvausta ja tulkintaa. 
Siinä todellisuutta tarkastellaan kokonaisuutena eri näkökulmista pilkkomatta sitä 
yleensä yksityisiksi mitattaviksi muuttujiksi. 
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Tapaustutkimus tapahtuu tutkijan ja tutkittavan keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksena: 

tutkija ei voi olla irrallinen objekti tutkimusta tehdessään. Tämä tulee ottaa huomioon 

myös tutkimusaineistoa koottaessa. (Syrjälä 1988, 9.)  

Tapauksen valinta pohjautuu usein harkinnanvaraisuuteen, jolloin on muun muassa huo-

mioitava, että tutkija kykenee luomaan luottamukselliset suhteet tutkittavan tai tutkittavien 

kanssa. Tapaustutkimus soveltuu myös täydentämään muita tutkimusmenetelmiä. (Syrjälä 

1988, 10–11.) Tapaustutkimusta voidaan käyttää ilmiöiden tutkimiseen, kuvaamiseen ja 

selittämiseen (Yin 1984, 15–16). Tutkittavan ilmiön selittämiseen tai kuvaamiseen voidaan 

käyttää useita eri menettelytapoja, joissa keskeisenä piirteenä on verrata jo muodostetun 

teorian pohjalta laadittua mallia tai vaihtoehtoisia selityksiä tapaustutkimuksen avulla saa-

tuihin tietoihin (ks. tarkemmin Yin 1984, 103–118).  

Tapausanalyysiin liittyy ongelmanratkaisua, joka koskee tiettyä tapausta ja jossa kohteena 

on omassa ympäristössään toiminnassa oleva tapaus. Vaikka tapaustutkimuksen tavoitteet 

ja toteutustavat voivat vaihdella, yhteistä on usein "monipuolisilla ja monilla eri tavoilla 

hankittujen tietojen koonti tutkittavasta tapauksesta". (Syrjälä 1988, 5.) Tapaustutkimuksen 

yksi keskeinen, eri tutkimuksia yhdistävä osa-alue on kohdistua tarkastelemaan jotain tiet-

tyä tapausta ja sen yksilöllistämistä (Syrjälä 1988, 6–7). Tapaustutkimuksessa ei pyritä 

tilastollisiin yleistyksiin: kyse on analyyttisestä yleistämisestä. Tutkittavan tapauksen pe-

rusteella on muun muassa mahdollista tutkia teoreettisten hypoteesien paikkansapitävyyttä. 

Näin on mahdollista laajentaa ja myös yleistää teorioita. (Emt., 12.) Tässä tutkimuksessa 

aineiston analyysi ja tutkimustulokset pohjautuvat juuri tapauksista saatujen tietojen ja jo 

olemassa olevien teorioiden väliseen vuoropuheluun. Lähtökohtana on aineistolähtöisen 

analyysin perusteella nousevien tulosten yhdistäminen teorioihin. 

Yhtenä tapaustutkimuksen ongelmista voidaan pitää sitä, että kausaalipäätelmien ja tulok-

sien yleistäminen ei ole mahdollista, koska todellisuutta pyritään ainoastaan kuvaamaan 

yhteyksiä selittämättä. Syrjälän (1988) mukaan yleistämistä merkittävämpää on kuitenkin 

tapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Lisäksi osassa tapaustutkimuksista on myös 

mahdollista laatia selityksiä tutkittavasta tapauksesta analyyttisen yleistämisen avulla. Ta-

paustutkimus voi olla ongelmallinen myös lukijalle. Lukija joutuu nimittäin tutkimusta 

tarkastellessaan pohtimaan, mitä hän voi soveltaa omaan tilanteeseensa ja mitä ei. (Emt., 

175.) 
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Toisaalta tapaustutkimuksen kritiikki on kohdistunut myös sen haastavuuteen sekä vääris-

tyneisiin ja epäluotettaviin tuloksiin. Tämä väite pohjautuu muun muassa tutkijan mahdot-

tomuuteen olla ennakkoluuloton. Toiseksi tutkijan voi olla hankala muuttaa aikaisempien 

havaintojensa pohjalta muodostettua näkemystä ilmiöstä, jolloin todellisuus jää tavoitta-

matta. Tällöin tutkija on myös puolueellinen tuloksia esittäessään. Syrjälän (1988) mukaan 

tapaustutkimukset kuitenkin "tuovat esiin sosiaalisen totuuden moniulotteisuuden ja kät-

keytyneisyyden". Tapaustutkimuksen avulla kyetään saavuttamaan tutkittavan ilmiön sisäi-

siä merkitysrakenteita tutkittaville. Tarkoituksena ei ole pyrkiä lopulliseen totuuteen tai 

yleistyksiin vaan kasata osallistujien ilmiöön yhdistämiä määritelmiä. Pyrkimyksenä on 

sisäinen yhtenäisyys ja hyväksyttävyys, mutta suhde totuuteen on rajallinen. Tavoitteena 

voidaan pitää perusteltua, eheätä ja kokonaisvaltaista näkemystä, josta lukija voi tehdä 

omat päätelmänsä esitettyjen tietojen ja tulkintojen pohjalta. (Emt., 178–179.) 

Kritiikkiä on kohdistettu myös tapaustutkimuksen taipumukseen puuttua tutkittavien elä-

mään epäkorrektisti. Tutkija voi esimerkiksi jo haastattelukysymyksin käynnistää tutkitta-

vassa ajatuksia, joiden prosessointi jatkuu pitkälle vielä senkin jälkeenkin, kun haastattelut 

ovat ohi – esimerkkinä vanhojen haavojen aukaiseminen. Syrjälän (1988) mukaan tapaus-

tutkimus kuitenkin mahdollistaa tutkijaosapuolten kasvun yhdessä. Parhaimmillaan tapaus-

tutkimuksen voidaan ajatella olevan todellisuuden keskinäistä jakamista, jossa jäsennetään 

omaa elämää. Siihen liittyy tutkimusosapuolten suorittama rehellinen työnsä itsearviointi. 

Tämä mahdollistaa myös oman toiminnan muutoksen tarvittaessa ja siitä oppimisen. Ta-

paustutkimus on väylä positiiviseen muutokseen. (Emt., 179.) 

4.4 Haastateltava tutkimuksessa 

Kuten jo johdannossa olen tuonut esiin, tässä tutkimuksessa on yksi tutkittava, jonka kil-

pailu-uraa olen käynyt perusteellisesti läpi. Koska rajasin tutkimukseni kontekstiksi iskel-

mämusiikin, tämä tarkoitti myös sitä, että tutkittavani täytyi olla juuri iskelmämusiikin 

uranuurtaja. Lopulta tutkittavan valinta tutkimukseen kävi melko helposti. 

4.4.1 Haastateltavan valinta ja esittely 

Haastateltavan valinnassa tärkeimpänä kriteerinä pidin tutkittavan mahdollisimman runsas-

ta laulukilpailuhistoriaa (määrällisesti). Vaikka tutkimuskysymyksieni ja aikaisemman 

lähdekirjallisuuden perusteella tiedostin, että yksi merkittävä vaikuttaja yksilön laula-
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januraan ja siihen liittyviin tapahtumiin voisi olla laulunopettajalla, en kokenut kuitenkaan 

tämän kriteerin olevan ensiarvoisen tärkeä tutkimuskysymyksieni tai yksilön kilpailujat-

kumon kannalta. Kiinnostukseni keskittyi nimenomaisesti valitun tutkittavan (yksilön) 

kilpailu-uran ainutlaatuisuuteen. 

Työn tärkeimpänä tarkoituksena on tarkastella yhden henkilön laulukilpailuhistoriaa ja 

siihen vaikuttaneita tärkeitä tekijöitä kilpailumotivaation kannalta. Yleistyksen sijaan tie-

teellisessä tutkimuksessa on oleellista pyrkiä kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, 

ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antaa teoreettisesti ymmärrettävä tulkinta jollekin ilmi-

ölle. Täten tiedonantajia valittaessa tulee ottaa huomioon, että tutkittavat tietävät mielel-

lään mahdollisimman paljon kyseisestä asiasta tai että heillä on ainakin kokemusta tutkit-

tavasta asiasta. Tiedonantajien valinnan tulee siis olla tarkoin harkittua, tutkimuksen tar-

koitukseen sopivaa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86.) Harkinnanvaraisen otoksen avulla 

löysinkin tutkimukseeni yksilön, jolla on pitkä laulukilpailuhistoria takanaan, joten oletin 

hänellä myös olevan tutkimustani varten tarvittava tietovaranto. Tutkittava täytti siis ne 

kriteerit, joita tutkittavan valinnassa edellytin.  

Katson kuitenkin, että tutkimukseni antaa aihetta erityisen huolelliseen tutkimusetiikkaan, 

erityisesti anonymiteettisuojan takaamiseksi. Iskelmälaulajien keskuudessa ihmiset nimit-

täin tuntevat usein toisensa ja asiat leviävät nopeasti. Tämän vuoksi olen katsonut parhaak-

si esitellä tutkittavani hyvin pääpiirteisesti, jotta hänen henkilöllisyytensä ei paljastuisi ja 

ettei tätä tutkimuseettistä kohtaa rikottaisi. Hänen nimensä on muutettu Reijoksi anonymi-

teetin suojaamiseksi. 

Reijo on 20–25-vuotias ja kotoisin Itä-Suomesta. Hän on syntynyt ja kasvanut perheessä, 

johon kuuluu Reijon ja vanhempien lisäksi kolme vanhempaa sisarta. Ensikosketuksen 

musiikkiin ja lauluun Reijo sai alle kouluikäisenä kulkiessaan isänsä kanssa metsäreissuil-

la, jolloin hän autossa istuessaan kuunteli (ja lauloi) siellä sattumoisin ollutta Janne Hur-

meen (iskelmäartisti) nimikkokasettia läpi kerta toisensa jälkeen. Koulussa Reijon musi-

kaalisuus, erityisesti laulaminen havaittiin jo alakoulussa, jolloin musiikinopettaja toimi 

hänelle esikuvana ja kannusti häntä eteenpäin. Reijo on itseoppinut laulaja, joten varsinais-

ta koulutusta lauluun hänellä ei juurikaan ole. Laulu on kuitenkin ollut Reijolle hänen elä-

mässään "henkireikä", niin hankalina kuin hyvinäkin aikoina tähän päivään saakka. 
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Reijon innostus musiikkia ja erityisesti laulamista kohtaan alkoi jo peruskoulussa. Hän oli 

hyvin ujo pienenä, jolloin myös laulu oli hänelle kiva uusi asia, jonka hän halusi pitää vain 

omana juttunaan. Laulamisella ja musiikilla ylipäänsä on ollut Reijolle merkittävä vaikutus 

myös tunteiden käsittelyssä. Ensimmäiseen laulukilpailuunsa Reijo osallistui ala- ja yläas-

teen vaihteessa. Laulukilpailuja Reijolle on kertynyt kaikkiaan noin 20 elämänsä aikana. 

Hän on kiertänyt sekä karaokekilpailuja että myös yleisemmin arvostetumpia "isompia" 

laulukilpailuja. Reijon haaveena on täysipainoinen laulajanura, jota hän voisi tehdä amma-

tikseen. 

Tutkimukseni informantti on itseoppinut muusikko. Tämä antaa tutkimukselleni hieman eri 

lähtökohdat, koska työni viitekehys pohjautuu pääosin formaaliin musiikin oppimiseen. 

Tästä syystä koen tarpeelliseksi tehdä lyhyen kirjallisuuskatsauksen hänen musiikin oppi-

misen lähtökohtiinsa, jotka osittain poikkeavat formaalin musiikin, ennen kaikkea klassi-

sen musiikin oppimisen käytänteistä. 

4.4.2 Lähtökohtana informaali populaarimuusikko 

Musiikin parissa toimiminen liittyy aina läheisesti enkulturaatioprosessiin: arjen musiikissa 

omaksutut musiikilliset taidot ja tietämys ovat sidoksissa sosiaaliseen kontekstiimme. Sitä 

ei voi välttää, koska emme voi sulkea korviamme, ja siksi olemme kosketuksissa ympärillä 

olevaan musiikkiin. Greenin (2002) mukaan on olemassa pääasiallisesti kolme tapaa, joilla 

voimme olla suoraan yhteydessä musiikkiin: soittaminen tai laulaminen, säveltäminen, 

(sisältäen improvisoinnin) sekä musiikin kuunteleminen. Kaikki edellä mainituista tekijöis-

tä on sidoksissa enkulturaatioprosessiimme, toisin sanoen omaksumme musiikilliset käy-

tänteet osana sosiaalista toimintaympäristöämme, johon olemme syntyneet. (Green 2002, 

22.) Enkulturaation merkittävä rooli populaarimusiikin oppimiskäytännöissä heijastuu 

muun muassa siten, että muusikot ovat sitoutuneet yhdessä soittamaansa tai laulamaansa 

musiikkiin. Siksi yhtyeen jäsenien täytyy joko jakaa keskinäisiä musiikkimakujaan, mikä 

muodostaa myös merkittävän osan ystävyyssuhteita etenkin nuorten keskuudessa tai jäsen-

ten täytyy sietää eroja musiikkimakujensa välillä. (Emt., 113.) 

Musiikin näkökulmasta tarkasteltuna tutkimukseni viitekehys pohjautuu formaaliin (opet-

taja-lähtöiseen) musiikin oppimiseen, mutta musiikkiharrastuksen ei kuitenkaan tarvitse 

perustua aina tähän malliin, vaan yksilö voi olla myös itseoppinut muusikko. Formaalin ja 

informaalin muusikon oppimiskäytänteiden väliltä löytyy kuitenkin muutamia eroja. In-
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formaalisti oppineilla muusikoilla korostuu musiikin parissa toimimisessa luonnollisuus ja 

spontaanius. Tällöin ei olla tekemisissä arvioinnin kanssa, eikä myöskään opettajan vaiku-

tuksen tai ohjauksen alaisena. (Jaffurs 2004, 8.)  

Yhteiskunnan asettama arvo kyvykkyydestä ja musiikin parissa toimimisesta voi osoittaa 

yksilön musikaalisuuden tason, jonka hän on saavuttanut. Vaikka toisinaan perhe ja ystävät 

voivat olla apuna ja tukena, nämä muusikot "opettavat itse itseään". (Jaffurs 2004, 9.) 

Greenin (2002) tutkimuksessa informaalisti oppineilla muusikoilla oli tapana arvostaa mu-

sisoinnissa eniten ilmaisukykyä ja tunnetta. Myös teknisiä valmiuksia ja toisten muusikoi-

den kanssa toimeentulemista pidettiin merkityksellisenä. (Emt., 107.) Yhteistoimintaa 

muiden muusikoiden kanssa on pidettävä merkittävänä näkökulmana, koska informaaleissa 

musiikkipiireissä kukaan ei ole varsinaisesti vastuuhenkilönä: ei ole olemassa mitään "hal-

litsevaa ideologiaa" tai normia (kuten usein formaaleissa musiikkipiireissä), jota joku käs-

kisi heidän seurata oppiakseen olemaan todellinen muusikko (emt., 11–12). 

On kuitenkin huomattava, että vaikka formaalit ja informaalit musiikkikäytänteet ovat osin 

erilaisia, niitä voidaan myös rinnastaa toisiinsa. Merkittävää kuitenkin on, että informaalis-

ti oppineilla muusikoilla palo musiikin parissa toimimiseen on usein suurempaa. Kun mu-

siikkia opetetaan kouluissa, sitä tarjotaan kaikille, mutta lapsilla ei useinkaan ole mahdolli-

suutta päättää mukanaolostaan. Valitettavasti monet lapset sanovat, että he eivät halua 

muusikoiksi. (Jaffurs 2004, 12.) Lisäksi Jaffursin (emt.) mukaan formaalin musiikinope-

tuksen parissa on usein vastuuhenkilö, kuten opettaja, jolloin yksilön arviointi tapahtuu 

usein yhden henkilön toimesta. Näin myös informaatio välittyy yksipuolisesti. Informaati-

on, jonka opiskelijat vastaanottavat informaalin musiikkikäytänteiden parissa ovat paljon 

sattumanvaraisempia ja kokonaisvaltaisempia. Formaalit musiikkikäytänteet edustavat 

lisäksi käsitystä siitä, että oppilaat eivät opi ellei heitä ole tarpeeksi opetettu. Tällainen 

ajattelumalli heikentää myös informaalien käytänteiden avulla opittujen taitojen arvoa. On 

myös todettava, että formaalin musiikkikasvatuksen tieto- ja taitotaso määräytyy sen mu-

kaan, mitä opettajat pyrkivät opettamaan heidän musiikkioppilailleen. Vastaava tietotaito 

informaaleissa musiikkikäytänteissä koostuu siitä, mitä nämä muusikot osaavat jo, ei mitä 

joku toivoo heidän oppivan. (Emt., 12.) 

Jaffursin (2004) mukaan jotkut formaalein musiikkikäytäntein treenatut muusikot saattavat 

ajatella, että kun he ovat valmistuneet konservatoriosta tai yliopistosta he ovat keränneet 

kaiken tarvittavan tietämyksen, jonka tarvitsevat. Formaalit musiikkikäytänteet eivät 
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myöskään hyväksy, ettei opettaja olisi läsnä. Informaalisti oppineilla muusikoilla on suu-

rempi intohimo oppimiseen ja musiikin tekemiseen, joka on usein elinikäinen. Tällöin riip-

puvuutta "mestariopettajaan" ei ole. (Emt., 13.) 

Populaarimuusikoille on tavallista käyttää informaaleja oppimiskäytänteitä. Itse asiassa 

itseoppineet muusikot yhdistetään usein populaarimusiikkiin (Vitale 2011, 2). Omien taito-

jen kehittäminen erityisesti kuuntelemalla (eri tavoilla) sekä jäljittelemällä esimerkiksi 

äänilevyistä on tavallista (Green 2002, 60–76). Tällä Green viittaa erityisesti "hyvien kor-

vien" kehittymiseen (ks. Green 2002, 195). Myös vertaisten opettaminen sekä vertaisilta 

oppiminen ja ryhmäopiskelu ovat tavallisia keinoja oppia ja tehdä musiikkia yhdessä (emt., 

76–79). 

Suurin ero formaalisti ja informaalisti oppineiden muusikoiden välillä on, että jälkimmäi-

seltä puuttuu formaali rakenne ja opetus, mutta silti hän kykenee rikkaisiin musiikillisiin 

elämyksiin, jotka edustavat erilaisia menetelmiä ja malleja (Vitale 2011, 2). Lebler (2008, 

195) on todennut, että populaarimusiikki on yleensä opittu laajemmassa yhteisössä itseoh-

jautuvana toimintana, joskus myös vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa ja ryhmätoimin-

tana, mutta harvoin asiantuntijan johdolla. On kuitenkin harhaanjohtavaa kuvitella, että 

informaalisti oppineilla muusikoilla ei olisi vaikutusvaltaa, motivaatiota ja arvostusta toi-

silta muusikoilta. Itse asiassa asia on jopa päinvastoin (Vitale 2011, 2). 

Informaaleja oppimiskäytänteitä käytetään todennäköisesti huomaamatta myös formaalissa 

musiikinopetuksessa. Greenin (2002) mielestä on syytä olettaa, että monet populaarimuu-

sikot, jopa ne, jotka ovat pitkälti itseoppineita, yleensä omaksuvat opetusmenetelmiä perin-

teisen formaalin pedagogian käytännöistä, jotka ovat peräisin opettajilta. Niinpä monet 

keskeiset informaalit oppimiskäytännöt, joista itseoppineet muusikot hankkivat pääasiassa 

omat taitonsa ja tietämyksensä kuuntelemisen ja jäljittelyn, tiedostamattoman oppimisen 

sekä vertais- ja ryhmäoppimisen avulla, voivat sisältää huomaamatta paljon formaalia po-

pulaarimusiikin instrumentaaliopetusta. (Emt., 180.) 

4.5 Haastattelu tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä 

Koska päädyin hankkimaan tietoa tutkimukseeni kertomusten avulla, koin luontevaksi rat-

kaisuksi valita työni aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun. Tämän lisäksi, koska olin 

päättänyt tarkastella tutkittavan kilpailumotivaatiota perusteellisesti, valikoitui syvähaastat-
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telu (kasvotusten) lopulliseksi menetelmäksi. Avoimien kysymysten saattelemana tutkitta-

va saattoi kertoa ja jäsennellä hänelle itselleen merkityksellisistä kokemuksista ja ajatuk-

sista. Tutkijana minulla oli näin myös mahdollisuus luoda erityisen vankka luottamussuhde 

tutkittavaan, enkä jäisi hänelle etäiseksi. Uskoin tämän vaikuttavan positiivisesti myös 

tiedon luonteeseen, todenperäisyyteen ja tutkittavan avoimuuteen. 

4.5.1 Haastattelu vuorovaikutuksena 

Haastattelu on yleisin tapa kerätä ihmistieteellistä kerronnallista aineistoa (Hänninen 2010, 

164). Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kysymistä pidetään luonnollisena tapana saada 

tietoa. Oletuksena myös on, että kysyvälle vastataan. (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 9.) 

Haastattelusta on tullut keskeinen tapa tehdä elämäämme ymmärrettäväksi. Se on haastat-

telijan ja haastateltavan keskinäistä vuorovaikutusta ja keskustelua: haastattelu syntyy osal-

listujien yhteisen toiminnan tuloksena (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 13). On myös huomat-

tava, että tiedon tuottamiseen ovat osallisena kaikki osapuolet (Tiittula & Ruusuvuori 

2005, 12; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 29), ei pelkästään tutkittava. Osapuolten välisen 

vuorovaikutuksen merkitys täytyy ottaa huomioon niin haastattelutilanteessa kuin myös 

tutkimuksen muissa vaiheissa: haastattelun suunnittelussa, tutkimusaineiston analyysissa ja 

tulosten raportoinnissa. (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 13.)  

Jo ennen haastatteluja (aineiston keräämistä) tiedostin, että oma roolini tutkijana on vaikut-

tamassa tutkimustuloksiin. Tämä tulee konkreettisesti ilmi muun muassa siinä, että olen 

laatinut haastattelukysymykset aiheeseen liittyvän kirjallisuuden lisäksi oman taustani pe-

rusteella. Haastattelijan täytyykin pohdiskella suhdettaan kuhunkin haastateltavaan ja tie-

dostaa muun muassa oma merkityksensä haastatteluiden toteuttamisessa, myös hyvän vuo-

rovaikutussuhteen luomiseen nähden (Tienari ym. 2005, 104). 

On tavallista, että haastattelijalla ja haastateltavalla on yleensä keskenään erilaisia sosiaali-

sia maailmoja, jotka sitten kohtaavat haastattelutilanteessa. Keskustelun perusajatuksiin 

kuuluu kyky tarkastella asioita toisen osallistujan näkökulmasta ja toisaalta esittää oma 

asiansa toiselle ymmärrettävällä tavalla. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 36.) Yleensä haas-

tattelijan tulisi minimoida oma osuutensa haastattelussa. Ajatuksena tässä on, että tutkijan 

pitäisi olla puolueeton, eikä lähteä kyseenalaistamaan haastateltavan kertomuksia saatika 

hämmästellä mitään. Tosin vaikka tällaiseen neutraaliuteen pyrkiminen on perusteltua, 

haastattelu on kuitenkin vuorovaikutustilanne, jossa kumpikaan osapuoli ei voi yksin päät-
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tää, jäädäkö vain passiiviseksi kuuntelijaksi (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 50–51). Näin 

myös tutkittava osallistuu tutkimuksen kulkuun ja aineisto tuotetaan yhdessä. Tutkimusta 

tehdessäni tiesin, etten voi olla tutkijana vain neutraali tutkimukseen vaikuttamaton henki-

lö. Haastattelujen aikana pyrin arvostamaan tutkittavan vastauksia mahdollisimman hyvin, 

enkä tyrmännyt hänen ajatuksiaan missään vaiheessa. Lisäksi pyrin asettumaan sekä haas-

tattelujen tiimellyksessä että analyysiä tehdessäni tutkittavan ajatusmaailmaan niin hyvin 

kuin mahdollista.  

Haastattelussa haastateltavan oletetaan olevan se tiedonantaja, joka tietää tutkimuksen koh-

teena olevasta asiasta (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 33; Tiittula & Ruusuvuori 2005, 14). 

Tutkimushaastatteluun osallistuvilla on siis omat roolinsa: on haastattelija ja haastateltava, 

toisin sanoen tiedon hankkija ja tiedon antaja (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 23; Tiittula & 

Ruusuvuori 2005, 14). Haastattelun avulla pyritään johonkin tiettyyn päämäärään: haastat-

telija on kiinnostunut saamaan tietoa, minkä vuoksi hän esittää kysymyksiä ja aloitteita, 

kannustaa haastateltavaa vastaamaan sekä ohjaa ja fokusoi keskustelua yleensä tiettyihin 

teemoihin. Tutkimuksen tavoite ohjaa tutkimushaastattelua. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 

23.)  

Ennen haastattelujen toteuttamista mietin, miten saisin mahdollisimman kattavan ja syväl-

lisen vastauksen tutkimuskysymyksiini, erityisesti kilpailumotivaation kannalta. Ymmär-

sin, että mikäli haluan päästä lähelle tekijöitä, jotka ovat läheisessä yhteydessä tutkittavan 

kilpailumotivaatioon, haastattelun täytyisi perustua avoimiin väljiin kysymyksiin, syvälli-

seen tarkasteluun sekä siihen, että tutkittava voi vapaasti kertoa hänelle merkityksellisistä 

asioista kilpailu-uraltaan. Kirjallisuuteen tutustuessani vastaan tuli haastattelumenetelmä, 

jota kutsutaan syvähaastatteluksi (vrt. avoin haastattelu). Päädyinkin lopulta selvittämään 

tutkimuskysymyksiäni juuri tämän menetelmän avulla, koska näin tutkittavan oli mahdol-

lista kertoa hänelle merkityksellisistä asioista kilpailu-uraltaan väljien kysymysten saatte-

lemana. 

4.5.2 Syvähaastattelu ja sen toteutuminen tutkimuksessa 

Syvähaastattelua voidaan luonnehtia avoimeksi ja keskustelunomaiseksi haastatteluksi, 

jossa käytetään avoimia kysymyksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Tiedonvaihto on usein 

spontaania ja vuorovaikutus keskustelunomaista (Siekkinen 2010, 44). Etukäteen on määri-

teltynä ainoastaan ilmiö, josta keskustellaan. Syvähaastattelulle on ominaista ilmiön mah-
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dollisimman perusteellinen läpikäynti, jolloin on myös luonnollista, että haastateltavia on 

vain muutama – ehkä yksi – ja että haastattelukertoja voi olla useita. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 75–76.)  

Tärkeintä on muistaa, että haastattelun rakenne jäsentyy ensisijaisesti haastateltavan eh-

doilla. Se ei ole tiiviisti sidoksissa kysymys–vastaus-muotoon vaan muistuttaa ennemmin-

kin vapaata keskustelua, jossa kumpikin osapuoli voi tuoda puheenaiheita esiin keskuste-

luun ja kuljettaa sitä haluamaansa suuntaan. (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 11–12.) Syvä-

haastattelussa vuorovaikutus tematisoituu luottamuksen kasvun ja avoimuuden näkökul-

masta (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 194). 

Siekkisen (2010) mukaan syvähaastattelu haastattelumenetelmänä mahdollistaa syvemmän 

tiedon saamisen verrattuna vaikkapa tavallisiin strukturoituihin haastatteluihin. Se perustuu 

syvempiin sosiaalisiin kontakteihin ja vapaamuotoiseen vuorovaikutukseen. (Emt., 44.) 

Syvähaastattelun valinta tutkimusmenetelmäksi on osuva muun muassa silloin, kun halu-

taan asiantuntijan näkemystä tutkittavalle ilmiölle. Haastattelija voi valita harkinnanvarai-

sesti tällaisia "avaintiedonantajia", joiden olettaa myös tietävän aiheesta mahdollisimman 

paljon. (Emt., 45.) Harkinnanvaraisen otoksen ansiosta sain tutkimukseni kannalta mieles-

täni juuri oikean tutkittavan (avaintiedonantajan), jonka kilpailuhistoria kattaa kaiken 

kaikkiaan noin 20 laulukilpailua. Pidän häntä erityisenä asiantuntijana tutkimustani ajatel-

len. 

Ennen syvähaastattelujen toteuttamista kävin huolellisesti läpi tutkimukseeni liittyvää kir-

jallisuutta, josta saadun tiedon yhdistin omaan ajatusmaailmaani ja kokemuksiini kilpai-

luista. Näistä syntyneen esiymmärryksen perusteella loin väljiä avoimia kysymyksiä, jotka 

koskettivat tutkimusongelmiani, mutta eivät kuitenkaan ohjanneet haastateltavaa mihin-

kään tiettyihin teemoihin. Tavoitteenani oli, että haastateltava saa itse kertoa itselleen tär-

keistä asioista. Kuten Siekkinen (2010, 44) toteaa, syvähaastattelulle ominaista on väljät 

kysymykset. Tällöin haastattelija ei ole sidottuna etukäteen laadittuihin kysymyksiin eikä 

niiden esittämisjärjestykseen. Tieto tavoitetaan parhaiten avoimilla kysymyksillä, jolloin 

haastateltavan on helppo puhua hänelle tärkeistä asioista. Tässä mielessä syvähaastattelu 

muistuttaa standardoitua avointa haastattelua. (Emt., 44.)  

Haastattelujen tiimellyksessä pyysin tutkittavaa tarkentamaan vastauksiaan lisäkysymysten 

ja selvennysten avulla, mikä on välillä tarpeellista. Tämä edesauttoi asioiden välisten yhte-
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yksien selvittämisessä ja esille nousseiden asioiden tarkentamisessa syvällisemmälle tasol-

le. (Siekkinen 2010, 55.) Tästä oli suurta hyötyä kokonaiskuvan hahmottamisessa sekä 

siinä, että pääsin lähemmäs tutkittavan näkökulmaa ymmärtäen asiat mahdollisimman pal-

jon hänen näkökulmastaan. 

Haastattelijana pyrin auttamaan tutkittavaa tuomaan esiin hänen omia merkitysnäkökulmi-

aan samalla kuitenkin kunnioittaen hänen tapaansa rajata ja rakentaa vastauksensa. Tiedos-

tin myös, että ilmiöstä olisi tarkoitus tulla tutkittavasta peräisin oleva näkemys, ei tutkijan. 

(Siekkinen 2010, 44–45.) Toisaalta tiesin, että oma esiymmärrykseni oli taustalla vaikut-

tamassa tutkimuksen vaiheisiin. Toin välillä keskusteluun myös omia näkökulmiani, joka 

edesauttaa keskustelun luonteen rakentumista avoimeksi molemmin puolin. Toisaalta tutki-

jan näkemykset eivät tule olla pääroolissa vaan pikemminkin stimuloida haastateltavaa. 

Syvähaastattelun yksi tärkeimmistä kriteereistä on aktiivinen kuunteleminen. Tämä auttaa 

vastauksien merkityksien löytämisessä, mikä puolestaan ohjaa haastattelukysymykset uu-

sille urille. (Emt., 52, 54.) On kuitenkin hyvä tiedostaa, että tutkimushaastattelutilanne – 

muiden vuorovaikutustilanteiden ohella – on luonteeltaan tilanteen mukaan muovautuva ja 

tällaisissa tilanteissa on jopa mahdotonta pitäytyä tiukoissa etukäteen laadituissa ohjeistuk-

sissa. Usein myös tutkijat turvautuvat arkikeskustelun käytänteisiin haastattelun tuoksinas-

sa. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 56.) 

Koska tutkittavalla oli laulukilpailuja sen verran runsaasti (noin 20) takana, jokaisen laulu-

kilpailun läpikäyminen olisi vienyt erittäin runsaasti aikaa. Toisaalta en kokenut tutkimus-

ongelmieni kannalta edes välttämättömäksi keskustella kaikista kilpailuista vaan halusin 

enemmänkin kiinnittää huomiota kilpailumotivaation kannalta tapahtuneisiin muutoksiin 

ajansaatossa. Haastatteluissa keskityttiin lähinnä tutkittavan kilpailu-uran alkuvaiheisiin, 

viimeaikaisiin kilpailuihin sekä tutkittavalle merkityksellisiin kilpailuihin ja niiden koke-

muksiin. Päädyin tähän erityisesti siksi, että pystyisin mahdollisesti myös havaitsemaan 

kilpailumotivaatiossa ilmeneviä muutoksia ajan saatossa. Syvähaastattelu mahdollisti me-

netelmänä myös sen, että tutkittava pystyi kertomaan hänelle merkityksellisistä asioistaan 

ja tärkeistä tapahtumistaan, mitkä johtivat usein myös kilpailumotivaation kannalta merki-

tyksellisiin keskusteluteemoihin. 

Tutkimuksessani haastattelukertoja kertyi yhteensä kaksi. Haastattelujen kesto vaihteli 45–

75 minuutin välillä. Haastattelut toteutin marraskuussa 2013 ja helmikuussa 2014. Suoritin 

haastattelut tutkittavan kotona. Haastattelussa käytin apuna nauhuria. (ks. Tiittula & Ruu-



!

!

87!

suvuori 2005, 14–15.) Haastattelujen jälkeen litteroin aineiston Tiittulan ja Ruusuvuoren 

(2005) teoksessa esiintyvien litterointimerkkien mukaisesti (sivu 303). Käytin litterointia 

aineiston analyysissä ja helpottaakseni yksityiskohtien havaitsemista aineistosta (ks. emt., 

16). Litteroituja sivuja kertyi tutkimuksessani yhteensä noin 80 sivua (fonttikoolla 12, Ti-

mes New Roman -kirjasimella, rivivälillä 1,5). 

Ensimmäisen haastattelukerran aluksi keskityimme lähinnä tutkittavan lapsuuteen, aikaan, 

jolloin musiikki tuli osaksi hänen elämäänsä. Puhuimme myös tutkittavan perhepiiristä 

sekä hänelle sen aikaisista tärkeistä ihmisistä. Kuten edellä on todettu, ihmisen toimintaan 

ja käyttäytymiseen vaikuttavat useat eri motiivit (sisäiset ja ulkoiset), joten pidin tärkeänä 

myös ulkoisten tekijöiden huomioimista, jotta kokonaiskuvan hahmottaminen kilpailumo-

tivaation kannalta olisi mahdollista. Tästä haastattelu eteni vähitellen (lähinnä musiikin ja 

laulun näkökulmasta) kohti tutkittavan ensimmäisiä laulukilpailuja. Tutkittava sai kertoa 

vapaasti väljien kysymysten saattelemana hänelle merkityksellisistä asioista muun muassa 

laulajanuran kehittymiseen liittyen. Ensimmäisen haastattelukerran tavoitteina oli erityises-

ti aineiston kerääminen sekä sen lisäksi luottamuksen luominen, joka on tärkein perusta 

onnistuneelle haastattelulle ja hyvälle vuorovaikutukselle. Lisäksi pyrin pitämään varsinkin 

ensimmäisen haastattelun ajallisesti kohtuullisena (45 minuuttia), ettei tutkimusaineistosta 

tulisi liian laajaa ja vaikeasti hallittavaa (Siekkinen 2010, 51). On syytä tiedostaa, että tär-

keintä tutkimuksessa ei ole aineiston koko vaan niistä tehtävien tulkintojen kestävyys ja 

syvyys (Eskola & Suoranta 1996, 39).  

Toisen haastattelun suunnittelin ja toteutin ensimmäisen haastattelun ja siitä tehdyn ana-

lyysin perusteella. Se sujuikin jo selkeästi paremmin, koska pystyin ensimmäisen haastat-

telun perusteella analysoimaan myös omaa rooliani tutkijana ja muuttamaan virheelliseksi 

koettuja toimintatapojani. Huomasin muun muassa ensimmäisen haastattelun nauhoitusta 

kuunnellessani, että keskeytin tutkittavan kertomukset liian usein, enkä antanut hänelle 

aina tilaa vastata rauhassa esittämiini kysymyksiin. Tämä johtui pitkälti omasta kokemat-

tomuudestani tutkijana. Kuitenkin tämän tiedostettuani sain tehtyä merkittävän muutoksen 

näiltä osin seuraavaan haastatteluun.  

Toinen haastattelukerta keskittyi enemmän itse kilpailuihin, jotka olivat tutkittavalle mer-

kityksellisiä sekä yleiseen keskusteluun kilpailuista (arvot, asenteet ym.). Tämä valaisi 

kokonaisnäkemystä tutkittavan kilpailutaustasta ja ennen kaikkea motivoivista tekijöistä 

vielä huomattavasti paremmin, mikä puolestaan paransi osaltaan tutkimustulosten luotetta-
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vuutta. Toinen haastattelu oli kestoltaan (75 minuuttia) ensimmäistä haastattelua pidempi 

ja sen avulla päästiin vielä huomattavasti syvällisempään käsitykseen tutkittavan kilpailu-

motivaatiosta, kilpailukokemuksista sekä kilpailun vaikutuksista tutkittavan identiteettiin. 

Toinen haastattelukerta oli vuorovaikutuksellisesti entistäkin rennompi, mihin vaikutti 

muun muassa hyvä luottamus osapuolten välillä ja tilanteen tuttuus: kyseinen tilanne ei 

ollut enää kummallekaan tutkimusosapuolelle uusi. 

4.6 Sisällönanalyysi 

Olen valinnut tutkimukseni analyysimenetelmäksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Tätä 

perustelen sillä, että tutkimusotteeni perustuu kerronnallisuuteen ja muun muassa Hyväri-

sen (2006, 17) mukaan sisällönanalyysiä voidaan pitää luontevana tapana analysoida ker-

tomuksia. Lisäksi olen pyrkinyt parantamaan aineiston luotettavuutta triangulaation avulla: 

olen hyödyntänyt työssäni sisällönanalyysin lisäksi myös Hyvärisen (2006) temaattisen 

analyysin oppeja. Temaattinen analyysi on pitkälti rinnastettavissa myös sisällönanalyy-

siin. Sisällönanalyysi on ollut mielestäni luonteva valinta syvähaastattelusta saadun tiedon 

käsittelyyn ja analysointiin, koska sisällönanalyysin avulla on mahdollista analysoida do-

kumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Pyrkimyksenä on saada tutkittavasta ilmiöstä 

kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Se sopii erinomaisesti muun muassa täysin 

strukturoimattoman aineiston analyysiin. Sisällönanalyysi on usein tekstianalyysia, josta 

etsitään tekstin merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–104.)  

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin ajatuksena on yhdistää käsitteitä, joiden avulla saadaan 

vastaus tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi pohjautuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa ede-

tään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 112.) Kun tutkija tekee johtopäätöksiä, hän pyrkii ymmärtämään 

tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan analyysin kaikissa vaiheissa (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 113). Toisaalta tutkijan on hyvä tiedostaa, että haastatteluaineiston analyysiin liitty-

viä ratkaisuja ohjaa aina tutkijan käsitys kertovasta subjektista (Hyvärinen & Löyttyniemi 

2005, 219). 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi koostuu pääosin kolmesta eri vaiheesta: aineiston pel-

kistämisestä (redusointi), aineiston ryhmittelystä (klusterointi) ja teoreettisten käsitteiden 

luomisesta (abstrahoinnista) (Tuomi & Sarajärvi 2009, 105). Aineiston pelkistämisessä 

analysoitava informaatio (data), joka on esim. aukikirjoitettu haastatteluaineisto – pelkiste-
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tään siten, että aineistosta karsitaan tutkimuksen kannalta epäolennainen pois. Pelkistämi-

sen avulla voidaan joko tiivistää tai pilkkoa informaatiota osiin. Tällöin tutkimustehtävä 

ohjaa aineiston pelkistämistä: aineistoa pelkistetään litteroimalla tai koodaamalla tutkimus-

tehtävälle olennaiset ilmaukset. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109.) Molempien haastatteluker-

tojen jälkeen litteroin saadun informaation ja kävin aineistoa lävitse useampaan otteeseen 

sekä kuuntelemalla että lukemalla ennen varsinaisen analyysin tekemistä. Tämän jälkeen 

hain tutkimuskysymysteni kannalta oleellisia asiasisältöjä aineistosta (aineiston pelkistä-

minen).  

Aineiston ryhmittelyssä aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käydään läpi tarkasti, ja 

aineistosta haetaan samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa 

kuvaavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi sekä nimetään luokan sisältöä ku-

vaavalla käsitteellä. Luokitteluna voi olla esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre 

tai käsitys. Luokittelun ansiosta aineisto saadaan tiiviimpään muotoon, koska yksittäiset 

tekijät sisällytetään yleisimpiin käsitteisiin. Aineiston abstrahoinnissa erotetaan tutkimuk-

sen kannalta olennainen tieto ja valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia 

käsitteitä. Aineiston ryhmittelyn katsotaan olevan osa abstrahointiprosessia. Abstrahoinnis-

sa edetään alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsit-

teisiin ja johtopäätöksiin. Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä luokituksia, niin pitkään 

kuin se aineiston sisällön näkökulmasta on mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–

111.)  

Abstrahointi voidaan ajatella prosessiksi, jossa tutkija tuottaa yleiskäsitteiden avulla kuva-

uksen tutkimuskohteesta. Tällöin teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan kerta toisensa jälkeen 

alkuperäisaineistoon uutta teoriaa muodostettaessa. Abstrahoinnin ajatuksena on, että em-

piirinen aineisto yhdistetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksissa esitetään empiirisestä 

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

Tämän lisäksi tuloksissa kuvataan luokittelujen pohjalta muodostetut käsitteet tai kategori-

at sekä niiden sisällöt. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112–113.) Työni kannalta tarkoituksena 

ei kuitenkaan ollut uuden teorian luominen vaan tutkimuskysymysten kattava selvittämi-

nen tapauksen perusteella. Aineistolähtöisyyden perusteella vertasin saatua aineistoa jo 

olemassa oleviin teorioihin, minkä pohjalta sain myös osin rajattua työtäni tapaukselle 

keskeisiin asiasisältöihin. 
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Työssäni pelkistämisen seurauksena alkoi vähitellen muodostumaan tiettyjä teemoja 

(luokkia), jotka tarkentuivat vielä toisen haastattelukerran jälkeen lopullisiksi teemoiksi 

(aineiston ryhmittely ja abstrahointi). Kun olin saanut aineiston ryhmittelyn ja abstrahoin-

nin mielestäni valmiiksi, kävin vielä alkuperäisinformaation kuuntelemalla (molemmat 

haastattelut) tarkoin läpi suhteuttaen sitä jo muodostuneisiin lopullisiin teemoihin. Tällä 

temaattiseen analyysiin pohjautuvalla menettelyllä pyrin tutkimustulosten luotettavuuden 

parantamiseen. Kuten Hyvärinen (2006) toteaa, pelkkä teemojen ja sisältöjen poimiminen 

aineistosta ei riitä, koska tällöin vaarana on aineiston erityisluonteen – aidon kertomuksel-

lisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden – menettäminen. Huolellisen analyysin takaamiseksi 

olisikin hyvä poimia ja eritellä teemat kuitenkin suhteuttaen niitä tämän jälkeen kertomuk-

seen liittämällä teema vaikkapa alustavasti todetun tarinankulun vaiheisiin. (Emt., 17.) 

Lopulta, kun olin saanut vakuutettua itseni lopullisista teemoista, totesin analyysin olevan 

valmis. Näiden teemojen pohjalta olen myös muodostanut tutkimustulokset ja johtopäätök-

set.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Työni pääkysymyksenä oli: "Mitkä ovat ne keskeiset motivaatiotekijät, jotka ovat saaneet 

tutkittavan kilpailemaan kerta toisensa jälkeen?" Reijon kilpailumotivaation kannalta kes-

keisimmäksi nousi kolme teemaa: 1) taitojen osoittaminen ja varmuuden hakeminen, 2) 

palautteen- ja tunnustuksen saaminen, 3) uralla eteneminen ja menestyksen tavoittelu. 

Nousseiden teemojen myötä kilpailumotivaation muutos oli myös selvästi havaittavissa.  

Toisen tutkimuskysymykseni keskeisimmiksi teemoiksi nousivat: 1) esiintymisjännitys, 2) 

esiintymiskokemus ja kilpailun rutinoituminen, 3) sosiaalinen vertailu 4) kilpailujen ilma-

piiri ja 5) kilpailun arviointi ja palaute. Tämän tutkimuskysymykseni osalta hain kokemuk-

sia myös teorialähtöisesti teeman kolme aihealueeseen. Päädyin tähän lähinnä oman kiin-

nostukseni pohjalta. 

Viimeinen tutkimuskysymykseni oli selvittää, miten kilpailut ovat vaikuttaneet tutkittavan 

identiteettiin. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat: 1) itsekäsityksen parantuminen 2) henki-

nen kasvu ja 3) sosiaalistuminen. Kilpailuilla on ollut selvästi vaikutusta Reijon identitee-

tin kehityksessä. 

Olen jakanut tutkimustuloksien tarkastelun kolmeen osaan tutkimuskysymyksieni mukaan. 

Tämä selkeyttää tutkimusongelmien tarkastelua kysymyskohtaisesti. Aineiston esille tuon-

nissa olen käyttänyt tutkittavan alkuperäisilmauksia, jotta tekemäni analyysi olisi moni-

ulotteisemmin ja luotettavammin tarkasteltavissa. Lisäksi se mahdollistaa pääsyn lähem-

mäksi tutkittavan ajatusmaailmaa ja tutkittavan ääni pääsee näin kuuluviin laadulliselle 

tutkimukselle ominaisella tavalla.  

Litteroinnista poiketen alkuperäisilmauksia on muunneltu kuitenkin osin yleiskielelliseen 

muotoon. Erityisesti olen huomioinut puhekielessä esiintyvän murteen, joka voisi paljastaa 

liian tarkasti muun muassa tutkittavan asuinaluetta. Myös paikkakuntien ja kilpailutapah-

tumien nimiä on korvattu yleisilmauksin. Nämä muutokset on tehty tutkittavan anonymi-

teettisuojan takaamiseksi. Lisäksi ilmauksista on poistettu joitakin "ynähdyksiä" sujuvan 

luettavuuden takaamiseksi. Suorien lainauksien edessä esiintyvät kirjaimet merkitsevät 

seuraavaa: 

R: Reijo (tutkittava) 
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H: Haastattelija (tutkija) 

5.1 Motivaatio kilpailla 

Tutkimusaineiston analyysissä kävi ilmi, että motivaatio kilpailuun ei ollut pelkästään yh-

den tekijän tulosta vaan se koostui useista tekijöistä. Lisäksi oli mielenkiintoista huomata, 

että Reijon kilpailumotivaatiossa oli havaittavissa selvää muutosta kilpailumäärän lisään-

tyessä. Tähän on ollut vaikuttamassa muun muassa muutokset hänen asenteissaan ja usko-

muksissaan, mikä on aiheutunut osaltaan kilpailujen merkittävistä kokemuksista. 

Kilpailu-uran alkuvaiheessa taitojen osoittaminen ja varmuuden hakeminen olivat keskei-

siä tekijöitä Reijon kilpailumotivaation kannalta. Kulmakiveksi näyttäisi kuitenkin muo-

dostuneen palautteen- ja tunnustuksen saaminen yleisöltä, mikä antoi myös varmuuden 

Reijon laulajanuralle pyrkimisestä. Kun varmuus laulajanuralle pyrkimisestä vahvistui, hän 

on pitänyt kilpailua välineenä uralla etenemisen kannalta. 

Olen jakanut kilpailumotivaation tarkastelun kolmeen alakategoriaan analyysin pohjalta 

muodostuneiden teemojen mukaisesti. Tuon teemojen yhteydessä (erityisesti luvussa 5.1.3) 

esiin myös Reijon asenteita ja uskomuksia kilpailua kohtaan sekä niissä tapahtuneita muu-

toksia. Tämä siksi, että ne ovat olleet taustavaikuttajina kilpailumotivaation muutoksen 

kannalta. 

5.1.1 Taitojen osoittaminen ja varmuuden hakeminen 

Ensimmäisessä haastattelussa kävi heti alussa ilmi, että Reijo on pitänyt laulamisesta jo 

hyvin pienestä pitäen. Varmuus laulajan uralle pyrkimisestä ei kuitenkaan ole tullut heti. 

Peruskoulun musiikinopettaja rohkaisi ja kannusti Reijoa laulamaan koulussa ja vahvisti 

myös samalla Reijon tunnetta hänen laulutaidoistaan. Reijon ajatus lähteä ensimmäiseen 

laulukilpailuun juontaa juurensa taitojen osoittamisesta muille ja varmuuden hakemisesta 

mahdollista laulajanuraa ajatellen.  

R: tuli jotenki semmonen olo et nyt niinku haluis näyttää vähä muillekkin että ... et 
on osaamista ja ... ja tota ... sitten ehkä niinkun jopa pienelläkin tasolla ... tai ehkä 
vähän suuremmallakin tasolla jopa ... nii oli semmonen takaraivossa semmonen 
jyskytys että ... että jospa tää ois kumminki joku päivä se mun juttu et tällä vois 
niinku ehkä ... elättää itsensä. 
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R: sitä ei ehkä tiedostanu sillon alussa sitä että laulaminen on se ... niinku se juttu 
mitä haluaa tulla niinku tekemään ... niinku tulevaisuudessa (...)  

R: ja ehkä sitten taas se että ... kokeili vähän heikkoo jäätä et onks tää nyt oikeesti 
se mun juttu ... niinku ... halus sen niin sanotun varmuuden siihen. 

Hirvosenkin (2003, 139) mukaan kilpailuja voidaan luonnehtia tapahtumiksi, jotka mah-

dollistavat itsensä ja oman karismaattisuuden esille tuomisen ja jonka avulla on mahdolli-

suus erottua toisista. Kilpailut ovat keskeinen musiikkiyhteisön hyväksymä ja edellyttämä 

keino tuoda esiin osaamistaan ja kyvykkyyttään matkalla kohti musiikkiyhteisön jäsenyy-

teen. Tällöin ne ovat myös osa yksilön sosiaalista musiikki-identiteetin rakentumista. 

(Emt., 138.) Sittemmin, kilpailumäärän lisääntyessä ja asenteissa tapahtuneiden muutosten 

seurauksena taitojen osoittamisen merkitys on vähentynyt (vrt. luku 5.1.3). 

5.1.2 Palautteen- ja tunnustuksen saaminen 

Ensimmäinen kilpailu näyttäisi toimineen kannustimena myös seuraavaan kilpailuun. 

Vaikka kipinä toiseen laulukilpailuun menemisestä oli pitkälti sama kuin ensimmäisessä-

kin, Reijo koki yleisön positiivisen palautteen vahvistavana tekijänä ja näin hän sai itse-

varmuutta mennä myös seuraavaan kilpailuun. 

H: mikä sai sut menemään siihen [toiseen] kisaan 

R: no ... sama syy oikeestaan ku tuohon ... [1.kilpailuun] mut sitten taas se että kun 
huomasi sen että ihmiset tykkäs siellä [paikkakunta] sillon [1. kilpailussa] niin ... 
niin siitä sai semmosta niinku itsevarmuutta enemmän ja ... ja sitten taas siellä [2. 
kilpailussa] niin ... niin tuota ... öö siellä sitten niinku oli paljon varmempi olo ... ei 
jännittäny yhtään niin paljon ku sitte siellä [1. kilpailussa]. 

On ilmeistä, että Reijo on kokenut yleisön vastaanoton palkitsevana. Vahvistamisteoriassa 

tarkastellaan palkkioiden vaikutusta yksilön myöhempään toimintaan. Palkitut (vahviste-

tut) toiminnot toistuvat usein myös jatkossakin. (Ruohotie 1998, 64.) Miellyttävien koke-

musten seurauksena ylemmät tarpeet, kuten itsensä toteuttamisen tarve, saattavat voimis-

tua. Tämän tyyppiset kokemukset voivat myös tuottaa pitkäaikaista motivaatiota ja tyyty-

väisyyttä. (Peltonen & Ruohotie 1992, 53.)  

Lopulta kilpailumäärän lisääntyessä tunnustuksen saamisesta näyttää muodostuneen var-

muus Reijon laulajanuralle pyrkimisestä. 

R: sitte ku niitä kilpailuja kävi ja sit sai niinku tunnustusta siitä että ... et osaa lau-
laa nii [yskäys] ehkä se tiedostus sit kans itselle heräs siitä että et hitto tää on nyt 
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se juttu ... mitä haluaa tehä et ei ei se kilpaileminen vaan se että halus niinku lau-
laa. 

Kun Reijo kertoo ulkoisen palautteen vaikuttaneen hänen lauluharrastukseensa jopa ratkai-

sevasti, on tässä selkeä yhteys Decin (1975) kognitiiviseen evaluaatioteoriaan. Sen mukaan 

positiivinen ulkoinen palaute vahvistaa sisäistä motivaatiota. Ulkoisen palkkion ja toimin-

nan välille voi syntyä välineellinen suhde, jolloin toiminnasta tulee keino palkkion saami-

seksi. (Ruohotie 1998, 66–67.) Tämän teorian näkökulmasta Reijon lauluharrastuksen 

suuntautuminen juuri kilpailuihin voidaan katsoa johtuvan tunnustuksen tavoittelusta. 

Vaikka motivaatio itse laulamiseen olisi sisäinen, kilpailuista on tullut väline ulkoisen 

palkkion (kuten tunnustuksen saaminen) tavoittelemiselle. 

Kuten Hirvonen (2003, 108, 112, 128, 138) toteaa, musiikkikilpailut ovat yksi merkittä-

vimmistä välineistä saavuttaa julkista tunnustusta ja sosiaalista arvonantoa. Tunnustukseen 

sisältyvä sosiaalinen arvonanto suuntautuu yksilön niihin piirteisiin, jotka erottavat hänet 

muista. Tunnustuksen saaminen edesauttaa myönteisesti myös persoonallista identiteetti-

projektia. (Emt., 138.) Honnethin (1995, 128) mukaan yksilön saadessa kokemuksen saa-

vutetusta sosiaalisesta arvosta, se sisältää uskon myös siihen, että yksilön saavutuksia pide-

tään arvokkaina ja hyödyllisinä. Positiivisella palautteella, jota henkilö saa ulkopuolisten 

ihmisten taholta, on merkittävä rooli hänen muusikon identiteetin kehittymisessä, ja siten 

motivoi häntä korkeammalle tasolle harjoittelussa ja suorituksissa, mikä puolestaan vahvis-

taa hänen muusikon rooliaan (MacDonald ym. 2009, 466). 

Mikäli yksilö saa kilpailuista tällaisia positiivisia kokemuksia, kannustaa se myös uusiin 

kilpailutapahtumiin. Myös aiempi hyvä menestys pienemmissä kilpailuissa voi toimia kan-

nustimena eteenpäin. (Hirvonen 2003, 92.) Tällaiset merkittävät kokemukset ovat vaikut-

tamassa myös yksilön asenteisiin, sillä asioiden sisäistämisaste sekä yksilön kokemukset ja 

taipumukset ovat vaikuttamassa asenteiden laatuun ja voimakkuuteen. Jos yksilö saa onnis-

tumisen kokemuksia jostain, hänen asennoitumisensa muuttuu siihen entistä positiivisem-

maksi, jolloin hän myös lisää ponnistelujaan ja parantaa suoritusvalmiuksia, joita alalla 

tarvitaan. (Peltonen ja Ruohotie 1992, 39; Ruohotie 1998, 42.) Jotkut ympäristöstä peräisin 

olevat myönteiset vaikutukset sisäistetään niin laajasti, että ne vaikuttavat ajan mittaan 

yksilön toimintaan melko johdonmukaisesti. Yksilöt asettavat itselleen tavoitteita ja pää-

määriä, jotka määrittelevät heidän käyttäytymistään. Näihin tavoitteisiin vaikuttavat yhtä-

lailla niin yksilölliset ominaisuudet kuin itsekäsityskin, ympäristötekijöiden lisäksi. (Hal-

lam 2009, 285.) 
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5.1.3 Uralla eteneminen ja menestyksen tavoittelu 

Reijon saatua varmuuden laulajanuralle pyrkimisestä, hän pyrki saavuttamaan kilpailuilla 

asioita, jotka veisivät häntä eteenpäin urallaan. 

R: sitten se ku niitä lähti kiertämään niitä kilpailuja nii oli se ... että niinku toivo si-
tä että ... et nyt niistä poikis jotain ... pääsis tekemään tiiätkö sinkkua ja tai täm-
möstä ja itse asiassa niinku ... parista kilpailusta tuliki nii et sai tehä sinkun (...) 

Kun katsotaan kokonaisvaltaisesti Reijon laulukilpailu-uraa, hänellä on ollut selvästi vahva 

usko ja asenne siihen, että laulukilpailut toimivat välineenä laulajan uralla etenemiseen.  

R: (...) sanotaanko näin kokonaisvaltasesti että jokainen laulukilpailu johonka mi-
nä oon menny nii minä oon toivonu että se kantaa ... johonki semmoseen asti et mä 
pystyn siitä taas niinku ponnistamaan ... enemmän siihen että mä pystyn tekemään 
tätä musiikkia työkseni. 

Rosenbergin (1960) affektiivis-kognitiivisessa konsistenssiteorissa yksilön asenteen ajatel-

laan pohjautuvan hänen uskomuksiinsa asenteen kohteesta. Asenne on oletuksen mukaan 

sitä positiivisempi, mitä enemmän yksilöllä on myönteisiä uskomuksia asenteen kohteesta. 

(Peltonen & Ruohotie 1992, 43.) Ja kuten Fishbein ja Ajzen (1975) toteavat, ihmisen käyt-

täytyminen on heidän mukaansa loppuen lopuksi tiettyjen uskomusten varassa. Myös funk-

tionalististen teorioiden perusajatuksena on, että ne ajattelevat asenteiden ja uskomusten 

olevan yksilön tarpeiden tyydyttäjiä. Näiden teorioiden mukaan motiiviperusteinen analyy-

si on ainoa keino ymmärtää asenteiden muodostumista ja muuttumista. Asenteet muodos-

tuvat, jotta ihmisen tarpeita voitaisiin tyydyttää helpommin. Mikäli tarpeet muuttuvat, 

asenteetkin muuttuvat. Asenteiden muutokseen voi johtaa myös se, etteivät ne kykene enää 

riittävästi tyydyttämään tarpeita. (Peltonen & Ruohotie 1992, 41.) Vaikka Maijalan (2003, 

103) tutkittavat olivat yhtä mieltä siitä, että musiikkikilpailut pitäisi jopa kieltää, toi yksi 

tutkittavista mielipiteessään esiin, että kilpailujen avulla urakehitystä on mahdollista no-

peuttaa. 

Ajansaatossa Reijon kilpailumotivaatiossa on tapahtunut kuitenkin selvää muutosta. Uran 

alussa Reijon käymät kilpailut (erityisesti pienemmät, karaokekilpailut) ovat tuottaneet 

hänelle usein pettymyksiä odotuksiinsa nähden riippumatta menestyksestä. 

R: mitä enemmän on nyt niinku käyny kilpailuita varsinki niitä karaokekilpailuja 
niin on huomannu sen että niist ei oo mitään hyötyä [kolauttaa pöytää]. 
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Tämän takia Reijo on ennen pitkään suuntautunut lähinnä kilpailuihin, joilla hän uskoo 

olevan merkitystä uralla etenemisen kannalta. Myös taitojen osoittaminen on saanut pie-

nemmän merkityksen (vrt. luku 5.1.1). 

R: mut nyt nykypäivänä se on sitte se että ... ei oo semmosta ... siis on tietysti se tie-
tynlainen tarve myös näyttää se että osaa laulaa ... ja osaa esiintyy mut ... mut se 
on niinku jääny toisaalle ... että siihen on tullu sitte eteen taas se että ... että niin-
kun ... haluaa niinku pyrkiä eteenpäin ... ja pyrkii vaan semmosiin kilpailuihin mis-
tä oikeesti voi niinku pyrkiä eteenpäin. 

R: (...) mut sitte sen vaa jossain vaiheessa huomas et ... karaokekilpailut ei ole se 
reitti mistä ... pääsen niinku tekemään musiikkia et se pitää ... mennä semmosen 
niinku ... semmosen kautta et joko ... oman niinku kovan työskentelyn kautta sillä 
taval- ... siis tottakai pitää koko ajan työskennellä kovaa ... tai sitten just tämmönen 
formaatti kuin [eräs kilpailuformaatti] ... siitähän niinku pääsee periaatteessa heti 
verkostoitumaan niinku ... musiikki-ihmisten kans. 

Reijon toiminnan suuntautuminen yleisesti arvostetumpiin kisoihin viittaa muun muassa 

tarpeiden ja arvostusten muutoksiin. Hän on havainnut pettymysten keskellä, että kisat, 

joissa hän on käynyt, eivät ole edistäneet hänen tarpeitaan riittävästi (vaikka olisi menesty-

nyt). Tästä johtuen hän on päättänyt hakeutua kisoihin, jotka edistäisivät näitä tarpeita pa-

remmin. (ks. Hallam 2009, 286) Samalla hänen arvostuksensa pienempiä kisoja kohtaan on 

vähentynyt ja suurempia kohtaan lisääntynyt (ks. Ruohotie 1998, 61). Koska Reijo on päät-

tänyt hakeutua haasteellisempien päämäärien tavoitteluun, kertoo tämä myös hänen kasva-

neesta itsetunnostaan.  

Se kuinka haasteellisia tavoitteita yksilö itselleen asettaa, rippuu hänen käsityksestään 

omista mahdollisuuksistaan (Kosonen 2001, 35; Hallam 2009, 288). Mikäli yksilön itse-

luottamus on vahva, hän asettaa mieluummin myös haasteellisia tavoitteita. Haasteelliset 

tavoitteet puolestaan ovat hyvä keino kohottaa omaa itseluottamusta. (Ruohotie 1998, 55–

56.) Jos yksilö näkee itsensä onnistuneena ja katsoo tämän menestyksen johtuvan korkeas-

ta kyvykkyydestä, hän saattaa sisäistää itsetuntemukseensa myönteiset mahdollisuutensa 

alalla myös tulevaisuudessa. (Hallam 2009, 288.) Huomioon tulee ottaa myös muutokset 

uskomuksissa, asenteissa ja odotuksissa kilpailun tuomista mahdollisuuksista, mitkä nekin 

vaikuttavat motivaation suuntautumisessa. 

Kun tehtävä on sopivan haasteellinen, on myös motivaatio korkeimmillaan. Mikäli tehtävä 

on liian helppo tai vaikea, on motivaatio pääosin matala. (Peltonen & Ruohotie 1992, 61.) 
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Hirvosen (2003) mukaan yksilön tulisi asettaa itselleen realistiset tavoitteet turhautumisen 

ja epäonnistumisen tunteiden vähentämiseksi (emt., 99). 

Nykyään kilpailuilla on Reijolle tärkeä asema toisaalta itsensä koettelemisessa mutta ennen 

kaikkea menestyksen tavoittelussa. 

H: mikä on sulle kilpailussa kaikista tärkeintä ... sillon ku sä meet laulukilpailuun 
niin mitä sä odotat siltä kaikista eniten? 

R: tottakai minä siitä voittoa [H & R nauravat kunnolla] se nyt o ihan sanom- [sy-
vä henkäys] ... öö ... no ehkä se on nyt enemmän tärkeintä se että ... että että ... taas 
pistää niinku itsensä likoon ... taas koettelee itseensä ja ... niinku ... katsoo vähän 
sillä tavalla että riittääkö rahkeet ... mutta tuota ... ehkä se on just se niinku eniten 
oottaa sitä että ... että niinku ... sijottus hyvin. (...)  

Kuten muun muassa Maijala (2003, 103) tuo tutkimuksessaan esiin, menestyminen kilpai-

luissa antaa suuremman mahdollisuuden saada arvostusta musiikkipiireissä, enemmän 

esiintymisiä ja yleisöä esiintymispaikalle. Tavoitteiden ja odotuksien merkitys päämäärän 

kannalta on suuri. Jos kilpailija ajattelee kykenevänsä saavuttamaan kilpailun avulla tärkei-

tä tavoitteita, hänen osallistumismotivaationsa on vahva. (Peltonen & Ruohotie 1992, 28.) 

On ymmärrettävää, että kilpailun luonteen vuoksi Reijo odottaa menestystä kilpailuilta, 

koska nimenomaan se mahdollistaisi paremmin uralla etenemisen.  

Toisaalta McClellandin suoritusarvoteorian mukaan yksilö on taipuvainen menestyksen 

tavoitteluun. Tähän liittyvät yksilön haasteelliset riskit ja oman erinomaisuutensa osoitta-

minen. Myös välittömän ja konkreettisen palautteen tarve on olennaista. (Ruohotie 1998, 

53.) Menestyminen on lisäksi yleisesti arvostettua ja ihmisillä onkin taipumus toimia taval-

la, joka johtaa pätevyyden tunteeseen. Toistuvat onnistumiset ja epäonnistumiset viestittä-

vät yksilölle, osaako hän vai ei. (Ruohotie 1998, 63.) Mikäli oppija uskoo kontrolloitavien 

tekijöidensä (kuten ponnistelut ja ahkeruus) vaikuttaneen saavuttamaansa menestykseen, 

hän odottaa myös jatkossa menestyvänsä hyvin (emt., 64). 

Kuten Maijalan (2003, 103) tutkimuksessa käy ilmi, ihmiset kilpailevat ja tavoittelevat 

niissä menestystä, jotta he pystyisivät nopeuttamaan urakehitystään. Tällä vaikuttaisi ole-

van myös suuri painoarvo Reijon kilpailujatkumon kannalta. Yleensä laulukilpailuissa (eri-

tyisesti yhteisön arvostamissa) hyvin sijoittuneille annetaan paremmat mahdollisuudet ede-

tä laulajanuralla muun muassa levytyksien ja keikkojen muodossa sekä julkisen huomion 

avulla. Motivaation odotuskomponenteiksi kutsutaan yksilön omaa kyvykkyyttä koskevia 

uskomuksia, kontrolliuskomuksia ja menestymisen odotuksia. Usko toiminnan ja tuotosten 
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syy–seuraus-suhteesta johdattavat suuriin menestymisen odotuksiin ja luultavasti myös 

tietyn toiminnan pitkäjänteisyyteen. (Ruohotie 1998, 72; Ruohotie 2000, 94.) 

Samalla, kun Reijo on suuntautunut yleisesti arvostetumpiin kisoihin ja hänen kilpailumää-

ränsä on lisääntynyt, hänen uskomuksensa ja arvostuksensa kilpailun tuomista mahdolli-

suuksista ovat kuitenkin jossain määrin jo vähentyneet. Hän on kuitenkin kokenut nykyi-

seen kilpailuun menemisen edelleen merkitykselliseksi oman urakehityksensä kannalta. 

R: (...) jotenki minusta on myös tuntunu tässä [kilpailuformaatin] aikana se että 
nää on semmoset kilpailut että jos tässä ei pärjää ... ja tästä ei poiji mitään ni ... sit 
se on siinä sit mä en lähe niinku mihinkään kilpailemaan ... sit on pakko vaan niin-
ku ... pikkuhiljaa kovalla työllä yrittää (...) 

Odotusarvoteorian mukaan mikäli yksilö kokee jonkin tehtävän sopivan haasteelliseksi ja 

uskoo sen tuottavan hänelle odotetunlaisen palkkion tai hyödyn, hän motivoituu myös teh-

tävän suorittamiseen. Tähän voi sisältyä myös yllykearvoa, mikäli yksilö arvostaa odotet-

tavissa olevaa palkkiota. (Ruohotie 1998, 57–58.) Odotusarvoihin vaikuttavat muun muas-

sa yksilön aikasemmat kokemukset vastaavanlaisista tilanteista (emt., 58). 

Reijon asenteessa kilpailemista kohtaan on ajansaatossa tapahtunut muutoksia. Kilpailuissa 

menestyminen ja voittaminen on vaihtunut tavoitteeksi päämäärän sijasta. 

R: ja ehkä ... ehkä sitten taas se asenne on muuttunu sitten niinku vuosien myötä 
myös nii että sillon alussa halus tosi kovasti voittaa ... mutta sitten loppuen lopuks 
niin sinne mentiin ihan sen takia et sai esiintyy ja ... ja sitten niinkun siinä sen 
esiintymisen lisäks toivo sitä että et menestys ... mut se ei ollu välttämätöntä. 

Puhuimme Reijon kanssa myös yleisesti siitä, mitä kilpailut mahdollistavat ihmisille. Pys-

tyin samaistumaan hänen esille tuomiin ajatuksiinsa ja uskomuksiinsa asiasta. Reijon mie-

lestä laulukilpailut tarjoavat väylän ihmisten tietoisuuteen pääsemisessä (mm. median 

avulla) ja antavat mahdollisuuden ammattimaiseen musiikin tekemiseen (vrt. Hirvonen 

2003, 139). 

R: se on tietyllainen kanava myös siihen että sä saat sitä kansakuntaa ... että ne ... 
sä oot siinä tietosuudessa ... niinku kansakunnan tietosuudessa ... joka tapauksessa 
sä jäät jonkun mieleen ... nii koko ajanhan sinä tietyllä tapaa kasvatat sitä kansa-
kuntaa (...) 

R: nyt ku rupee puimaan ni ... niistä kilpailuista löytyy tosi monta asiaa ... markki-
nointiha on yks ... sinä markkinoit samalla itseäs siinä ... ja promoot samalla itseäs 
siinä. 
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Hirvosen (2003) mukaan ihmiset ovat usein myös tietoisia näistä yhteisön määrittämistä 

arvostuksen kriteereistä. He tiedostavat, että ottamalla osaa kilpailuihin ja niissä mahdolli-

nen menestyminen tuovat lisää esiintymistilaisuuksia. (Emt., 108.) 

5.2 Kokemuksia kilpailusta 

Reijon kilpailukokemukset ovat olleet sekä positiivisia että negatiivisia, lopulta kuitenkin 

enemmän positiivisia. Kilpailut ovat antaneet Reijolle selvästi paljon ja kasvattaneet häntä 

myös osaltaan ihmisenä. Kilpailu-uran alussa esiintyminen kilpailuissa aiheutti häiritsevää 

jännitystä, joka myöhemmin on kuitenkin muuttunut hallittavammaksi kilpailun rutinoitu-

misen myötä. Toisaalta alun jännitys ja kilpailutilanteista selviäminen antoi myös positiivi-

sia kokemuksia itsensä ylittämisen tuntemuksina. 

5.2.1 Esiintymisjännitys 

Laulukilpailut ovat tuottaneet Reijolle niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia. Varsinkin 

Reijon ensimmäiset laulukilpailut aiheuttivat hänelle suurta jännitystä ja erilaisia tunte-

muksia, jotka johtuivat kilpailun uutuudesta ja esiintymiskokemuksen puutteesta. 

R: oli niinku ... siinä ... lavalla oli niinku siinä ois periaatteessa aina ollu mut sitte 
se oli niin uus tilanne taas että toisaalta että niinku vapisi kädet ja jalat ja 

H: mikä sua jännitti ... 

R: se just se uutuus siis se että niinku mitähän nuo ihmiset ajattelee minusta ja mun 
lauluäänestä ja nyt ne kattoo minua mitä ne ajattelee ja siis ... ja ... toimiiko tämä 
nyt että laulanko minä oikeen tämän ja enhä minä unoha sanoja siis ihan kaikki siis 
aivan kaikki. 

Arjas (2002, 18) tuo tutkimuksessaan esiin käsitteet "lavapelko" tai "esiintymispelko", joita 

usein käytetään esiintymisjännityksen synonyymeinä, mutta jotka todellisuudessa viittaa-

vat syvempiin ongelmakohtiin. Toskalan (1997, 163) mukaan esiintymisjännitys on sosiaa-

lista pelkoa. Siinä perussuhde itseen ja toisiin on luonteeltaan yhtäläinen muiden sosiaalis-

ten pelkojen kanssa (Arjas 2002, 18). Kun pelko muuttuu haittaavaksi, yksilö kokee jänni-

tyksen niin vaikeana, että se häiritsee myös esitystä (emt., 18). Arjaksen (2002, 82) tutkit-

tavilla yhtä lukuun ottamatta kaikilla esiintyi muun muassa ulkomuistin pettämiseen liitty-

viä pelkoja. Reijo kertoi myös, että hänellä on huono ulkomuisti (kappaleiden sanojen 
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muistaminen), mikä ainakin jossain määrin aiheutti epävarmuutta kilpailu-uran alkupuolen 

esiintymisissä. 

Laulun hallitseminen oli toisinaan erityisen vaikeaa jännityksestä johtuvien fyysisten oirei-

den vuoksi. 

R: (...) et sillon muistan ku olin vähän niinku epävarmempi ja näin pois päin nii kä-
si tärisi ja joskus tuntu sillä tavalla että ku seisoit nii toisella jalalla piti olla paino 
ku toinen jalka tärisi ja ... [naurua] ja tota se tuli sit suoraan niinku tuolta jos 
vaikka oikee jalka tärisi nii se tuli suoraan tähän kehoon ja sit se rupes menemään 
tänne ja [demonstroi tärinää, naurua]. 

Arjas (2002) puhuu väitöskirjassaan esiintymisjännityksestä ja tuo esiin jännityksestä joh-

tuvia fyysisiä oireita. Hänen tutkittavillaan ilmeni muun muassa käsien kylmettymistä, 

tärinää ja hikoilua sekä ongelmia sävelpuhtaudessa ja soinnissa. Myös huimausta esiintyi 

joillakin. (Emt., 79–80.) Kurkelan (1994) mukaan jännittämiseen liittyvät tyypilliset fysio-

logiset oireet, jotka autonomisen hermoston toiminta saa aikaan, ovat seurausta mielen 

tavasta aistia kokemuksen tasolla vaaraa. Tämän tyyppistä vaaran ennakointia sanotaan 

signaaliahdistukseksi, joka saa elimistön varautumaan runsaasti lihasvoimaa tai aivokapa-

siteettia vaativaan suoritukseen. (Emt., 173.) 

Aluksi tuleva kilpailu aiheutti Reijolle pahimmillaan niin stressaavia tunteita, että hän ko-

kee jopa sairastuneensa sen takia, mutta näyttäisi siltä, että kyseinen aika on nykyään jo 

taakse jäänyttä elämää. 

R: jännittää tottakai kilpailutilanne on aina kilpailutilanne mutta ... mut ei oo ei oo 
mitään semmosia suuria paineita et minä en oo ... mulla oli joskus ... ennen sillä 
tavalla ku minä olin tosi ... tosi kova jännittämään ... ja sitten tuli stressi ... siitä 
niistä tulevista kilpailuista ... nii se oli ... muutama päivä ennen kilpailuja niin 
flunssa ... mut enää en oo. 

R: nyt nykysin oon sinut lavalla mutta jännittää silti mut siihen ei enää tarvitse sitä 
semmosta ... semmosta hakemista. 

Jännitys ei ole ollut Reijolle kuitenkaan pelkästään negatiivinen tekijä, edes kilpailu-uran 

alkuvaiheessa. Vaikka ensimmäinen kilpailu oli hänelle uusi ja erittäin jännittävä tilanne, 

hän koki siitä selviytymisen hyvin myönteisenä, vaikkei suurempaa menestystä tullutkaan. 

R: (...) mentiin sinne paikan päälle ja ... olihan se niinku kokemuksena se oli tosi 
hyvä ... siinä ylitti tosi paljon itsensä (...) 
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Hirvosen (2003) mukaan esiintyminen kilpailussa voi olla hyvinkin vaativa tilanne, jossa 

onnistuessaan yksilö voi saada innostavia ja motivoivia onnistumisen kokemuksia. Tällöin 

on kyse optimaalisesta kokemuksesta, haasteesta, joka on koettu mielekkäänä. (Emt., 90.) 

Tällaisesta tilanteesta selviäminen voi olla hyvin merkittävä oppimiskokemus, joka auttaa 

häntä selviytymään myös myöhemmin uralla vaativissa tilanteissa (emt. 89). Maijalan 

(2003, 103) teoksessa käy ilmi, että kilpailut voivat inspiroida kilpailijoita ylittämään it-

sensä. 

5.2.2 Esiintymiskokemus ja kilpailun rutinoituminen 

Kilpailukokemuksen karttuessa kilpailuissa esiintyminen on tuonut edistystä ja varmuutta 

Reijon esiintymiseen. Tottuminen kilpailutilanteisiin on helpottanut myös kilpailun koh-

taamisessa. 

R: siis yks mikä on siinä ollu niinku kehityskaarellisesti sillon ku oon alottanu ihan 
lapsena sen ... kilpailemisen on ollu kehityskaarellisesti se et on saanu koko ajan 
enemmän kokemusta, on tottunu siihen lavaan (...)  

Mielenkiintoista on, että nykyään kilpailutilanteet jännittävät Reijoa jopa huomattavasti 

vähemmän kuin aikaisemmin. Hän toi jopa esiin, että tavalliset konserttitilanteet (esiinty-

miset, jotka poikkeavat kilpailutilanteista) jännittävät häntä itse asiassa enemmän kuin kil-

pailutilanteet. Tämä kertoo osaltaan hänen kilpailurutinoitumisestaan. 

H: (...) jännittääkö sua laulukilpailu enemmän ku semmonen normaali ... konsertti-
tyylinen juttu (...) 

R: minua jännittää enemmän ne esiintymiset ... se johtuu siitä koska minä oon ollu 
enemmän kilpailun aikana lavalla kun esiintymässä ... minä oon enemmän ... 
enemmän viettäny lavalla aikaa kilpailun muodoissa kun lavalla esiintymisen muo-
dossa ... se on jääny niin sanotusti päälle se ... et siitä pitäs niinku nyt päästä sillei 
... eroon. 

Runsas kilpailukokemus on auttanut Reijoa myös kappaletuntemuksen myötä. 

R: (...) tietää hirveesti biisejä ... pystyy analysoimaan aina jokaisen kilpailun jäl-
keen sitä omaa suoritustaan ... ja ehkäpä niinku vaikuttamaanki siihen sitte niinku 
taas tulevaisuudessa. 

5.2.3 Sosiaalinen vertailu 
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Kilpailu-uran alkuvaiheessa, kun Reijo ei ollut vielä varma laulajanurastaan ja voittaminen 

sen itsensä vuoksi hallitsi kilpailun tarkoitusperiä, vertailu kanssakilpailijoihin oli tavallis-

ta. Se aiheutti myös ikäviä tuntemuksia hänelle.  

R: kyl mie ennen varmaan tota ... aika paljon niinku vertailin itteeni muihin että 
"vitsi tuo nyt on kyllä parempi ku minä" ja ... ja se vähän lannisti mieltä (...) 

Kuten Hirvonen (2003, 30, 128) toteaa, musiikkikilpailut asettavat yksilöitä hierarkiseen 

paremmuusjärjestykseen. Tämä kilpailun keskinäisen vertailun asetelma aiheuttaa hänen 

(emt., 109) mukaansa usein näitä ikäviä tuntemuksia. Hirvonen (emt., 30, 128) myös alle-

viivaa edellä mainittuun vedoten, että kilpailut voivat olla vahvasti muokkaamassa heidän 

käsityksiään itsestään muusikkoina ja jopa ihmisinä – identiteetin rakentumisessa. Nyky-

ään tämän tyyppiset tuntemukset ovat Reijolla kuitenkin taakse jäänyttä elämää. 

R: mut ei sitä enää tuu ... sen kumminki niinku on tiedostanu sen että omalla osa-
alueellaan on hyvä ... niin tota ei ei jaksa enää sillä tavalla ... ajatella asiaa eikä 
jaksa vertailla (...) 

5.2.4 Kilpailujen ilmapiiri 

Kilpailujen ilmapiirin Reijo on kokenut pääosin myönteisenä. Kilpailutilanne on luonut 

ryhmähenkeä ja kanssakilpailijat ovat kannustaneet toisiaan. 

R: yleensä on ilmapiirit semmosia et ... ihmiset on niinku tosi ystävällisiä toisilleen 
ja ... kannustavia ja ... ja tuota ... kyllä sieltä niinku saa uusia ystävyyssuhteita ja ... 
kavereita ... ehkä se ei oo niinku se ensimmäinen asia mitä siinä lähetään hake-
maan mutta ... se on niinku iso plussa. 

Myös Sosniak (1985a, 64) tuo esiin vertaistukiryhmän (kuten kanssakilpailijat) myönteisen 

merkityksen yksilölle ja toteaa, että kanssakilpailijat voivat olla sekä tovereita että positii-

visessa mielessä myös kilpailijoita. Tosin Hirvosen (2003) tutkimuksessa tutkittavat toivat 

vertaisryhmän merkityksen esiin hyvin kaksijakoisesti. Toisaalta vertaisryhmän opiskelijat 

olivat parhaita kavereita, ystäviä ja kuuntelijoita. Toisaalta taas opiskeluilmapiiriä saattoi 

leimata ahdistavuus, johtuen opiskelijoiden keskinäisestä kilpailusta. (Emt., 66.) Kososen 

(2001, 81) tutkimuksessa ilmeni, että kilpailujen ilmapiiri voi tietyissä tapauksissa jopa 

inspiroida ja motivoida voimakkaasti itsensä kehittämiseen. 

Tosin Reijo kertoi myös poikkeustapauksista, jolloinka ilmapiiriä on leimannut tietynlai-

nen ylikilpailullisuus joidenkin kanssakilpailijoiden kohdalla. 
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R: Siis on ollu tällasia tiiätkö ihan oikeesti niinku siis semmosia rajatapauksia 
niinku pariin otteeseen noissa kilpailuissa et on ollu oikeesti semmosia ihmisiä jot-
ka ... jotka ei yksinkertasesti niinkun ... lähe sinne minkään muun takia ku sen takia 
et ne voittaa sen kilpailun ... se on ihan hyvä lähtökohta mut ku sitäki on niin eri-
laista siis ... niinku semmosta asennetta ... on on sitä semmosta pelkkä ... pelkkä 
niinkun se oma tavote ... ja kaikki muut ulkopuolelle ... minä ymmärrän sen et ha-
luaa voittaa mutta se et haluaa voittaa muut ... sitä mä en ymmärrä. 

Ames (1992) puhuu suorituskykytavoitteisen lähestymistavan omaavista yksilöistä, jotka 

painottavat omien kykyjen näyttämistä ja esille tuomista selviytymällä paremmin kuin toi-

set. Tällainen yksilö haluaa menestystä mahdollisimman vähällä ponnistelulla ja itsensä 

kehittäminen on enemmänkin väline saavuttaa toivottu päämäärä. Hänen mukaansa suori-

tuskykyorientoituneelle yksilölle tärkeintä on toisten kilpailijoiden päihittäminen ja oman 

kyvykkyyden osoittaminen. Mikäli yksilö on omaksunut tämän tyyppisen ajattelutavan, 

epäonnistuminen kilpailussa on hänelle merkki puuttuvista kyvyistä. (Emt., 262–263.) 

5.2.5 Arviointi ja palaute 

On mielenkiintoista huomata, että vaikka Reijo on kaiken kaikkiaan tyytyväinen kilpailu-

uraansa, hän kokee kilpailun luonteen ja varsinkin arvioinnin ainakin osittain negatiivise-

na. Hän kyseenalaistaa ennen kaikkea kilpailun tapaa valikoida laulajia jatkoon ja menes-

tykseen ilman, että yksittäisestä laulajasta saataisiin riittävän kattavaa kokonaiskuvaa. 

H: kokisitko sä niinkun ... laulamisen yhtä mielekkäänä ... kun se että jos ei niinku 
laulukilpailuja olis ollenkaan? 

R: kyllä ... itse asiassa minusta se ois paljo parempi että laulukilpailuja ei ois ... jos 
laulukilpailuja ois nii minun mielestä se pitäs olla niin että sinne mennään ... bän-
din kans ... vedetään puolen tunnin setti bändin kanssa koska siinä nähdään se ko-
konaiskuva ... eikä se että yhen biisin perusteella [–] ... jatkoon tai ei ... se on tosi 
raaka se on ... siis siitä ei nää sitä kokonaiskuvaa (...) 

Kilpailun arvioinnissa näkee ongelmia myös Russell (1989) ynnä muut. Heidän (1989) 

mielestään kilpailun arvioinnin yksi keskeinen ongelmakohta on se, että tuomaristolla har-

voin on riittävän kattavaa kokonaiskuvaa yksittäisen kilpailijan taustoista. Tällöin kilpaili-

jan sen hetkisen, todellisen suorituskyvyn mittaaminen on hyvin hankalaa ja taitotaso tulee 

näin ollen mitatuksi ainoastaan jopa yhden suorituksen perusteella. (Russell ym. 1989.)  

Lisäksi Westney (1999) että Bastian (1987) näkevät musiikkikilpailujen arvioinneissa sel-

keitä ongelmia myös luovuuden tasolla. Westney (1999) epäilee yksilön persoonallisuuden 

ja herkkyyden jäävän liian vähälle huomiolle arvioinneissa. Bastianin (1987, 63–69) tut-
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kimuksessa nousi jopa esiin, että kilpailujen arvioinneissa tuomaristo myönsi esteettisten 

ratkaisujen perustuvan omiin mielipiteisiin. Arvostaako tuomariston jäsen enemmän musi-

kaalisuutta vai tekniikkaa? Epäilyksen kohteeksi joutui myös tuomariston puolueettomuus: 

tiettyjä oppilaita voidaan suosia enemmän kuin toisia. (Hirvonen 2003, 98.) Kilpailujen 

voidaan siis katsoa määrittävän yksilön virallista osaamisen tasoa, vaikka arviointi pohjau-

tuisikin vain muutaman tuomarin ehkä melko subjektiivisiin käsityksiin (Hirvonen 2003, 

113). Vaikka Reijon mielestä kilpailun arvioinnissa on parantamisen varaa, tällä ei näyttäi-

si kuitenkaan olevan merkitystä hänen kilpailumotivaatioonsa kannalta. Hän on mielipi-

teestään huolimatta hakeutunut toistuvasti uusiin kilpailuihin. 

Mahdollisen kilpailumenestyksen tullessa Reijo kuitenkin arvostaa tuomaristolta saatua 

palautetta. 

R: (...) no tietysti siihen tulee sit kaikki ... ku se on laulukilpailu nii siellähän on 
tuomarit sitte että jos on ... menestyny nii tuomareiltaki on tullu sitte hyvää palau-
tetta ... että ... sitä arvostan niinku suuresti kanssa (...) 

On tärkeää ymmärtää, että kilpailuissa kilpailun tuomaristolla on vastuullinen tehtävä. En-

sinnäkin palautteen antamisessa karsiutuneille tulisi huolehtia, että he antavat palautteen 

oikein sanan kääntein ja että annettu palaute on johdonmukaista, asiallista ja rohkaisevaa. 

(Hirvonen 2003, 97–98.) Myös positiivisen palautteen merkitys yksilölle on erityisen tär-

keää, sillä se vahvistaa itsetuntoa ja auttaa uusien haasteiden kohtaamisessa (Arjas ym. 

2013, 230). Myös Uusikylä (2006, 87) korostaa realistisen, mutta kannustavan palautteen 

antamisen merkitystä. Yksilön edistymisen arviointi on pääasia, ei hänen vertaamisensa 

muihin. Yksilön tulisi olla myös tietoinen arvioinnin kriteereistä. (Emt., 88.) Huonoimmil-

laan tuomariston palaute voi olla ristiriitaista ja epäjohdonmukaista tai heidän tapansa esit-

tää asia voidaan kokea joissakin tapauksissa kovin masentavaksi. Täytyy kuitenkin muis-

taa, että juuri karsiutuneelle kilpailijalle tilanne voi olla hyvin arka. (Hirvonen 2003, 97–

98, 139.) Yksilön itsetunnon vahvistumisen lisäksi positiivinen tunnustus auttaa yksilöä 

kokemaan, että hänen saavutuksiaan pidetään arvokkaina ja että hän kokee olevansa myös 

sosiaalisesti arvostettu (Honneth 1995, 128, 173). 

Kaiken kaikkiaan Reijon kilpailu-uran kokonaiskuvan kannalta hän näkee kilpailujen ol-

leen hänelle tärkeä ja myönteinen ja merkityksellinen kokemusketju, eikä hän jättäisi yhtä-

kään kilpailua pois, edes näin jälkikäteen ajatellen. Seuraava lainaus kuvastaa myös Reijon 

vahvaa uskoa kilpailun antamiin mahdollisuuksiin. 
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R: vaikka se niinku vähän ... vähän jopa niinku hävettääkin se että tuota on ollu 
niin paljon kilpailuja niin ... ikinä en antas pois niinku yhen ainuttakaan kilpailua 
... koska jos joku kilpailu ois saattanu jäädä välistä nii empä välttämättä ois tässä. 

5.3 Kilpailun vaikutukset identiteettiin 

On selvästi nähtävissä, että kilpailut ovat olleet hyvin merkittävässä roolissa Reijon laula-

januralla. Kilpailuilla on ollut myös suuri positiivinen vaikutus hänen identiteettinsä kehit-

tymiseen. Kilpailut ovat antaneet hänelle erityisesti itseluottamusta, itsevarmuutta ja paran-

taneet hänen itsetuntemustaan. Kilpailun pettymykset ja onnistumiset ovat kasvattaneet 

lisäksi hänen henkisiä voimavarojaan. Hyvin merkittävänä Reijo kokee myös sosiaalistu-

misprosessin kehittymisen, johon kilpailu-ura on osaltaan ollut myönteisesti vaikuttamas-

sa. 

5.3.1 Itsekäsityksen parantuminen 

Kilpailut ja niistä saadut kokemukset ovat kasvattaneet Reijon identiteettiä ja itsetuntemus-

ta selvästi. Myös Reijon aluksi esille tuomilla pienemmillä kilpailuilla, jotka eivät ole vie-

neet hänen uraansa juurikaan eteenpäin, on ollut kuitenkin merkittävä kasvattava merkitys 

hänen identiteettinsä kannalta. 

R: siis onhan ne [pienemmät laulukilpailut, karaokekilpailut] tietyllä tapaa vieny 
siis eteenpäin ... koska niinkun nyt jälkeenpäinhän sen on tajunnu että ... niillä on 
ollu ihan erillainen merkitys niillä karaokekilpailuilla kun mitä mä oon periaat-
teessa lähteny hakemaan et sillon ku mä tajusin sen että näillä ei voi tehä niinku it-
sellensä uraa ... nii sillon mä tajusin sen et ... nää on ollu semmoset kilpailut, nää 
on ollu semmoset vuodet mulle mikä on kasvattanu minua itteeni ... sillä tavalla et 
mulle on tullu sitä varmuutta ja sitä niinku ... itseensä uskomista ja sitä semmosta 
niinku ... ehkä niinku musiikillista tietoutta siis sillä tavalla et ... et niinku ... mikä 
on se niinku se sinun juttus ... siis sillä tavalla et sen on huomannu et aina ku ollaa 
oltu kilpailuissa nii se on ollu iskelmää. 

Myös Hirvosen (2003, 52, 109) mukaan kilpailut voivat toimia parhaimmillaan erittäin 

merkittävinä kokemuksina yksilön uralla (Hirvonen 2003, 52, 109). Merkittävillä koke-

muksilla puolestaan voi olla jopa lähtemätön vaikutus yksilön itsekäsitykseen (Antikainen 

ym. 1995, 303–304). 

Reijon ihmisenä kasvamisen kannalta merkittävin asia, jonka kilpailut ovat tarjonneet, on 

ollut itsevarmuuden kasvu.  
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H: (...) mitä kilipailut on sulle antanu kaikista eniten? 

R: kyl ne on antanu itsevarmuutta ihan älyttömästi ... siis just sitä että niinku [ys-
käisy] ... uskaltaa olla enemmän niinku avoimempi siellä lavalla ja ... ja niinku on 
ollu enemmän ... niinkun antanu siis sitä semmosta uskoo uskoo ja varmuutta siihen 
että on niinku ... on on siihen että niinku pystyy menemään tuonne lavalle ja laula-
maan ... se että pystyy antamaan itsestään enemmän ihmisille sitte samalla ku 
esiintyy. 

Kilpailut ovat kasvattaneet myös hänen itsetuntemustaan. 

R: itsetietosuus on niinku paljo suurempi ... siis tietää mihin pystyy ... tietää omat 
rajansa ... niinkun ... laululliset rajat ja ... tietää että mikä on se sinun se juttu ... tai 
siis se semmonen niinku mukavuusalue. 

Reijon käymät kilpailut ovat selvästi kasvattaneet hänen itsevarmuuttaan ja -tuntemustaan. 

Esiintyminen kilpailutilanteessa voi olla hyvinkin vaativa tilanne, jossa onnistuessaan yksi-

lö voi saada miellyttäviä kokemuksia. Kuten aikaisemmin jo tuli esiin, Reijoa vaivasi uran 

alussa esiintymisjännitys. Ajansaatossa, kilpailurutinoitumisen myötä jännitys on kuitenkin 

muuttunut hallittavaksi ja hän on myös esiintyessään joutunut usein ylittämään itsensä.  

Hänellä on siis haasteellisia tilanteita riittänyt, joista hän on kuitenkin hyvin selvinnyt. 

Hirvosen (2003, 90) mukaan "tällöin on kysymys optimaalisesta kokemuksesta, haasteesta, 

joka on tuntunut mielekkäältä". Lisäksi tällaisesta tilanteesta selviäminen voi olla yksilölle 

hyvin merkittävä kokemus, joka auttaa häntä selviytymään myös myöhemmin uralla vaati-

vissa tilanteissa (emt. 89). 

5.3.2 Henkinen kasvu 

Kilpailujen tuomat onnistumiset ja epäonnistumiset ovat olleet selvästi vaikuttamassa Rei-

jon henkiseen kasvuun. 

R: ku tuli ... paljon pettymyksiä välillä ja sitte tuli niitä onnistumisia niin sitte sen 
osas jotenki niinku ... miten sen sanos ... sen osas niinku ... niinku ... poistaa mieles-
tään sen pettymyksen ... että ei sitä tullu enää sillä tavalla ajateltua sitä asiaa [syvä 
huokaus] ... ei ottanu sillä tavalla itteensä ... kun otti aikasemmin. 

Myös Maijala (2003, 103) pitää onnistumisia ja epäonnistumisia tärkeinä yksilön identitee-

tin kehittymisen kannalta. Reijo totesi jopa itsekin, että hän ottaa kilpailut mieluummin 

pettymysten ja onnistumisten kautta, jotta ne kasvattaisivat häntä ihmisenä enemmän. Kun 

kilpailukokemusta karttui Reijolle hieman enemmän, hän koki myös asennemuutoksen 

menestymisodotuksissa. Hän osasi varautua paremmin myös mahdollisiin pettymyksiin. 



!

!

107!

R: oli ... sitten niinku semmonen ei ei niinku liikaa toiveita niinku herättäny ite itel-
leen ettei tullu sitä sitten että jos et sijotukkaan niin sit sinä yhtä'äkkiä tuutki sieltä 
niinku heittämällä alas. ... siis tottakai aina toivoo että niinku sijottus hyvin mutta ... 
et ei liikaa semmosia toiveita. ... et ehkä ... ehkä se on ollu se ... se minkä oon oppi-
nu niinku sisästämään että ei se kaikki ei oo niin yksinkertasta ja varmaa. 

5.3.3 Sosiaalistuminen 

Vaikka Reijo kertoi haastatteluissa olleensa nuorempana hyvin ujo, hän painotti myös, että 

kilpailut ovat olleet edesauttamassa hänen sosiaalistumisprosessiaan. 

R: minähän olin tosi ujo sillon pienenä poikana ... enhän mä sillä tavalla uskaltanu 
ihmisten kanssa keskustella ja näin pois päin mut nyt sitte ku kilpailuja on käyny nii 
tarvittee niitä ihmisiä ympärille ... mie en tykkää olla yksin yhtään ... siis se on just 
se ... mikä ... mistä minä oon hyvinki itse asiassa onnekas että minusta on tullut hy-
vin sosiaalinen ihminen ... ja minä oon mieltäny sen myös että ... et minua on help-
po lähestyä. 

Näyttäisi vahvasti siltä, että Reijon kilpailurutinoitumisella on ollut vahva kasvattava vai-

kutus häneen ihmisenä. Hän on saanut ennen kaikkea itsevarmuutta, tietää musiikilliset 

rajansa ja sosiaalistunut ihmisenä kilpailumäärän kasvaessa. Lisäksi hän on saanut esiin-

tymiseen varmuutta, eikä häntä enää jännitä häiritsevästi kilpailujen tuoksinnassa. 

5.4 Johtopäätökset 

Tutkimuksen yhteydessä on käynyt selvästi ilmi, että Reijon kilpailu-ura on ollut moninai-

nen ja vivahteikas. Hänelle on tullut vastaan niin pettymyksiä kuin onnistumisenkin koke-

muksia. Lisäksi kilpailuilla on ollut vaikutusta hänen sosiaalistumisprosessissaan. Reijon 

luonteesta huokuu itsevarmuus ja on selvää, ettei hän ole mitään luovuttajatyyppiä (mah-

dollisen pettymyksenkään eteen tullessa). Haastattelujen yhteydessä on ollut myös mielen-

kiintoista huomata, kuinka vahva uskomus – ja asenne – Reijolla on ollut kilpailujen tar-

joamista mahdollisuuksista hänen laulajanuraansa ajatellen. Myös Toukomaa (1967, 18) 

kuvastaa asenteiden määräävän niiden välineiden valintaa, joiden avulla arvopäämääriä 

pyritään saavuttamaan. Laulajanurallaan hän kuitenkin kokee, ettei vielä ole saanut (lukui-

sista kilpailuista huolimatta) tehtyä haluamaansa läpilyöntiä musiikkimaailman huipulle. 

Tutkimukseni pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää tutkittavan kilpailumotivaatiota. 

Etsin myös motivaatiossa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia kilpailu-uran alusta nyky-

päivään. Ensimmäisiin kilpailuihin Reijo on lähtenyt lähinnä osoittamaan taitojaan pää-
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määränään voitto. Kilpailu itsessään on ollut tällöin hänen päämääränään. Samalla hän on 

hakenut varmuutta laulajanuralle pyrkimisestä. Kun tarkastellaan Reijon kilpailutavoitteita 

sekä kilpailuorientaatiota uran alkupuolella, on siinä vahvoja viitteitä Amesin (1992) suori-

tuskykytavoitteisen lähestymistavan omaavaan yksilöön, joka painottaa omien kykyjen 

näyttämistä ja esille tuomista selviytymällä paremmin kuin toiset. Tällöin yksilön ponnis-

tukset ovat vähäisiä ja oppiminen on enemmänkin väline saavuttaa toivottu päämäärä. 

(Emt., 262–263.) Tätä kuvastaa Reijon vahva halu voittamiseen. Myöhemmin hän on kui-

tenkin omaksunut kilpailut selkeästi välineellisenä oman uransa edistämiseen. 

Koska juuri kilpailun voittaminen on kiehtonut Reijoa hänen kilpailu-uransa alkuvaihees-

sa, on motivaatio kilpailuun ollut selvästikin ulkoinen. Hirvosen (2003, 77) mukaan yksilö 

sitoutuessaan tiettyyn toimintaan saavuttaakseen ulkoista hyötyä on myös ulkoisesti moti-

voitunut. Tällöin toiminta tapahtuu yleensä palkinnon seurauksena, jolloin toiminnasta 

tulee väline jonkin saavuttamiseksi eikä se itsessään olekaan tärkeintä tai kiinnostavaa. 

(Emt., 77.) On havaittavissa, että ulkoiset palkkiot (kuten tunnustuksen saaminen) ovat 

kiehtoneet häntä osallistumasta kilpailuihin. Vaikuttaisi myös vahvasti siltä, että Reijon 

kilpailujatkumon ja laulajanuralle suuntautumisen kannalta tunnustuksen saaminen on 

noussut keskeiseksi kulmakiveksi. Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi (esim. luku 3.2), kil-

pailut ovatkin yksi merkittävä keino saada musiikkielämän julkista ja myönteistä tunnus-

tusta (Hirvonen 2003, 145; Arjas ym. 2013, 237). Tämä on ollut myös mahdollisesti kan-

nustamassa uusiin kilpailullisiin tilanteisiin (ks. Hirvonen 2003, 92). Tunnustuksen saami-

nen on antanut Reijon laulajanuralle hakeutumisen lisäksi runsaasti myös itsevarmuutta, 

itseluottamusta ja vahvistanut hänen käsityksiään itsestä laulajana ja ihmisenä. 

Kun Reijolle on syntynyt varmuus laulajanuralle pyrkimisestä, kilpailuista näyttäisi vähi-

tellen tulleen väline sen saavuttamiseen. Lisäksi kilpailumäärän lisääntyessä Reijon moti-

vaatio on suuntautunut isompiin, yleisesti arvostetumpiin kilpailuihin, koska hän on katso-

nut pienempien kilpailujen olleen lähes merkityksettömiä (menestyksestäkin huolimatta) 

hänen urakehityksensä kannalta. Vaikuttaisi siis jo lähtökohtaisesti siltä, että Reijon tar-

peissa on tapahtunut muutoksia. Kuten Peltonen ja Ruohotie (1992) toteavat, tarpeet muut-

tuvat kypsymisen ja niiden tyydyttymisen johdosta. Se, missä arvossa yksilö kannusteita 

pitää, riippuu siitä, kuinka hyvin ne pystyvät tyydyttämään hänen tarpeitaan. Tehtävät 

vaihtelevat paljolti kannustavuutensa puolesta, minkä vuoksi niiden tulisi myös vastata 

yksilön tarpeita. Kannusteita säätelemällä voidaan siis vaikuttaa yksilön tarpeisiin ja sitä 

kautta käyttäytymisen suuntautumiseen. (Emt., 52–53.) Pohdittavaksi jää, kuinka paljon 
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Reijon oma persoonallisuus (identiteetti) on ollut vaikuttamassa kilpailuinnokkuuteen. 

Osalle ihmistyypeistä on nimittäin tavallista hakeutua uusien haasteiden ja kasvumahdolli-

suuksien pariin toistuvalla tahdilla (emt., 27). 

Kun nykyään Reijo on suuntautuneena yleisesti arvostetumpiin kisoihin, hän on alkanut 

odottaa myös menestystä yhä enenevässä määrin. Kuten Maijala (2003, 103) toteaa, muu-

sikoiden yksi tärkeimmistä syistä kilpailuihin osallistumisessa on juuri menestyksen tavoit-

telu, koska kilpailuissa pärjäämisestä seuraa usein mainetta, rahaa ja lisää esiintymisiä. On 

selvää, että koska Reijo on valinnut kilpailemisen tien hänen halutessaan musiikkimaail-

man huipulle, vaatii se myös kilpailumenestystä. Kilpailumenestys antaisi hänelle puoles-

taan julkista huomiota, tunnustusta ja näin ollen myös mahdollisuuden edetä urallaan. 

Mahdollisen menestyksen kautta saadut tunnustukset kannustavat ja motivoivat ihmisiä 

myös eteenpäin (Arjas ym. 2013, 229). Hirvosen (2003) mukaan yksilöt ovat usein myös 

tietoisia näistä yhteisön määrittämistä arvostuksen kriteereistä. He tiedostavat, että ottamal-

la osaa kilpailuihin ja niissä mahdollinen menestyminen tuovat lisää esiintymistilaisuuksia. 

(Hirvonen 2003, 108.) Kilpailuja voidaan luonnehtia tapahtumiksi, joilla voi tuoda esiin 

itseään, omaa karismaattisuuttaan ja jonka avulla on mahdollisuus erottua toisista (emt., 

139). Ja kuten Maijalan (2003, 103) yksi tutkittavista tuo esiin, kilpailujen uskotaan no-

peuttavan omaa urakehitystä. 

Hirvosen (2003, 77) ja Amabilen (1983, 15, 76–77) korostavat taiteellisessa luovassa toi-

minnassa sisäisen motivaation merkitystä ensiarvoisen tärkeänä. Tutkimukset (ks. esim. 

Kosonen 1996; Kosonen 2001, 2010; Hirvonen 2003) ovat myös vakuuttavasti osoittaneet, 

että musiikin parissa harrastaminen todella on sisäisten motiivien virittämää toimintaa 

(musiikista pidetään sen itsensä vuoksi). Kososen (2001, 37; 2010, 295, 304) mukaan soi-

tettu tai laulettu musiikki ja musisoinnin tuottamat elämykset ovat selkeästi tärkein motiivi 

ja merkityksen antaja musiikin harrastamiseen. Reijon kilpailuinnokkuus, menestyksen 

tavoittelu ja uralla eteneminen kilpailun avulla viittaavat kuitenkin siihen, että hänellä on 

vahva suoritus- ja saavutusmotivaatio. Kososen (2010) tuokin esiin, että itse musiikillisten 

motiivien (kuten soittamisen ilo) lisäksi suoritus- ja saavutusmotivaatiot muodostavat toi-

sen merkittävän motiiviryhmän muusikoilla. Erityisesti yksilön kokemukset pystyvyydes-

tään, kyvykkyydestään ja hallinnan tunteestaan ovat arvokkaita. (Emt., 304.) 

Banduran (1986) sosiokognitiivisessa teoriassa yksilön toiminnan suuntautuminen, ponnis-

telujen määrä sekä sinnikkyys tiettyä tavoitteen mukaista toimintaa kohtaan määräytyvät 
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yksilön käsityksistä omasta suorituskyvystään. Yksilöt odottavat myös tuloksia itseltään 

näiden käsitystensä perusteella. Toisin sanoen yksilöllä voi tällöin olla vahva usko siihen, 

että tietty toiminta johtaa tavoiteltuun tulokseen. (Ruohotie 2000, 168.) Tähän viittaa vah-

vasti myös Reijon voimakas suoritusmotivaatio sekä kilpailun välineellinen käyttö laula-

januralla etenemiseen. 

Toinen tutkimuskysymykseni oli, millaisia merkityksellisiä kokemuksia tutkittavalla on 

kilpailuista jäänyt. Kuten jo aluksi saatoin olettaa, kokemuksia löytyi niin hyviä kuin huo-

nojakin. Toisaalta Reijo koki kilpailu-uran alussa voimakasta ja häiritsevää jännitystä tule-

vista kilpailuista sekä esiintymisjännitystä itse kilpailuissa, mutta kilpailukokemuksen 

myötä hänen itseluottamuksensa ja itsevarmuutensa on kasvanut, mikä on ollut osaltaan 

vaikuttamassa myös siihen, että nykyään jännitys on pikemminkin stimuloivaa. Toskalan 

(1997, 163) mukaan esiintymisjännitys on sosiaalista pelkoa, joka puoltaa käsitystä myös 

siitä, että Reijo oli nuorena todella ujo, toisin sanoen sosiaalisesti rajoittunut. Nykypäivänä 

Reijo kokee olevansa kuitenkin erittäin sosiaalinen ja helposti lähestyttävä, mihin muun 

muassa kilpailut ovat olleet osaltaan vaikuttamassa. On kuitenkin huomioitava, että sosiaa-

listumista tapahtuu ihmisillä kaiken aikaa, eikä kilpailut suinkaan ole ainoa syy siihen. 

Kilpailu-uran alkupuoliskolla, jolloin kilpailu itsessään oli Reijon päämääränä, hän kertoi 

kokevansa epämiellyttäviä tuntemuksia, koska hän vertaili itseään muihin melko paljon, 

mikä on yhteydessä myös siihen, että hän totesi voittamisen olleen ensiarvoisen tärkeää. 

Hirvosen (2003, 109) mukaan juuri kilpailun keskinäisen vertailun asetelma voi johtaa 

näihin epämiellyttäviin tuntemuksiin. Kilpailukokemus on kasvattanut runsaasti myös Rei-

jon musiikillista tietämystä kappaletuntemuksen myötä. Nykyään hän tietää ja tuntee pal-

jon eri kappaleita muun muassa iskelmämusiikin parista. Kilpailun ilmapiirin Reijo on 

kokenut kannustavana lähes poikkeuksetta. Hän kokee myös saaneensa kilpailujen avulla 

uusia kavereita ja ystäviä, mikä on ollut suuri plussa.  

Reijo pitää arvossaan myös kilpailusta saatua palautetta mahdollisen menestyksen jälkeen, 

mutta toisaalta kritisoi kilpailun tapaa valikoida "paremmat" ja "huonommat" laulajat. Hä-

nen mielestään kilpailuilla on usein raaka tapa karsia kilpailijoita jopa yhden kappaleen 

perusteella ilman, että nähtäisiin laulajan todellista kyvykkyyttä ja kokonaisuutta. Myös 

Russell ynnä muutkin (1989) pitävät kilpailun arvioinnin ongelmana sitä, että tuomaristolla 

on harvoin riittävän kattavaa kokonaiskuvaa yksittäisen kilpailijan taustoista. Tällöin kil-

pailijan sen hetkisen, todellisen suorituskyvyn mittaaminen on hyvin hankalaa; taitotaso 
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tulee mitatuksi ainoastaan jopa yhden suorituksen perusteella. Lisäksi tuomariston tapa 

arvostella yksittäistä kilpailijaa on usein kovin pinnallinen. (Emt.) 

Kolmas ja viimeinen kysymys, johon pyrin tutkimuksessani vastaamaan oli, miten kilpailut 

ovat vaikuttaneet tutkittavan identiteettiin. Tärkeimpänä esille nousivat itsevarmuus ja itse-

luottamus, joita kilpailut ovat antaneet Reijolle hänen sanojensa mukaan "ihan älyttömäs-

ti". Verrattuna kilpailu-uran alkuaikoihin hänen esiintymisensä lavalla on selvästi vah-

vemmalla tasolla. Kilpailut ovat myös opettaneet Reijoa tunnistamaan hänen omat musii-

killiset rajansa ja mahdollisuutensa sekä löytämään oman tyylinsä ja mukavuusalueensa. 

Myös onnistumiset ja epäonnistumiset ovat vahvistaneet hänen henkistä puoltaan ja hän on 

pitänytkin tämän tyyppisiä kokemuksia kasvattavina. Ja kuten jo tämän luvun alussa tote-

sin, Reijon sosiaalistumisprosessi on edistynyt myös kilpailujen kautta. Vaikka hän alussa 

koki olevansa hyvin ujo ja epävarma, hän kokee olevansa nykyään hyvin sosiaalinen ja 

helposti lähestyttävä. 

Kaiken kaikkiaan on todettava, että kilpailut ovat selvästi antaneet Reijolle monessa mie-

lessä paljon myönteisiä asioita. Hänelle on muodostunut selvä usko siihen, että kovalla 

yrittämisellä ja kovilla ponnistuksilla saa tulosta aikaan ja niin on osittain tapahtunutkin. 

Vielä hän kuitenkin hakee sitä kirkkainta kruunua, kruunua, joka johdattaisi hänet musiikin 

"tähtitaivaalle".  
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6 POHDINTA 

Lähtiessäni itse kisaamaan tangomarkkinoille laulukilpailun voitosta vuonna 2012 usko-

mukseni laulajanuran kehittymisen kannalta oli vahva: voittamalla kilpailun saisi keikkoja 

ja nimeä (julkisuutta) ja näin saisi tehdä myös samalla työtä, josta pitää. Loppuen lopuksi, 

kun voitin kyseessä olevan kisan, olettamukseni osui oikeaan, mutta vain osittain: keikkoja 

riitti tietyksi aikaa, pitkäsoittolevy valmistui ja nimeäkin tuli, mutta ennen pitkään tunsin 

jääväni melko tyhjän päälle kaiken keskellä. Väitän, että artistinuralla toimiminen (laulaja-

na) ja "pinnalla pysyminen" vaatii hyvin paljon itse laulamisesta poikkeavia asioita ja jopa 

onnea: ei riitä, että pelkästään laulat hyvin vaan täytyy myös saada kappaleita radiosoit-

toon, verkostoitua ihmisten kanssa sekä olla ennen kaikkea edustava persoona ja luonteel-

taan erittäin ulospäinsuuntautunut. Kuten Maijalan (2003, 103) väitöskirjassa käy ilmi 

erään tutkittavan lausahduksena "voitolla on mahdollista päästä alkuun, mutta vaikka olis 

voittanut useimpiakin kansainvälisiä kilpailuja, niin se ei takaa sitä, että elättäis loppuikän-

sä sitten konsertoimalla". Kilpailu voi kuitenkin toimia mahdollisuutena ja se voi nopeuttaa 

urakehitystä, mutta se ei takaa pysyvää "tähtitaivaalle" pääsyä. On itse asiassa hyvä tiedos-

taa, että yleisestikin arvostettujen laulukilpailujen voittajista vain harvat ovat kuuluisia 

vielä muutaman vuoden kuluttua voitostaan. Lisäksi todella tunnettuja laulajia on vain 

kourallinen (populaarimusiikin puolella) ja he harvoin ovat "nousseet pinnalle" kilpailujen 

kautta – ajatellaan nyt vaikkapa Juha Tapiota, Suvi Teräsniskaa, Jenni Vartiaista, Anne 

Mattilaa. 

Kysymykseen, onko laulukilpailu hyvä vai huono asia, ei ole yksiselitteistä vastausta. Se 

voi antaa mahdollisuuden, mutta lopullista "läpilyöntiä" sillä harvoin tehdään. Lisäksi kil-

pailu ei ole kaikkia varten. Se vaatii yksilöltä sekä oikeanlaista suhtautumista kilpailua 

kohtaan että myös hyvää itsetuntoa, jotta mahdolliset pettymykset kilpailuissa pystyttäisiin 

käsittelemään ja etteivät ne aiheuttaisi kohtuuttoman suuria kolauksia omalle itsekäsityk-

selle. Lisäksi suhtautuminen kilpailemiseen tulee olla "terveellä" pohjalla, ettei yksilö ala 

arvottamaan ainakaan omaa ihmisarvoaan kilpailujen perusteella. Tämä liittyy muun mu-

assa menestyksen tavoitteluun, jota kilpailusta usein lähdetään hakemaan. 

Gould (1988, 82) on todennut kilpailun epäkohdista muun muassa toteamalla, että "painot-

tamalla konsensusta se poimii esiin tämän keskivertaisen, kiistattoman, helposti tunnistet-

tavan kyvykkyyden ytimen ja hylkää sen mikä on intomielistä ja spontaania". Kilpailuilla 

voi siis olla tapana vääristää helposti muun muassa sitä, millaista on hyvä soittaminen 
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(Maijala 2003, 102). Saman uskon pätevän myös laulamiseen. Ongelmaksi taiteessa (kuten 

musiikissa) muodostuu juuri se, mitä asioita arvostelussa painotetaan ja ovatko kaikki kil-

pailijat ylipäänsä "samalla viivalla". Tuomariston arviointi perustuu usein kuitenkin 

enemmän tai vähemmän heidän subjektiivisiin käsityksiinsä. Kuten myös Reijon tapauk-

sessa käy ilmi, hän vähintäänkin kyseenalaistaa kilpailun tavan valikoida ihmisiä menes-

tykseen ja ei-menestykseen ilman riittävää kokonaiskuvaa. Hänellä on toisaalta vahva us-

komus kilpailumenestyksen tuomista mahdollisuuksista uraansa ajatellen, mutta samalla 

hän kuitenkin kyseenalaistaa osittain kilpailujärjestelmän. Kuten Hirvonen (2003, 92, 108, 

113–114) kirjoittaa, vaikka yksilö kokisikin, ettei kilpailutilanne ole aina kovinkaan miel-

lyttävä, häntä saattaa silti kiehtoa ajatus kilpailumenestyksen kautta tulevista esiintymisistä 

ja uralla edistymisestä. Lisäksi ihmiset tuntuvat usein jopa ajattelevan, että kilpailuihin 

osallistuminen on välttämätön asia tulevaisuuden uran kannalta (ks. emt., 107). Tämä aja-

tus heijastuu vahvasti myös Reijon laulajanuralla, mikä antaa myös osviittaa siitä, että hän 

uskoo lähes vankkumatta kilpailujen olevan se väline, mikä johtaa urakehitykseen ja me-

nestykseen laulajana. 

Myös tutkimukseni analyysin kannalta jäin pohtimaan erästä asiaa. Vaikka kokonaisuuden 

kannalta on selvästi nähtävissä, että kilpailut ovat olleet Reijolle hyvin merkittävässä ase-

massa, on myös viitteitä siitä, että hän kokisi kilpailut osittain ristiriitaisena. Reijo nimit-

täin ilmentää, ettei antaisi kilpailuakaan pois, koska ei olisi välttämättä siinä asemassa, 

missä tällä hetkellä on, mutta toisaalta hän harmittelee myös sitä, ettei ole tehnyt uraa ko-

van työn kautta keikkailemalla (kilpailujen sijaan). Tämä lähinnä siksi, että Reijo kokee 

normaalit esiintymiset (keikat) haasteellisina ja vaikeina, kun itse keikkailemisesta hänellä 

ei ole niin paljon kokemusta. Tästä kilpailurutinoitumisesta johtuen hän myös jännittää 

enemmän normaali keikkatilanteissa esiintymisiä. Lisäksi Reijo kokee, että markkinointi-

työ, jota hän olisi voinut tehdä keikkailemisen avulla, on jäänyt vähiin runsaan kilpailu-

taustan myötä. Tämä on myös syynä siihen, miksi hän toivoo toisaalta, ettei kilpailuja olisi, 

vaan että kaikki artistit löydettäisi tavallisilta keikoilta. 

Koska tutkimukseni aihe pohjautui pitkälti omaan taustaani iskelmälaulajana, tämä on 

osaltaan ollut vaikuttamassa tutkimustuloksiin muun muassa esiymmärrykseni kautta. Toi-

saalta oma taustani on ollut kuitenkin edesauttamassa vuorovaikutussuhteessa tutkittavan 

kanssa, asioiden ymmärtämisessä ja sisäistämisessä lähemmäksi tutkittavan ajatusmaail-

maa. Oma suhtautuminen laulukilpailuihin on muuttunut ajan saatossa ja olen itse toden-

nut, etten kilpaile enää: en koe siihen tarvetta. 
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Työni tarkoituksena oli tarkastella iskelmälaulajan kilpailumotivaatiota. Lisäksi hain vas-

tauksia tutkittavan kilpailukokemuksista ja kilpailun vaikutuksista hänen identiteettiinsä. 

Aineistolähtöisyyden avulla sain rajattua tutkimukseni kannalta keskeisiä motivaatioteori-

oita työni tarkoitusperiin. Tutkimukseni aihe syntyi omasta taustastani ja kiinnostuksestani 

kilpailemiseen ja iskelmämusiikkiin. Lisäksi innoittajana työhöni toimi Airi Hirvosen 

(2003) väitöskirja "Pikkupianisteista musiikin ammattilaiseksi". Tutkimuksessaan hän 

yllättyi musiikkikilpailujen tärkeästä asemasta osana soitonopiskelijoiden koulutusta.  

Haastavinta työssäni oli motivaatio-käsitteen tarkasteleminen ja siihen liittyvien tekijöiden 

jäsentely suhteessa motivaatioon. Tämä johtui pitkälti siitä, että on olemassa runsas käsit-

teiden kirjo ja useita eri teorioita, joiden suhde ja tarkastelunäkökulma motivaatioon on 

hyvin erilainen. Käytin työssäni muun muassa Fishbeinin ja Ajzenin (1975) asenneteoriaa 

(yleinen näkökulma) sekä Hallamin (2009) rakentamaa mallia (musiikin näkökulma) yksi-

lön ja ympäristön vuorovaikutussuhteesta motivaation määrittelyssä. Aikaisempaa tutki-

musta musiikkikilpailuista on suhteellisen vähän. Olemassa oleva kirjallisuus pohjautuu 

pitkälti klassiseen musiikkiin ja pianokilpailuihin, mikä osaltaan vaikutti myös siihen, että 

työni viitekehys ei täysin vastannut tutkimukseni tarkastelunäkökulmaa. Halusin tästä huo-

limatta kohdistaa tutkimukseni juuri kilpailumotivaatioon iskelmälaulajan näkökulmasta. 

Kirjallisuuteen perehtyessäni löysin tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilöiden kilpailuviettiin, 

erityisesti musiikissa. Muusikot hakeutuvat kilpailuihin usein saadakseen julkista huomiota 

ja tunnustusta, rahaa ja palkintoja sekä nopeuttaakseen urakehitystään (ks. esim. Maijala 

2003, 102–105). Toisaalta yksilöiden välillä on eroja, kuten myös suhtautumisessa kilpai-

luihin. Kilpailun merkittävästä asemasta yhteiskunnassa kertoo ihmisten yleinen arvostus 

kilpailuja kohtaan: kilpailutapahtumat keräävät yleisöä paikalle suuria määriä jo nimensä 

perusteella (Hirvonen 2003, 112; ks. myös Maijala 2003, 103). Pystyin myös itse samais-

tumaan kirjallisuudesta nousseisiin kilpailumotiiveihin hyvin. 

Pro gradu -tutkielman työstäminen on ollut ennen kaikkea mielenkiintoista, mutta haasta-

vaa. Erityisen kiinnostavan tutkimuksesta teki yhden tutkittavan laulukilpailuhistoriaan 

syvällinen perehtyminen haastattelun keinoin. Samalla peilasin hänen esille tuomia koke-

muksiaan ja ajatuksiaan tarkastelemaani kirjallisuuteen sekä omiin kokemuksiini. Oli mie-

lenkiintoista huomata, kuinka paljon yhtymäkohtia tutkittavan kilpailumotivaatiossa oli 

suhteessa omiin ajatuksiini kilpailemisesta. Hyvin merkittävänä havaintona pidin sitä, 

kuinka vahva uskomus tutkittavalla oli kilpailun tarjoamista mahdollisuuksista. Tutkimuk-
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sen analyysiä ja tutkimustuloksia tehdessäni koin haasteelliseksi löytää kilpailumotivaation 

kannalta keskeiset syy–seuraus-suhteet. Tämä ongelma pohjautui jo edellä mainitsemaani 

ongelmaan motivaation tarkastelussa. 

Aineiston keruu tutkimuksessani tapahtui haastattelemalla yhtä tutkittavaa (avaininfor-

manttia) kaksi kertaa. Koska päätin perehtyä tapaukseen perusteellisesti, valitsin haastatte-

lumenetelmäksi syvähaastattelun. Tutkittavan löytäminen tutkimukseen onnistui kaiken 

kaikkiaan helposti. Tutkittavaksi valikoitui henkilö, joka on käynyt kaiken kaikkiaan noin 

20 laulukilpailua elämänsä aikana. Tutkittavan valinnassa tärkeinpänä kriteerinä pidin juuri 

määrällisesti runsasta laulukilpailuhistoriaa, koska ajattelin tällaisen henkilön olevan eri-

tyinen asiantuntija (avaininformantti) kilpailumotivaation kannalta. Onnistuin mielestäni 

löytämään tutkimukseeni juuri sopivan informantin. 

Haastattelut toteutettiin tutkittavan kotona ja ne sujuivat mutkattomasti. Kerroin lisäksi 

tutkittavalle tutkimukseni tarkoituksen, eettiset kysymykset sekä hänen oikeutensa tutki-

muksessa. Hyvän tutkimusetiikan mukaisesti suojasin tutkittavan anonymiteetin, jotta hä-

nen henkilöllisyytensä ei paljastuisi. Haastatteluissa vallitsi hyvä, rento ja luottamukselli-

nen ilmapiiri. 

Käytin tutkimukseni analyysimenetelmänä pääosin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tä-

mä helpotti myös työni metodologisen viitekehyksen rajaamisessa. Lisäksi hain toiseen 

tutkimuskysymykseeni vastauksia myös osin teorialähtöisesti, kilpailun sosiaaliseen vertai-

luun liittyen. Hyödynsin analyysissä myös temaattisen analyysin oppeja (ks. Hyvärinen 

2006). Analyysin vaiheet suoritin seuraavasti: aineiston pelkistäminen, aineiston ryhmitte-

ly ja abstrahointi, alkuperäisinformaation kuuntelu ja suhteuttaminen jo muodostettuihin 

teemoihin (temaattista analyysia), jonka jälkeen muodostuivat vähitellen lopulliset teemat. 

Saatuani analyysin ja tutkimustulokset valmiiksi, luetutin tutkittavaan liittyvän esittelyn 

tutkittavalla sekä kysyin häneltä myös halukkuutta kommentoida ja korjata analyysin poh-

jalta syntyneitä tuloksia (vrt. kommunikatiivinen validointi). Tutkittava päätyi kuitenkin 

tarkastamaan ainoastaan häneen kohdistuvan esittelyn. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa voidaan luotettavuuden katsoa li-

sääntyvän, kun lukijalle kyetään antamaan tarkka selvitys tutkimuksen etenemisestä. Tutki-

jan vastuulla on siis raportoida työn eri vaiheista täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti. (Tuo-

mi & Sarajärvi 2009, 142.) Luvussa neljä olen kuvannut sekä työssä käyttämiäni aineis-
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tonkeruu- ja analyysimenetelmiä että haastattelujen kulkua. Tutkimustuloksien luotetta-

vuuteen vaikuttaa positiivisesti myös samankaltaiset tulokset aiemmista tutkimuksista, 

mikä oli havaittavissa myös omassa tutkimuksessani. Lisäksi käytin aineiston analyysissä 

triangulaatiota: hyödynsin sisällönanalyysin lisäksi temaattisen analyysin oppeja. Myös 

tällä pyrin parantamaan tutkimukseni luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 144.) 

Toteutin pro gradu -työni syksyn 2013 – kevään 2014 välisenä aikana. Suhteellisen tiukka 

aikataulu vaati ajoittain hyvinkin pitkiä päiviä työni merkeissä. Metodin ja aineistonke-

ruumenetelmän valinta sujuivat lopulta suhteellisen vaivatta, kun olin saanut selville työn 

lopulliset tarkoitusperät. Kerronnallisen tutkimuksen ja syvähaastattelun keinoin sain tut-

kimukseni kannalta tietoa, jota hainkin. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen työn kokonai-

suuteen. 

Tutkimustani olisi voinut tarkastella myös erilaisista lähtökohdista ja laajemmassa mitta-

kaavassa, koska työni perustui ainoastaan yhteen tutkittavaan (tapaukseen). Jatkotutki-

musmahdollisuuksia voisi olla muun muassa: 1) kilpailumotivaation tutkiminen useiden 

tutkittavien (mahdollisesti sukupuolen huomioiminen) välillä, 2) musiikinopettajien kilpai-

luinnokkuuden tutkiminen tai vaikkapa 3) kilpailumotivaation tutkiminen formaalien ja 

informaalien yksilöiden välillä. 

Tutkielman työstäminen on ollut kaikkiaan mielenkiintoinen prosessi, joka valaisi myös 

omaa ajatusmaailmaani musiikkikilpailuja kohtaan. Toivon, että tutkimuksestani on hyötyä 

mahdollisimman monelle lukijalle ja että se herättäisi keskustelua ja uusia ajatuksia aihetta 

kohtaan. Taide ja kilpailu muodostavat monimuotoisen kokonaisuuden, jossa osana olemi-

nen on kiinni viime kädessä meistä itsestämme. 
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