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Tiivistelmä 
Musiikinopettajan työ on äänenkäytöllisesti vaativaa, sillä puhe- ja lauluääni ovat hänen työvälineitään ja työympäristö 
äänenkäytön kannalta haastava. Äänen tulisi kestää mitä erilaisimmissa tilanteissa ja tiloissa ja sen täytyisi kantaa 
oppilaiden äänten ja soiton yli lukukaudesta toiseen. Äänenkäytölle korkea vaatimustaso lisää äänen kuormittumisen 
riskiä, jota voitaisiin pienentää erilaisilla äänenhuollon toimenpiteillä. Opettajien äänen kuormittumista on tutkittu 
viimeisten vuosikymmenten aikana maailmanlaajuisesti, mutta musiikinopettajien näkökulmasta ei aiempaa 
tutkimustietoa juuri löydy. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää voidaanko musiikinopettajien joukossa osoittaa 
yhdenmukaisuutta toisaalta äänenkäyttöä kuormittavien tekijöiden ja toisaalta ongelmien ratkaisumallien välillä. 
 
Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esitellään normaalin äänenmuodostuksen perusteita ja ääniongelmia 
yleisellä tasolla, opettajien ja musiikinopettajien äänen kuormittumiseen vaikuttavia tekijöitä työssä ja vapaa-ajalla sekä 
ääniergonomiaan liittyviä toimenpiteitä. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla verkkokyselylomakkeella sosiaalisessa 
mediassa ja sähköpostipyynnöillä ja se sisälsi 41 musiikinopettajan vastaukset. Tutkimuskysymystä rajaamalla 
analysoinnin kohteeksi valittiin vastaajat, joilla oli ollut ääniongelmia työssä, mutta jotka olivat löytäneet niihin 
ratkaisun. Vastaajat olivat vapaasti kertoneet, millaiset tilanteet tai tekijät olivat työssä kuormittaneet heidän ääntään. 
Lisäksi heitä oltiin pyydetty vastaamaan, miten tai mistä he lopulta löysivät ratkaisun äänen kuormittumisen 
vähentämiseksi. Avoimissa vastauksissa mainitut äänioireita aiheuttaneet tekijät luokiteltiin kolmeen luokkaan: 1) 
ulkoisten olosuhteiden ongelmat, joihin ei aina pystytty itse vaikuttamaan, kuten luokkatilan puutteellinen akustiikka, 
isot ryhmäkoot tai pitkät työpäivät, 2) puutteellinen ääniergonomia, kuten äänenkäyttötaitoihin ja -tapoihin liittyneet 
tekijät, ja 3) terveydentilaan liittyneet ongelmat, kuten allergiat, flunssa tai fyysinen ja psyykkinen kuormitus. Myös 
ääniongelmiin löydetyt ratkaisut luokiteltiin niin ikään kolmeen ryhmään: 1) parantuneet ulkoiset olosuhteet, kuten 
pienemmät ryhmäkoot ja sitä kautta pienemmät melutasot, 2) ääniergonomiatoimenpiteet, kuten äänen voimistamisen 
välttäminen, hyvät kehon asennot ja puhe- ja laulutekniikan harjaantuminen, ja 3) lääkitys ja ammattiapu, kuten 
allergia- ja astmalääkkeiden käyttäminen ja alan ammattilaisilta saatu apu. Elintapoihin liittyvässä tarkastelussa 
muuttujiksi valittiin tupakointi, kahvinjuonti, alkoholinkulutus, muiden nesteiden juonti ja yöunen- ja liikunnan määrä.  
 
Koska aineistoanalyysissa haluttiin vertailla musiikinopettajia keskenään, menetelmänä käytettiin tietokoneavusteista 
hierarkkista klusterianalyysia. Ensimmäisessä analyysissa tutkittiin ääniongelmien ja niihin löydettyjen ratkaisujen 
yhteyttä toisiinsa ja toisessa, yhdistikö jokin tietty elintapatekijä vastaajia toisiinsa. Viimeisessä analyysissa vertailtiin 
sekä ääniongelmista ja niiden ratkaisuista että elintavoista saatuja tuloksia toisiinsa nähden. Kunkin tilasto-ohjelmalla 
ajetun klusterianalyysin avulla musiikinopettajia yhdistäneitä tekijöitä oli kätevää havainnoida kuvaavien 
dendrogrammien avulla. Tätä ennen strukturoituja ja avoimia vastauksia sisältävä aineisto oltiin operationalisoitu 
numeeriseen muotoon, mikä osoittautui yhdeksi tutkimusprosessin haastavimmista vaiheista. 
 
Tutkimuksessa ei voitu osoittaa selkeitä ratkaisumalleja musiikinopettajien erilaisiin ääniongelmatilanteisiin. 
Ensimmäisen analyysin tuloksena oli, että ongelmien aiheuttajat ja niihin löydetyt ratkaisut asettivat vastaajat 
ryhmittelyissä suhteellisen hajalleen toisistaan. Tuloksista huomattiin kuitenkin se, että olipa äänioireilun aiheuttaja 
ollut mikä tahansa, kahdella kolmasosalla 18 vastaajasta puhujatason ääniergonomiatoimenpiteet olivat toimineet siihen 
ratkaisuna. Elintapojen analyysissa musiikinopettajien hajanaisesta ryhmittymisestä voitiin päätellä, ettei mikään 
yksittäinen tunnettu riskitekijä yhdistänyt ääniongelmia kokeneita vastaajia. Myöskään ongelmien, niiden ratkaisujen ja 
elintapojen vertailun perusteella ei musiikinopettajien joukosta voitu osoittaa yhteneväisyyttä. 
 
Tätä tutkimusta voidaan pitää lähinnä musiikinopettajien ääniongelmien aiheuttajien ja niiden ratkaisuvaihtoehtojen 
kartoittamisena. Musiikinopettajien ääntä ja sen kuormittumisen riskejä tulisi tutkia jatkossa lisää, jotta tulevaisuudessa 
musiikkikasvatuksen koulutuksessa voitaisiin kiinnittää erityistä huomiota ääniongelmia ehkäiseviin toimintatapoihin. 
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1 JOHDANTO 

Musiikinopettajan työ on äänenkäytöllisesti yksi vaativimmista ja ääni on eittämättä hänen 

tärkein työvälineensä. Valitettavasti korkea vaatimustaso nostaa äänen kuormittumisen 

riskiä, jolloin työskentely voi muuttua haasteelliseksi tai jopa mahdottomaksi. Yksilön 

äänen kestokyvyssä voi olla suuria eroja: toinen voi olla äänessä tuntikausia ilman oireita, 

kun taas toisen äänielimistö voi väsyä rasituksessa hyvin pian. Musiikinopettajien kohdalla 

tulee myös huomioida, että ääntä käytetään monipuolisesti sekä puhumiseen että 

laulamiseen. 

Työympäristö ei aina ole musiikinopettajan äänenkäytölle edullinen. Äänen on 

lukuvuodesta toiseen kestettävä mitä erilaisimmissa opetustilanteissa ja -tiloissa. Musiikin 

tunnilla voidaan joutua käyttämään voimistettua puhe- tai lauluääntä, jotta tullaan 

kuulluksi erilaisten soittimien ja hälyn yli. Musiikinopettajan täytyy myös kiinnittää 

huomiota työskentelyasentoihinsa, sillä pään tai vartalon kiertoasennot esimerkiksi 

soitettaessa voivat estää äänielimistön normaalia toimintaa. 

Äänihygieniasta eli äänielimistön hyvinvoinnista huolehtimista pidetään työkyvyn 

ylläpitämistä edistävänä tekijänä. Yleisen terveydentilan, elintapojen ja harrastusten 

voidaan nähdä vaikuttavan kokonaisvaltaisesti äänen hyvinvointiin. Kullekin yksilölle 

ominaisten optimaalisten äänenkäyttötaitojen ja -tapojen tiedostaminen ja harjoittaminen 

ovat merkittävässä asemassa äänihäiriöiden ehkäisyssä. Etenkin äänenkäyttötaitoja olisi 

hyvä pyrkiä kehittämään mahdollisimman varhain, jotta ääni mukautuisi luontevasti 

erilaisiin tilanteisiin ja musiikintunneilla puhe- ja lauluäänen vaihteluihin. Monella 

musiikinopettajalla onkin taustalla lauluopintoja. Näyttää kuitenkin siltä, etteivät 

musiikinopettajat ole saaneet esimerkiksi opettajankoulutuksen aikana riittävästi tietoa 

äänen kuormittumisen riskeistä tai äänen hyvinvointia edistävistä toimenpiteistä. 

Äänenkäyttö, toiminnalliset äänihäiriöt, niiden syyt sekä ääniergonomia kiinnostavat 

minua siitä syystä, että aiheesta on puhuttu paljon opiskelijoiden kesken lähes koko 

yliopisto-opiskelujen ajan. Äänenkäytön haasteet ovat tulleet tutuiksi harjoitteluiden tai 

sijaisuuksien aikana. Monen ääni alkoi oireilemaan ja väsymään. Suuri ja yhtäkkinen 

kuormitus luonnollisesti rasitti äänielimistöä ja monet kokivat oireilun harmillisena 

vaivana. Oulun yliopistossa musiikkikasvatuksen opintoihin ei laulun opiskelun lisäksi 
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kuulu erillistä äänenkäytönkoulutusta, joten päätin itse ottaa selvää toiminnallisista 

äänihäiriöistä ja niiden syistä alunperin jo kandidaattivaiheessa. Tulevaisuudessa tulen 

työskentelemään musiikin aineenopettajana peruskoulussa tai lukiossa, minkä vuoksi 

haluaisin itse välttää pitkäkestoisia ääniongelmia tietämällä äänenhuollosta enemmän. 

Yleisesti katsottuna opettajien äänenkäyttöä ja äänen kuormittumista on tutkittu ympäri 

maailmaa parin viime vuosikymmenen aikana laajasti. Kenttää on tärkeää tutkia erityisesti 

musiikinopettajien näkökulmasta, sillä aiempaa tutkimustietoa ei siitä 

maailmanlaajuisestikaan juuri löydy, vaikka äänenkäytön vaatimukset ovat tunnetusti 

hyvin korkeat. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tilanteet ja taustatekijät aiheuttavat 

musiikinopettajan työssä ääniongelmia ja millaisia ratkaisumalleja niihin voidaan esittää. 

Tutkimuskysymys: 

Voidaanko musiikinopettajien joukossa osoittaa yhdenmukaisuutta toisaalta äänenkäyttöä 

kuormittavien tekijöiden ja toisaalta ongelmien ratkaisumallien välillä? 

Tutkimukseni metodologisena lähtökohtana on yhdistelty aineiston keruun ja analyysin 

osalta sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Puolistrukturoidulla 

verkkokyselylomakkeella on haluttu tavoittaa yläkoulun ja lukion musiikin aineenopettajia, 

jotka edustavat kolmea eri vastaajatyyppiä. Kerätty aineisto koostuu 41 musiikinopettajan 

vastauslomakkeesta. Tutkimusprosessin kuluessa tutkimuskysymystä on tarkennettu ja 

tutkittavaa kohdetta rajattu, minkä vuoksi analyysissa on keskitytty joukkoon, jolla on ollut 

ääniongelmia, mutta niihin on löydetty jokin ratkaisu. Heidän itsensä raportoimat ääntä 

kuormittaneet tekijät ja niihin löydetyt ratkaisut on luokiteltu kolmeen ryhmään. 

Aineistoanalyysimenetelmäksi on valittu hierarkkinen klusterianalyysi, jonka ryhmittelyjen 

perusteella musiikinopettajien joukosta on voitu etsiä yhtäläisyyksiä. Tutkimustuloksista 

on voitu nähdä, millaisia ratkaisuja vastaajat ovat löytäneet ääniongelmatilanteisiinsa ja 

onko ongelmille osoitettavissa tietynlaista ratkaisuprofiilia. Lisäksi klusterianalyyseissa on 

tutkittu tiettyihin elintapoihin liittyviä tekijöitä: onko jokin yksittäinen elintapatekijä 

yhdistänyt vastaajia ja millainen suhde elintapatekijöillä on ollut ääniongelmiin ja niiden 

ratkaisuihin? 



 

2 ÄÄNI – TOIMINTA, HÄIRIÖT JA ERGONOMIA 

2.1 Äänen toiminta 

Äänentuotto on kokonaisuudessaan monimutkainen ja hienosäätöinen tapahtumaketju, 

jossa pääasiassa hengityselimistö, kurkunpää, resonanssijärjestelmä, kuulo- ja 

lihastuntoaisti sekä tukiranka tekevät yhteistyötä (Sala, Sihvo & Laine, 2011, 6–9; Sihvo 

2006, 13–16; Laukkanen & Leino 2001). Edellä mainittujen äänielimistön osien 

koordinaatio perustuu sekunnin sadasosien tarkkuuteen (Aulanko 2009, 148). Puhumista ja 

laulamista voidaan rinnastaa liikuntaan, koska niiden aikaansaaminen vaatii lihastyötä 

(Sala ym. 2011, 5). Titze (1994, 332) lisää, etteivät ihmisen kudokset joudu missään 

muussa toiminnassa värähtelemään ja törmäämään yhteen yhtä usein kuin äänentuotossa: 

20–1000 kertaa sekunnissa. 

Äänielimistöä voidaan kuvailla kolmiosaiseksi laitteeksi, jonka lihasten muodostamassa 

säätelyosassa, värähtelevässä osassa ja onteloissa ääni syntyy äänielimistön osien 

asennosta, ilmavirran voimakkuuden säätelystä ja värähtelytavasta riippuen (Sihvo 2006, 

13–14). Sihvon (2006) tapaan myös Boone ym. (2010) jakavat normaalin äänentuoton 

kolmeen eri tapahtumaan: hengitykseen, fonaatioon sekä resonanssiin. Hengitys on 

äänentuoton perusta eikä ääni syntyisi ilman uloshengityksen aikaisen ilmavirran 

aikaansaamaa äänihuulten värähtelyä. (Emt., 15–16.) Fonaatio eli soinnillisen äänen 

tuottaminen kurkunpään tasolla syntyy ääniraon avaamis- ja sulkemisliikkeistä, kun 

uloshengitysilma virtaa värähtelevien äänihuulien välistä. (Boone ym. 2010, 25; 

Laukkanen & Leino 2001, 34–36.) Resonanssi-ilmiö syntyy, kun äänihuulissa syntyvä 

heikko ja lähes kuulumaton ääni kulkee ääniväylän läpi muokkautuen ääneksi, josta voi 

kuulla sen laadun, täyteläisyyden ja voimakkuuden ja joka auttaa tunnistamaan puhujan 

(Boone ym. 2010, 48). Vastaavasti puhetieteissä puheen tuottotavan nähdään muodostuvan 

kolmesta eri vaiheesta (ks. kuva 1): initiaatiosta, fonaatiosta sekä artikulaatiosta (Aulanko 

2006, 137). 



 6

 

KUVA 1. Yleiskuva puheentuottoelimistön osista (Aulanko 2006, 137). 

Hengityselimistö muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluvat nenä- ja suuontelo, nielu, 

henkitorvi sekä keuhkot. Lisäksi itse hengitystapahtumaan osallistuu joukko eri lihaksia, 

kuten pallealihas, joka automaattisesti säätelee hengitystä, ja kylkiluiden väleissä toimivat 

apuhengityslihakset, jotka osallistuvat sisään- ja uloshengitysliikkeisiin. (Laukkanen & 

Leino 2001, 22–26; Sihvo 2006, 14.) Sisäänhengitys on aina aktiivista eli tarvitsee 

lihastyötä. Sisäänhengitysvaihe on puhetta tuotettaessa yleensä uloshengitysvaihetta paljon 

lyhyempi. Hengitettäessä ilmanpaine ja -määrä vaihtelevat, ja niillä on vaikutusta 

esimerkiksi äänentuottojakson pituuteen. Voimakkaan ja korkean äänen aikaansaamiseksi 

tarvitaan enemmän ilmanpainetta, jolloin ilmaa otetaan keuhkoihin enemmän. Puhumisen 

ja laulamisen aikana uloshengityskontrolli puuttuu ulos virtaavaan ilmanpaineeseen sekä 

uloshengitysjakson pituuteen säädellen äänenvoimakkuutta, sävelkorkeutta ja puheen 

tauotusta. (Laukkanen & Leino 2001, 26–27.) 

 

KUVA 2. Äänihuulet ylhäältä nähtyinä (Aulanko 2006, 140). (A = kannurustot; E = 

kurkunkansi; F = taskuhuulet eli ns. väärät äänihuulet; V = äänihuulet.) 
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Fonaation mahdollistavat kurkunpään rustot ja sisäiset lihakset, joiden avulla äänirako 

avautuu ja sulkeutuu (Boone ym. 2010, 25). Äänirako on kurkunpäässä sijaitsevien 

äänihuulilihasten väliin jäävä rako, joka toimii ilmavirran säätelijänä (Sihvo 2006, 14–15). 

Äänihuulet taas koostuvat suhteellisen paksusta, löysästä ja kimmoisasta limakalvosta ja 

lihaskudoksesta (Laukkanen & Leino 2001, 33). Soinnillisia äänteitä muodostettaessa 

äänihuulten limakalvot värähtelevät lähentyen ja loitontuen toisistaan. Sisäänhengityksessä 

äänihuulet lähennetään toisiaan kohden ja niiden alapuolinen ilmanpaine kasvaa. Kun 

paine on kasvanut tarpeeksi, se pakottaa äänihuulet erilleen toisistaan ja ilma (kaasu) 

pääsee virtaamaan ääniraosta kiihtyvällä nopeudella. Tällöin ääniraon kapeikossa paine 

pienenee aiheuttaen imuefektin, joka jälleen vetää äänihuulia lähemmäksi toisiaan ja 

virtaus ääniraosta keskeytyy. Tällä tavoin syntyy niin sanottu pehmeä aluke, jota pidetään 

äänihygienian kannalta toivottavana äännön aloittajana. Kokonaisuudessaan edestakaisen 

äänihuulivärähtelyn nähdään olevan ilmanpaineen vaihtelun ja kimmoisan lihaskudoksen 

tuottama prosessi. (Laukkanen & Leino, 35–36.) Fonaation aikana kurkunpään lihastyötä 

tarvitaan myös äänenvoimakkuuden ja sävelkorkeuden säätelyyn (Laukkanen & Leino 

2001, 40–44), mutta voimakkuutta lisättäessä äänihuulten alapuolisen ilmanpaineen 

kasvattaminen on suositeltavampaa kuin pelkän lihastyön lisääminen (Boone ym. 2010, 

45). Kurkunpäässä sijaitsevat kannurustot (ks. kuva 2) ovat äänihuulten pääasiallinen 

liikuttelumekanismi (Aulanko 2006, 140). 

 

KUVA 3. Ääntöväylä ja artikulaatioelimet (Aalto & Parviainen 1985, 90). 
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Äänihuulista suuaukolle ja sieraimiin sijoittuvaan ääniväylään kuuluvat suu- ja nenäontelo, 

nielu sekä kurkunpään eteisontelo. Pääasiassa väylän toiminta keskittyy hengitykseen ja 

ravinnonottoon. Se myös muokkaa ääntä, joka kulkee äänihuulien läpi. (Laukkanen & 

Leino 2001, 61.) Tämä tapahtuu joko estämällä tai vapauttamalla ilmavirran kulkua 

kurkunpään tasolla (Aulanko 2009, 144). Muotoa pystytään muokkaamaan myös 

artikulaatioelimillä, joita ovat huulet, kieli ja kitapurje (Laukkanen & Leino 2001, 62). (Ks. 

kuva 3.) Vainio ym. (2009, 163) ja Laukkanen ja Leino (2001, 75) näkevät ääniväylän 

olevan akustiikaltaan kuin putki, jonka sisällä ilma värähtelee. Putken pituus määrittää 

ilmamassan ominaisvärähtelytaajuuden, joka on sitä matalampi, mitä pidempi putki on. 

Lyhyt putki sitä vastoin voimistaa korkeita taajuuksia. (Laukkanen & Leino 2001, 75.) 

Ilmiön voi kuulla esimerkiksi vaskipuhaltimissa: trumpetin putki on kaikista lyhyin, minkä 

vuoksi se voimistaa korkeampia taajuuksia eli soi korkeammalta kuin esimerkiksi 

käyrätorvi. Putken ilmamassan värähtely saa onteloissa aikaan myötävärähtelyä eli 

resonanssia, joka lisää äänen voimakkuutta. (Laukkanen & Leino 2001, 75.) Resonanssi-

ilmiö liittyykin äänen sointiin ja väriin ja se muodostuu rintakehän, nielun, nenäontelon, 

suun ja huulten resonoinnin yhteisvaikutuksessa (Sala ym. 2011, 8). Silti koko keho toimii 

ikään kuin äänen kaikupohjana luoden kullekin yksilölle ominaisen äänenvärin (Aalto & 

Parviainen 1985, 64). 

2.2 Yleisesti toiminnallisista äänihäiriöistä ja äänioireista 

Arviot äänihäiriöiden yleisyydestä poikkeavat paljon. Tämä voisi johtua äänihäiriön 

määritelmän, tutkimusmenetelmien sekä koehenkilöjoukon valinnan ja määrän eroista. 

Esiintyvyyden nähdään olevan yleisempää, mikäli kyseessä ovat itseraportoidut oireet 

eivätkä kliinisesti todetut häiriöt (Roy ym. 2004). 

On siis vaikea vetää rajaa sille, mitä pidetään varsinaisena äänihäiriönä ja mitä 

rasitusoireena. Oireiden vaikeusaste nimittäin vaihtelee lievästä oireilusta äänen totaaliseen 

menetykseen. Määritelmästä riippuen äänihäiriö voi tarkoittaa kliinisesti todettua häiriötä 

tai mitä tahansa negatiivista muutosta äänen laadussa tai kestävyydessä. Joka tapauksessa 

äänen häiriöt ilmentävät häiriintynyttä hengityselimistön, kurkunpään tai ääntöväylän 

toimintaa, mikä saattaa heijastella esimerkiksi yksilön rakenteellisia, psyykkisiä tai fyysisiä 

ongelmia. (Mathieson 2001, 121.) Terve äänihuulten limakalvo sekä normaali 

neuromuskulaarinen toiminta ovat normaalin äänen edellytyksiä. Häiriöistä ääntä voidaan 
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kuvailla esimerkiksi vuotoiseksi tai muuten poikkeavaksi ja se väsyy helpommin. (Sala 

2011, 310.) Työkykyisyyden näkökulmasta katsottuna ajatellaan, että jos yksilön ääni ei 

kestä työn asettamia vaatimuksia ja se oireilee, voidaan puhua äänihäiriöstä (Vilkman 

2004). 

Äänihäiriöt voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin: toiminnallisiin ja elimellisiin. Sala 

ym. (2011) määrittelevät, että jos äänihuulet ovat terveet, mutta äänielimistön toiminnassa 

on puutteita, voidaan puhua toiminnallisesta äänihäiriöstä. Tällöin normaaliin 

äänentuottoon liitetyt hengityksen säätely sekä kurkunpäähän kohdistuvan paineen säätely 

ovat jollakin tapaa häiriintyneet. Puhuja ei välttämättä osaa voimistaa ääntään oikealla 

tavalla, jolloin uloshengityksen aikana äänihuuliin kohdistuva suuri paine jännittää liiaksi 

kurkunpäätä. (Sala ym. 2011, 15.) Jos toiminnalliset ongelmat jatkuvat niihin puuttumatta, 

voi äänihäiriöstä muodostua elimellinen (Vaalio 2007, 9). Smolander ja Huttunen (2006) 

muistuttavat, että riskit äänihäiriöiden syntyyn ovat monisyiset: myös elimelliset häiriöt 

voivat johtaa toiminnallisiin ongelmiin. Sala (2011) on puolestaan lukuisissa 

tutkimuksissaan nähnyt, että äänihäiriöiden syyt ovat harvoin pelkästään toiminnallisia ja 

ne johtuvat useimmiten kurkunpään elimellisistä sairauksista. Hyvinkin pienet muutokset 

muun muassa äänihuulten limakalvoissa voivat aiheuttaa ongelmia paljon työssä ja vapaa-

ajalla ääntään käyttävillä. (Emt., 312.)  

Tunnetuimpia elimellisen äänihäiriön aiheuttajia ovat äänihuulikyhmyt, äänihuulen 

polyyppi sekä kurkunpäätulehdus. Äänihuulikyhmyt voivat muodostua Rihkasen (2011, 

249–250) mukaan pitkäaikaisen äänen rasittamisen seurauksena. Täten toiminnallinen 

ääniongelma muuttuu elimelliseksi ongelmaksi. Äänihuulten mekaaninen rasittaminen 

yhdistettynä tupakoinnin tai ylähengitystieinfektion aiheuttamaan kurkunpääntulehdukseen 

voi aiheuttaa äänihuulen reunaan turvotuksen tapaisen polyypin, joka estää 

limakalvovärähtelyä ja ääniraon sulkeutumista. (Sala ym. 2011, 16.) 

Esimerkiksi Simberg ym. (2001) ovat kehittäneet äänihäiriöiden seulontaan menetelmän, 

jonka yhtenä osana käytetään kyselylomaketta. Tutkittavalta kysytään kahdeksan keskeisen 

äänioireen esiintymistä viimeisen vuoden aikana (ks. taulukko 1). Jatkotoimenpiteisiin olisi 

syytä ryhtyä, mikäli äänioireita ilmenee kaksi tai useampi kerran viikossa tai lähes joka 

viikko. 
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Taulukko 1. Kahdeksan keskeistä äänioiretta (Simberg ym. 2001.) 
Äänioire    
Ääni on aamuisin painunut tai käheä 
Ääni madaltuu tai käheytyy puhuessa 
Ääni pettää, sortuu tai katkeilee puhuessa 
Ääni katoaa kokonaan vähintään muutaman minuutin ajaksi 
Ääntä on vaikeaa saada kuuluviin 
Puhuessa tulee tarve selvittää kurkkua, yskiä tai rykiä 
Kurkunpään tienoilla tuntuu kipua, jännittyneisyyttä tai palan tunnetta 
Ääni rasittuu tai väsyy 

   

 

2.2.1 Yksilöllisiä riskitekijöitä ääniongelmien muodostumisessa 

Sukupuolella on useissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteys äänioireiden ja -häiriöiden 

esiintyvyyteen: naisilla äänihäiriöitä esiintyy miehiä yleisemmin (Roy ym. 2004; Vilkman 

2004). Ero miesten ja naisten välillä johtuu ainakin pääosin siitä, että miesten äänihuulet 

ovat rakenteellisesti naisten äänihuulia pidemmät ja paksummat. Miesten äänihuulet 

värähtelevät noin miehillä 100 hertsin ja naisilla noin 200 hertsin taajuudella. (Laukkanen 

& Leino 2001, 33, 41.) Myös hormonaaliset muutokset voivat vaikuttaa naisten 

äänihuulten toimintaan siten, että esimerkiksi ovulaation aikaan sekä estrogeenin että 

progesteronin erityksen väheneminen kerryttää nestettä koko kehon lisäksi myös 

äänihuulikudoksiin. Turvotus kasvattaa äänihuulten massaa, mikä voi madaltaa 

sävelkorkeutta ja saada aikaan äänihuulten epäsäännöllistä värähtelyä, jolloin ääni voi 

alkaa särähdellä. (Laukkanen & Leino 2001, 111.) 

Äänielimistön ja äänen on tutkittu muuttuvan koko eliniän ajan ja ikääntymisen myötä 

(Mathieson 2001, 92). Muutosten ajoittuminen ja laajuus luonnollisesti vaihtelevat 

yksilöiden välillä, mutta ne vaikuttavat Mathiesonin (2001, 108) mukaan ääniväylän 

toimintaan väistämättä. Sihvo (2006, 71) kertoo, että jo keski-iässä esimerkiksi korkeiden 

sävelien laulaminen voi tuottaa ongelmia, sillä äänihuulilihasten jäntevyys on voinut 

vähentyä eivätkä hengitykseen osallistuvat lihakset enää luonnostaan tuota riittävää 

painetta tai tukea. 

Äänipedagogisesta näkökulmasta katsottuna hengitystapa ja syntyvän äänen laatu ovat 

merkityksellisimpiä äänentuottoon liittyviä asioita. Epätarkoituksenmukainen hengitystapa 

nähdään haitalliseksi äänentuotolle. (Laukkanen & Leino 2001, 27, 104.) Myös Heuerin 

ym. (2006, 230) mukaan monet ääneen liittyvät ongelmat ovat merkkejä vääränlaisesta 
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hengitystavasta: ratkaisevaa ei ole ilman määrä, vaan sen sijaan ne tavat, joilla sisään- ja 

uloshengitys tapahtuvat. Tällöin esimerkiksi pinnallinen ja rintakehän yläosaan 

suuntautuva sisäänhengitys ei ole hyvän äänen tuottamisen kannalta optimaalisinta, sillä 

kurkunpää on liian jännittynyt ja uloshengitys tuottaa suuren paineen äänihuuliin (Sala ym. 

2011, 15). Vääränlainen sisäänhengitystapa näyttäytyy ulospäin Vaalion (1997, 17) 

mukaan usein hartioiden kohoamisena tai vatsan pullistumisena.  

Huono ryhti ja tasapainoton kehon asento vaikeuttavat äänentuottoa. Kallon, kaularangan, 

rintakehän, lantion ja selän huonot asennot ja lihasjännitykset eivät silloin tue hengitystä 

kunnolla. (Vaalio 1997, 16.) Jännitykset erityisesti kaulan, niska-hartiaseudun, kasvojen tai 

purentalihasten alueilla voivat Eerolan (1997, 20) mukaan lukkiuttaa äänen toimintaa, 

jolloin erilaisia äänioireita alkaa ilmentä. 

Tyypillisesti väsynyt ääni käheytyy ja madaltuu, katkeilee tai jopa katoaa. Tällöin ääntä ei 

joko saada voimistettua tarpeeksi tai voimistetulla äänellä puhuminen on ongelmallista. 

(Sala 1999, 77.) Sala ym. (2011) kertovat, että voimakas ja runsas äänenkäyttö rasittaa 

eniten kurkunpäätä, jossa rakenteelliset muutokset saattavat täten lisääntyä. Sitä rasittavia 

ovat muutkin ääntelyt, kuten nauru, itku, ähkäisyt, rykiminen tai yskiminen. (Emt., 20–21.) 

Äänenvoimakkuuteen ja -voimistamiseen liittyvät Laukkasen ja Leinon (2001) 

tavallisimmiksi epäoptimaalisiksi äänentuottotavoiksi määrittelemät hyperfunktionaalisuus 

ja hypofunktionaalisuus, joista molemmat estävät ääntöbalanssin toteutumisen. 

Ääntöbalanssi tarkoittaa sopivaa suhdetta adduktion eli ääniraon sulkeutumisliikkeen ja 

ääniraon alapuoleisen ilmanpaineen välillä. Äänihuulten törmätessä voimakkaasti toisiinsa 

puhutaan hyperfunktionaalisuudesta, mikä saa äänen kuulostamaan kireältä ja 

voimakkaalta. Tällöin adduktion ja alapuolella olevan ilmanpaineen välinen suhde on liian 

suuri. Usein voimakkaan äänen aikaansaaminen on hyperfunktionaalista ja sen 

seurauksena ääni myös väsyy helpommin. (Emt., 107, 187–188.) Vaalio (1997, 17) ja 

Eerola (1997, 20) kuvailevat hyperfunktionaalisuutta äänentuoton ylitoiminnaksi, jossa 

kurkunpään, kaulan ja nielun lihaksistoa jännitetään ja ääni kuulostaa niin ikään kireältä. 

Hypofunktionaalisuus eli äänihuulten alitoiminta ei sinänsä rasita äänihuulia, koska 

syntyvän äänen voimakkuus on heikko. Mikäli ilmaa karkaa liian höllästi sulkeutuvasta 

ääniraosta äänihuulten värähdellessä tai äänihuulet ovat aivan erillään toisistaan, ääni 

kuulostaa vuotoiselta ja hälyiseltä. (Laukkanen & Leino 2001, 107, 187–188.)  
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Äänihuulten vammautumisriski kasvaa, jos ääntä yritetään voimistaa puhujalle luonnollista 

sävelkorkeutta nostamalla tai laskemalla. Liian korkean sävelkorkeuden tuottaminen 

nopeuttaa äänihuulten värähtelyä ja saattaa venyttää ja ohentaa niitä tarpeettomasti. (Sala 

ym. 2011, 21.) Sävelkorkeutta ei saisi myöskään liiaksi laskea, sillä äänenvoimakkuus 

ennemminkin heikkenee ja kurkunpää alkaa tehdä automaattisesti enemmän töitä 

lisäämällä adduktiota. (Laukkanen & Leino 2001, 110, 217.)  

Psykofyysiset tekijät vaikuttavat äänentuottoon. Aalto ja Parviainen (1985) kuvaavatkin 

työnteon, lepäämisen, jännittämisen ja rentoutumisen vaihteluiden olevan osa elävien 

olentojen fyysistä ja psyykkistä olemusta. Erilaiset jännitystilat ja kiire häiritsevät työnteon 

ja lepäämisen vuorottelua. (Emt., 14.) Salan ym. (2011, 19, 21) mukaan väsymys ja unen 

puute vaikuttavat äänentuoton hallintaan. Väsyneen ihmisen äänenlaatua voidaan kuvailla 

karheaksi ja sameaksi (Eerola 1997, 29).  

Mikäli yleiskunto on huono, äänen terveys heikkenee, sillä puhuminen on suurimmaksi 

osaksi lihastyötä (Sala ym. 2011, 19). Flunssa ja muut hengitystietulehdusoireet 

vaikeuttavat äänentuottoa (Vaalio 1997, 15). Virusperäisessä kurkunpääntulehduksessa 

äänihuulten limakalvot tulehtuvat, turpoavat ja ovat rasituksen myötä alttiimmat 

pidempiaikaisten ongelmien muodostumiselle (Peltomaa & Vilkman 2002). Kroonisen eli 

pitkäaikaisen kurkunpääntulehduksen voivat aiheuttaa äkillisen kurkunpääntulehduksen 

pitkittyminen, nielun tai poskionteloiden tulehdukset ja muut ärsyttävät tekijät, kuten 

tupakointi, allergiat ja jatkuva, kuormittava äänenkäyttö. (Aaltonen 2011, 242–243.) 

Kurkunpääntulehduksessa nesteen keräytyminen äänihuuliin kasvattaa niiden massaa, 

mikä madaltaa sävelkorkeutta ja voi aiheuttaa epäsäännöllistä värähtelyä muuttaen äänen 

rahisevaksi tai säriseväksi. (Laukkanen & Leino 2001, 111.) Kausiluontoiset 

hengitystieallergiat (siitepölyallergia) ja pölyallergia ovat yksi ääniongelmien 

taustatekijöistä, sillä ne voivat aiheuttaa muun muassa ääniväylän limakalvojen 

kuivumista, nenän tukkoisuutta ja pitkäaikaisia vaivoja, kuten kroonisen 

poskiontelontulehduksen (Cohn ym. 2006, 50). 

Erilaisten ruoka- ja nautintoaineiden sekä päihteiden käytön nähdään vaikuttavan äänen 

toimintakykyyn. Eerola (1997) kertoo maito- ja kofeiinipitoisten tuotteiden sekä 

voimakkaasti maustettujen ruokien vaikuttavan limaneritykseen joko lisäämällä tai 

vähentämällä sitä, mikä aiheuttaa limakalvojen ärsyyntymistä. Tupakointi ärsyttää 

äänihuulten limakalvoja aiheuttaen punoitusta ja turvotusta, mikä voi johtaa koko 
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ääniväylän tulehdustilaan. (Emt., 30.) Lisäksi erilaisten lääkkeiden käyttäminen aiheuttaa 

äänielimistön toimintaan haittaa, sillä ne voivat tulehduttaa ja kuivattaa limakalvoja (Sala 

ym. 2011, 20). Sellaisista lääkkeistä esimerkkeinä ovat diureetit, aspiriini, antihistamiinit ja  

nenäsuihkeet (Eerola 1997, 30). 

2.2.2 Äänentuoton vaatimukset ammattiäänenkäyttäjillä 

Arkipäivän keskustelussa ääni syntyy yleensä helposti ja huomaamatta. Erilaisiin 

työtehtäviin liittyvät tilanteet kuitenkin sisältävät usein tekijöitä, jotka kuormittavat 

äänielimistöä. Smolander ja Huttunen (2006) kuvailevat työhön liittyvien ääniongelmien 

syitä monitahoisiksi. He jakavat riskitekijät neljään osioon: 1) ympäristötekijät, kuten pitkä 

puhe-etäisyys, taustamelu, puutteellinen akustiikka, huonot työskentelyasennot, kuiva ja 

pölyinen huoneilma sekä homeen ja kemikaalien vaikutukset, 2) elintavat, kuten runsas 

äänenkäyttö työssä ja vapaa-ajalla, huono äänihygienia, tupakointi ja alkoholin käyttö, 3) 

terveyteen liittyvät seikat, kuten rakenteelliset poikkeamat ja traumat, kurkunpääntulehdus, 

kyhmyt, polyypit sekä astma ja 4) psykologiset tekijät, kuten ahdistuneisuus ja 

jännittyneisyys. 

Äänityötä tekevät voidaan luokitella myös äänen kuormitus- ja laatuvaatimusten 

perusteella. Tällaista jakoa käytti Vilkman (2001) tutkiessaan eurooppalaista 

työturvallisuutta ja -terveyttä äänen kannalta. Hän jakoi eri ammattikunnat neljään 

ryhmään seuraavasti: korkea äänen laatuvaatimus (esim. näyttelijät ja laulajat), runsas 

äänen kuormitus (esim. opettajat ja lastentarhaopettajat), vähäinen äänen kuormitus (esim. 

sihteerit ja lääkärit) sekä muut (esim. tehdastyöläiset ja työnjohtajat). Jaettiinpa 

ääniammattilaisia ryhmiin millä perusteella tahansa, on päätelmä selkeä: niillä, joilla työ 

asettaa suurimmat vaatimukset äänelle, ääniongelmat vaikuttavat myös eniten työstä 

suoriutumiseen. Van Houtte ym. (2011) kertovat, että äänihäiriöiden seurauksiin on 

ääniammattilaisista tehdyissä tutkimuksissa kiinnitetty paljon vähemmän huomiota kuin 

niiden muodostumiseen. Äänen toimintahäiriöt voivat työssäkäyvillä johtaa pitkiin 

sairauslomiin ja äänen kuntoutusjaksoihin. 

2.3 Opettajien ääniongelmat ja äänioireet 

Ääntä kuormittava työ altistaa äänielimistöä ongelmille ja voi aiheuttaa sille suurta haittaa 

(Sala 2011, 313). Sala (2006, 94) ja Rantala (2000) luokittelevatkin opettajat 



 14

ammattiäänenkäyttäjiksi, sillä heidän työssään yhdistyvät vaativa ja runsas äänenkäyttö 

sekä äänelle haastavat olosuhteet. 1990-luvulla tutkimukset osoittivat opettajat 

yleisimmäksi ammattiryhmäksi, jolla ääniongelmia esiintyi heidän oman raportointinsa 

mukaan paljon (Russell, Oates & Greenwood 1998; Morton & Watson 1998). Ei ole 

sattumaa, että juuri opettajien äänihäiriöitä on tutkittu ympäri maailmaa ja tutkitaan 

edelleen lisääntyvässä määrin. Tutkimuksissa 11–89 % opettajista on raportoitu kärsivän 

erilaisista äänioireista liittyen äänen yleiseen väsymiseen, äännön tehottomuuteen, 

dysfoniaan sekä kurkun kuivuuteen ja kipeytymiseen (esimerkiksi Smith ym. 1997; Russell 

ym. 1998; Roy ym. 2004). Lukuja tarkastellessa tulee ottaa huomioon, miten äänihäiriö oli 

kussakin tutkimuksessa määritelty ja oliko kyseessä opettajien itsensä raportoimat 

ongelmat vai kliinisesti todetut häiriöt. Smolanderin ja Huttusen (2006) tutkimuksesta 

ilmeni, että 42 % suomalaisista opettajista koki äänioireita päivittäin tai viikoittain. Roy 

ym. (2004) vertailivat äänihäiriöiden esiintymistä opettajien ja muiden 

ammatinharjoittajien välillä. Tutkittavat saivat itse raportoida tuntemuksiaan äänen 

epätavallisesta toiminnasta tai siitä, ettei ääni kuulostanut siltä kuin se tavallisesti kuulosti, 

mikä saattoi häiritä kommunikaatiota. Kaiken kaikkiaan tulokset tukivat ajatusta siitä, että 

opettaminen on äänihäiriöiden ilmenemisen osalta korkean riskin ammatti: noin 58 % 

opettajista ja noin 30 % muiden ammattikuntien työläisistä raportoivat, että heillä oli ollut 

ongelmia äänensä kanssa. Tutkimuksesta kävi ilmi, että tutkittavalla oli ollut 

todennäköisemmin äänihäiriö menneisyydessään, mikäli hän työskenteli opettajana, oli 

sukupuoleltaan nainen, oli iältään 40–59-vuotias, oli toiminut opettajana 16 vuotta tai 

kauemmin, tai jonka sukulaisilla oli ollut ääniongelmia. 

Ongelmista huolimatta opettajien kynnys hakea apua ääniongelmiin on nähty korkeaksi. 

Russell ym. (1998) ja Morton ja Watson (1998) totesivat tutkimuksissaan, että apua 

äänioireisiin kysyttiin lääkäriltä, mutta taustalla olevien ongelmien ratkaisemiseen ei 

helposti haettu apua äänihäiriöihin erikoistuneilta ammattilaisilta. Vastaavasti Morrow ja 

Connor (2011) viittaavat Sapirin, Keidarin ja Mathers-Schmidin (1993) tutkimukseen, 

jonka mukaan 237 opettajasta vain 1 % sai ääniongelmiinsa terapiahoitoa, vaikka yli puolet 

raportoivat useista äänioireista. Tuoreempaan Van Houtten ym. (2011) tutkimukseen 

osallistuneista opettajista 5,1 % oli saanut lyhyt- tai pitkäkestoista ääniterapiaa uransa 

aikana. Suomalaisista opettajista 40 % oli ollut sairauslomalla äänen ongelmien vuoksi 

(Smolander & Huttunen 2006). Mortonin ja Watsonin (2001) huolestuttava päätelmä oli, 
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että opettajat näkivät ääniongelmat sellaisena ammattiin liittyvänä asiana, jonka kanssa 

olisi tultava toimeen ja harva oli tietoinen ääniongelmiin johtavista riskitekijöistä. 

Morrow ja Connor (2011) viittaavat Fritzellin (1996) tutkimukseen, jonka mukaan 

musiikinopettajilla ääniongelmia näytti kehittyvän luokanopettajia yleisemmin. He 

kuitenkin hakivat ongelmiinsa ammattiapua yli neljä kertaa useammin kuin 

luokanopettajat. Samankaltaisia havaintoja tekivät Morrow ja Connor (2011) 

tutkimuksessaan, jonka tarkoituksena oli määrittää peruskoulun musiikinopettajien ja 

luokanopettajien äänenkäyttöön liittyviä eroja, joista mitattiin äännönkestoa ja 

intensiteettiä sekä äänen (matalinta) taajuutta. Tutkijoita kiinnosti, miten edellä mainitut 

yksittäiset parametrit olivat yhteydessä äänen kuormittumisen kanssa. Mittaustulokset 

erosivat merkittävästi näiden kahden ryhmän välillä ja luokanopettajiin verrattuna 

musiikinopettajien äänen kuormittuminen nähtiin keskimääräistä hallitsevampana 

elementtinä. 

Entä vaikuttavatko ääniongelmat opettajien työhyvinvointiin? Ilomäen (2008) 

väitöskirjassa selvitettiin suomalaisten opettajien ääneen liittyvää työhyvinvointia. 

Opettajat itsearvioivat työympäristön riskejä ja oman äänen voimavaroja ja heikkouksia. 

Asiantuntijat arvioivat opettajien ääniterveyttä kliinisten tutkimusten avulla. Täten 

itsearviointien sekä asiantuntija-arviointien yhdenpitävyyttä pystyttiin vertailemaan äänen 

laadun ja äänen väsymisen yhteyden kannalta. Noin puolet tutkimukseen osallistuneista 

opettajista luokiteltiin ääneltään terveiksi, vaikka he itse raportoivat ilmenneistä oireista 

lähes yhtäläisesti kliinisesti sairaiksi luokiteltujen ohella. Mahdollisesti ilmiö johtui siitä, 

että he tiesivät etukäteen hyvistä äänenkäyttötaidoista ja -tavoista, jolloin he osasivat 

havainnoida ääntään tarkemmin kuin toiset. Kuitenkin äänen yleistä väsymistä työpäivän 

aikana esiintyi, ei vain niillä, joilla oli orgaanisia kurkunpäänmuutoksia, vaan myös 

terveiksi ja melko terveiksi luokitelluilla opettajilla. 

2.3.1 Opettajan ääneen liittyvät yksilölliset riskitekijät 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että naisopettajilla on selvästi enemmän ääniongelmia 

kuin miesopettajilla (esimerkiksi Smith ym. 1997; Russell ym. 1998; Van Houtte ym. 

2011). Royn ym. (2004) mukaan naisopettajien ääni saattoi myös oireilla kauemmin (yli 4 

viikkoa) ja ongelmat kroonistuivat todennäköisemmin kuin miesopettajilla. Naisopettajien 

iällä ei nähty olevan siihen vaikutusta. Van Houtten ym. (2011) tutkimukseen osallistuneet 



 16

naisopettajat kuitenkin hakivat useammin apua ääniongelmiinsa verrattuna miespuolisiin 

kollegoihinsa. Rantala (2000) perehtyi väitöstyössään suomalaisten naisopettajien 

äänenkäyttöön ja äänen kuormittumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimuksessa pyrittiin 

näkemään ja ymmärtämään puhujaa ja hänen ympäristöään kokonaisvaltaisesti eli miten 

työ, sen tekijä ja tekijän ääni ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa? Tutkimuksessa 

selvitettiin sekä äänioireiden yhteyttä objektiivisesti mitattuihin äänen piirteisiin että äänen 

muutoksia yhden työpäivän aikana. Koehenkilöt olivat naisopettajia, joiden määrä vaihteli 

osatutkimuksissa kolmesta 33:een. Aineston keruu ja äänioireiden kartoittaminen 

suoritettiin kyselylomakkeilla, joiden vastausten perusteella koehenkilöt jaettiin ”vähän” ja 

”paljon” äänioireita kokeneiden ryhmiin. Tutkittavat nauhoittivat sekä välitunneilla että 

yhtenä työpäivänä ensimmäisen ja viimeisen oppituntinsa. Äänen piirteistä analysoitiin 

muun muassa äänihuulivärähtelyn perustaajuutta ja aikaa. Tutkimus osoitti äänessä 

tapahtuvia muutoksia, mutta tarkkaa selvyyttä ei saatu siihen, mitkä asiat puhetilanteissa 

rasittavat ääntä ja missä suhteessa ympäristön tekijät vaikuttavat kuormittumiseen. 

Ikääntymisen on nähty opettajilla kasvattavan ääniongelmien muodostumisen riskiä. Royn 

ym. (2004) tutkimuksessa 40–59-vuotiaat opettajat raportoivat ääniongelmistaan paljon ja 

näin ollen heidät luettiin korkean äänihäiriöriskin ryhmään. Russellin ym. (1998) 

tutkimuksessa ääniongelmia esiintyi puolestaan yleisimmin sekä 31–40-vuotiaiden että yli 

50-vuotiaiden ikäluokissa. 

Vaikka Laukkasen ja Leinon (2001, 119) mukaan päihteistä alkoholin ja tupakan käyttöä 

tulisi välttää, Van Houtten ym. (2012) tutkimuksessa tupakoimattomat naisopettajat (59 %) 

raportoivat merkittävästi enemmän ääniongelmistaan kuin tupakoivat kollegansa (38 %). 

Tuloksiin tosin voi vaikuttaa se, että ääniongelmia kokeneet naisopettajat eivät joko 

halunneet myöntää tupakoivansa tai he eivät osanneet yhdistää mahdollisia äänioireitaan 

tupakoinnin aiheuttamiksi. Toisaalta, samankaltaisia löydöksiä tekivät Smolander ja 

Huttunen (2006) sekä Chen ym. (2010), joiden mukaan tupakointi ei suoranaisesti 

näyttänyt olevan riskitekijänä äänen kuormittumiselle. Myöskään alkoholin vaikutukset 

ääneen eivät ole niin yksiselitteisen negatiiviset kuin on luultu: Royn ym. (2004) 

tutkimuksessa opettajat raportoivat vuoden ajalta useammin ääniongelmistaan kuin muiden 

ammattikuntien edustajat, vaikka he näyttivät kuluttavan alkoholia merkittävästi 

verrokkiryhmää vähemmän. Van Houtte ym. (2012) havaitsivat, että alkoholinkulutuksella, 

kahvinjuonnilla ja muiden nesteiden juomisella tai juomatta jättämisellä ei ollut 

merkittävää vaikutusta opettajilla ilmeneviin ääniongelmiin. 
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Allergiat, astma, poskiontelojen infektiot ja liiallinen limaneritys lisäsivät Royn ym. (2004) 

tutkimuksen mukaan äänioireiden esiintyvyyttä. Opettajat näyttivät kärsivän allergioista ja 

erilaisista ylähengitystieinfektioista vuosittain useammin kuin muiden ammattikuntien 

edustajat. Lisäksi ääniongelmia raportoineilla tutkittavilla hengitystieallergioita 

(esimerkiksi siitepölyallergia) ilmeni yleisemmin oireettomiin tutkittaviin verrattuna. 

Simbergin ym. (2009) mukaan hengitystieallergiat näyttäisivät olevan yhteydessä 

viikoittain tai useammin ilmenevien äänioireiden kanssa. Samaisen tutkimuksen mukaan 

diagnosoidut astmaatikot eivät kuitenkaan kokeneet äänioireita merkittävästi allergikkoja 

useammin. 

2.3.2 Opettajan ääntä kuormittavia tekijöitä työympäristössä 

Vaikka tässä tutkimuksessa pääasiallinen mielenkiinto kohdistuu musiikinopettajan 

yksilöllisiin äänenhuollon toimenpiteisiin, on tarpeellista mainita, että yleisesti opettajien 

työympäristössä niin sanotusti ulkoisten riskitekijöiden kirjo on hyvin laaja. Huono 

sisäilma ja pölyisyys, taustamelu, luokkatilan puutteellinen akustiikka ja kiire (esim. 

Smolander & Huttunen 2006; Ilomäki 2008; Van Houtte ym. 2011) voivat heikentää 

äänielimistön terveyttä pitkien äänessäoloaikojen, voimistetun äänenkäytön tarpeen, 

puutteellisten äänenkäyttötaitojen sekä epäergonomisten työskentelyasentojen lisäksi. 

Tyypillisiä äänioireita ovat kurkun kuivuminen, äänen väsyminen ja käheytyminen sekä 

palan tunne kurkussa (Patovirta ym. 2004; Smolander & Huttunen 2006). 

Opettajan tärkein työväline on hänen puheäänensä, jonka tulisi kestää tunnista toiseen 

ilman pitkiä taukoja ja jonka kuuluvuus kantaa etäälle tai melun yli (Sala 1999, 76–77). 

Tutkituin äänihäiriön aiheuttaja opettajilla on runsas voimistetun äänen käyttäminen 

työskentely-ympäristössä, jossa monet tekijät hankaloittavat viestintää entisestään (Sala 

2006, 96). Musiikkiluokassa erilaiset työskentelytavat, kuten kuuntelu, musiikkiliikunta ja 

soittaminen ovat tunnettuja melua lisääviä tekijöitä. Usein musiikinopettaja joutuu 

voimistamaan ääntään, jotta tulisi kuulluksi esimerkiksi kahdenkymmenenviiden kitaran 

yli tai musiikkiliikunnan tuoksinassa.  
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Musiikinopettajien työnkuva on sikäli haastava, että he sekä puhuvat että laulavat 

opetuksen aikana. Peltomaa ja Vilkman (2002) arvelevat, että Suomessa lauluääntä 

pääasiallisena työvälineenä käyttäviä on muutamia tuhansia ja äänihäiriön muodostumisen 

riskit nähdään laulajan työssä suurina. Myös oppitunneillaan laulavien musiikinopettajien 

joukosta on dokumentoitu kroonisia ja näin ollen vakavia äänihäiriöitä (Thibeault ym. 

2004). 

Hyvien työskentelyasentojen nähdään tukevan opettajan äänentuottoa. Siitä huolimatta on 

varsin tavallista, että oppituntien lomassa opettaja näyttää taululta asioita tai kumartuu 

lukemaan jotakin, jolloin hänen päänsä on kääntynyt sivulle tai taipunut alas. (Sala 2006, 

102.) Vartalon tai kaularangan kiertyminen, käsien koholla pitäminen ja leuan 

epäluonnolliset asennot ovat epäergonomisia asentoja. Normaalia äänentuottoa estäviä 

asentoja ovat myös kumara yläselkä sekä kohonneet olkapäät. Lisäksi huonosti tai ei 

ollenkaan säädettävät kalusteet haittaavat hyvän asennon saamista. (Sala & Rantala 2012.) 

Musiikinopettaja soittaa oppitunneillaan erilaisia instrumentteja opetuksen lomassa. 

Esimerkiksi pianoa soittaessaan hän saattaa kääntää päätänsä epäergonomisesti sivulle 

tavoittaakseen oppilaat katseellaan (Sataloff, Hawkshaw & Anticaglia 2006, 132), minkä ei 

nähdä edistävän hyvää äänentuottoa. 

2.4 Ääniergonomia ja -hygienia 

Aiemmin on kerrottu normaalin äänentuoton periaatteista ja siitä, millaiset tekijät voivat 

häiritä sen toimintaa. Ongelmien välttämiseksi ääniammattilaisen olisi hyvä tietää 

ääniergonomiaan ja -hygieniaan liittyvistä ennakoivista tai korjaavista toimenpiteistä. Sitä 

ennen tarkastellaan hyvän äänen määritelmää. 

2.4.1 Hyvän äänen kuvaus 

Ensinnäkin, kunkin yksilön subjektiiviset mieltymykset sekä kulttuureittain ja 

aikakausittain vaihtelevat kauneusihanteet voivat määritellä äänenlaatua ja puhetapaa 

lukemattomin tavoin esimerkiksi epämiellyttäväksi tai kauniiksi (Laukkanen & Leino 

2001, 14). Lisäksi määritelmää hankaloittavat äänen vaihtelu äänenkäyttäjän yksilöllisten 

piirteiden, iän tai erilaisten tilanteiden mukaan (Mathieson 2001, 67–68). Yhdenlaisesta 

objektiivisesta näkökulmasta katsottuna hyvän äänen määritelmän voisi rinnastaa 

sellaiseen puheentuottotapaan, joka on Laukkasen ja Leinon (2001) mukaan 
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perkeptuaalisesti, kommunikatiivisesti ja fysiologisesti tarkoituksenmukaista. 

Perkeptuaalisuus eli aistinvaraisuus tarkoittaa tässä sitä, että puhe on vaivatonta ja selkeää 

kuunneltavaa ja kommunikatiivisuuteen liitetään esimerkiksi sävelkorkeuteen, 

voimakkuuteen ja äänenväriin eli ilmaisuun liittyvät vaihtelut. Fysiologisuudella 

puolestaan tarkoitetaan hyvin kuuluvaa ja hyvin ilmaistua puhetta mahdollisimman 

säästeliäällä ja taloudellisella lihastyöllä. (Emt., 14–15.) Salan, Sihvon ja Laineen (2011, 9) 

mukaan hyvälaatuisen ja kestävän äänen taustalla ovat terve äänielimistö ja hyvä 

äänenkäyttötaito. 

Mathieson (2001) kuvailee ihanteellista puheääntä selkeäksi, kirkkaaksi ja vakaaksi. 

Tällöin ääni ei säry eikä siinä kuulu karheutta tai vuotoisuutta. Ääni kestää normaalin 

jokapäiväisen rasituksen ja sen voimakkuus, korkeus ja laatu mukautuvat luontevasti eri 

tilanteisiin. Äänenkäytölle asetetut kielelliset ja ei-kielelliset tehtävät taas tarkoittavat sitä, 

että puhuja pystyy kielellisen viestin ohella ilmaisemaan äänellään tunnetilojaan. (Emt., 

68.) Boone ym. (2010) puolestaan määrittelevät hyvän äänen piirteiksi viisi kohtaa: eri 

tilanteisiin sopivan äänenvoimakkuuden, hygieenisen äänenkäyttötavan, miellyttävän 

äänenlaadun, joustavuuden sekä edustavuuden. Hygieenisellä äänenkäyttötavalla 

tarkoitetaan tapaa, joka ei aiheuta kipua eikä vaurioita puhe-elimiä ja äänen joustavuus 

liittyy kykyyn ilmaista erilaisia tunnetiloja. (Emt., 15.) Edustavuus kuvaa äänen sopivuutta 

henkilön ikään ja sukupuoleen nähden (Sala ym. 2011, 9). 

2.4.2 Yleisesti ääniergonomiasta ja -hygieniasta 

Äänentuottoa voidaan parantaa ja sen kuulemista sekä erottamista helpottaa erilaisilla 

toimenpiteillä. Näitä toimenpiteitä yhdessä kutsutaan ääniergonomiaksi, jonka 

suunnitelmallisilla ratkaisuilla pyritään ottamaan huomioon sekä puhuja että hänen 

ympäristönsä. Ääntä säästävä ympäristö olisi ihanteellinen niille ammatinharjoittajille, 

jotka toimivat puhetyössä. (Sala ym. 2011, 10–11.) Näitä samoja tekijöitä pyritään 

edistämään myös musiikinopettajan työssä, jossa ääntä käytetään sekä puhumiseen että 

laulamiseen ja työskentelytilat vaihtelevat bändiluokista juhlasaleihin. Sala ym. (2011) 

jatkavat, että ääniergonomiatoimenpiteillä voidaan nähdä olevan ehkäisevä vaikutus 

äänihäiriöiden synnylle, ja sen on myös todettu pienentävän äänihäiriöiden 

haittavaikutuksia sekä auttavan häiriintyneen äänielimistön toipumismahdollisuuksia. 

Puhujatasolla se ilmenee käytännössä äänenkäytön harjoitteluna, äänihäiriöitä 



 20

kuntouttavana terapiana ja äänihygieniasta huolehtimisena. (Emt., 10–11.) Lisäksi Van 

Houtte ym. (2011) nostavat esille varhain aloitetun äänenkäytönkoulutuksen, joka lisäisi 

tietoisuutta muun muassa äänenhuollosta.  

Äänihygieniaan eli äänielimistön hyvinvoinnista huolehtimiseen kuuluvat muun muassa 

yleisestä terveydentilasta ja fyysisestä kunnosta huolehtiminen, äänen ylikuormituksen 

välttäminen, äänenavaus- ja rentoutusharjoitukset, päihteiden käytön välttäminen ja 

äänilepo sairaana ollessa (Laukkanen & Leino 2001, 119).  Vaikka osa äänen häiriöistä 

liittyy akuuttiin sairauteen, on suuri osa ääniongelmista Simbergin ym. (2000) mukaan 

ehkäistävissä ja siksi ehkäisevää työtä tulisikin edelleen kehittää ja arvioida. Myös Royn 

ym. (2004) mielestä nykyiset arviot äänihäiriöiden yleisyydestä kertovat siitä, että 

ääniammattilaisten terveyskasvatukseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Sala ym. 

(2009) kertovat, että työkseen puhuvien ammattikoulutukseen ei yleensä sisälly äänen 

valmentamista ääntä kuormittaviin tilanteisiin erilaisissa tehtävissä. He viittaavat 

työturvallisuuslakiin (738/2002 § 14 1. mom.), joka velvoittaa työnantajan järjestämään 

työntekijälle täydennyskoulutusta myös ääniergonomian alalta. Koulutuksen tavoitteena on 

varmistaa työntekijälle mahdollisimman hyvät ääniolosuhteet, tiedottaa riskeistä ja ohjata 

omasta äänestä huolehtimiseen. Koulutusta suositellaan annettavaksi työpaikkakohtaisesti 

puhetyötä tekeville. (Sala ym. 2009, 14.) 

2.4.3 Opettajien äänenhuoltoon liittyviä toimenpiteitä työssä ja vapaa-ajalla 

Ilomäen, Mäen ja Laukkasen (2005) tutkimuksessa etsittiin yhteyttä opettajien 

opettajankoulutuksessa saaman äänikoulutuksen määrän ja keston sekä heidän kokemiensa 

äänioireiden välillä. Tutkimukseen osallistuneilta 124 opettajalta kysyttiin 

kyselylomakkella, oliko heillä ilmennyt työssä jokin tutkijoiden määrittelemistä 

kymmenestä erilaisesta äänioireesta. Heidän tuli myös arvioida niiden esiintymistiheyttä 

skaalalla 1–4, jossa 1 oli ”harvoin” ja 4 oli ”lähes päivittäin tai vähintään kerran viikossa”. 

Tutkijoita kiinnosti myös, olivatko opettajat saaneet äänenkäytön koulutusta 

opettajankoulutuksessa tai työssäolon aikana ja minkä tyyppistä koulutus oli ollut. Tutkijat 

jaottelivat vastaukset kolmeen ryhmään: 1) ei ollut saanut minkäänlaista koulutusta (63 %), 

2) oli saanut lyhytkestoista koulutusta esimerkiksi muutaman luennon tai kuorolaulun 

muodossa (15 %), ja 3) oli saanut pitkäaikaista koulutusta laulu ja/tai puheääneen 

opettajankoulutuksessa ja myöhemminkin (22 %). Tulokset osoittivat muun muassa sen, 
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että äänioireiden ilmaantuminen oli erittäin vähäistä pitkäaikaista koulutusta saaneilla ja 

yleisintä lyhytkestoista koulutusta saaneilla. Tutkijat ihmettelivät, että vaikka monien 

aikaisempien tutkimusten valossa opettajan ammatti on yksi ääniriskiammateista, vain 22 

% kyselyyn vastanneista oli saanut pidempiaikaista äänenkäytön koulutusta. Tutkimuksen 

tuloksista voidaan siis päätellä, että pitkäaikaisesta äänikoulutuksesta olisi opettajan 

ammatissa hyötyä. 

Edelliseen viitaten, hyvän äänen tuottamisessa harjoittelulla on suuri merkitys. Laukkasen 

ja Leinon (2001) mukaan äänentuottoon osallistuvat lihastoimintamallit tulisi harjoittaa 

sellaisiksi, että tuloksena olisivat optimaalinen äänentuotto ja -laatu. Äänentuottoa 

muokataan kuulo- ja tuntoaistin antaman palautteen perusteella, jolloin äänestä 

kuulostellaan sen sointia ja samalla pyritään tiedostamaan, miltä äänentuotto tuntuu 

esimerkiksi kurkunpäässä ja hengityslihaksissa. (Emt., 187, 194.) Aalto ja Parviainen 

(1985, 71) määrittelevät häiriöisen äänen harjoituttamisessa ensisijaiseksi tavoitteeksi 

löytää äänen luonnollisuus ja tasapaino. Erilaisista kehon- ja äänenhuoltoon liittyvistä 

tekniikoista tunnettuja ovat Alexander-tekniikka ja Feldenkrais-tekniikka. Alexander-

tekniikan avulla pyritään parantamaan ja tehostamaan kokonaisvaltaisesti kehon 

toimivuutta vapauttamalla pään, niskan ja koko ylävartalon fyysisiä jännityksiä. 

Feldenkrais-tekniikka perustuu liikkeeseen ja siinä tapahtuvien epätarkoituksenmukaisten 

toimintojen muokkaamiseen. Tekniikassa yhdistyvät erilaiset taistelulajit, psykologiset 

toiminnot, biomekaniikka ja motorisen kehityksen periaatteet. Harjoituksiin kuuluvat 

liikkeet kohdentuvat jokaiseen kehon lihasryhmään ja niveleen. Toisena pyrkimyksenä on 

päästä kiinni sensorisiin, motorisiin ja psykologisiin toimintoihin. (Heuer ym. 2006, 234.) 

Kurkunpään tasolla tapahtuva optimaalinen äänentuotto perustuu siihen, ettei puhujan 

äänessä tapahtuisi muutoksia normaaleissa äänenkäyttötilanteissa eikä kurkkuun sattuisi 

rasituksesta huolimatta (Laukkanen & Leino 2001, 187). Aallon ja Parviaisen (1987) 

mukaan äänen voimistuksen tulisi rajoittua optimaaliselle puheen korkeusalueelle, mutta 

samalla sen kuuluisi erottua taustahälystä. Kurkunpäätä jännittämällä ja ilmanpainetta 

lisäämällä äänen saa kuulumaan metelin yli, mutta se ei ole sille hyväksi. (Aalto & 

Parviainen 1987, 67–68.) Kurkunpään tasolla tapahtuvassa optimaalisessa äänentuotossa 

merkityksellisiä asioita ovat Laukkasen ja Leinon (2001, 187–189) mukaan ääntöbalanssi, 

syvähengitys ja optimaalinen puhekorkeus. Royn ym. (2001, 2002, 2003) tutkimuksissa 

ääniharjoitteet, ääniterapia ja äänenvahvistuslaitteiston käyttäminen näyttivät tehokkaasti 

vähentävän opettajan äänen voimistamisen tarvetta luokkahuoneessa. Sala ym. (2009) 
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kertovat, että kookkaissa tai meluisissa tiloissa puhuvalle esitetäänkin ratkaisuna 

äänenvahvistuslaitteistoa, joka vähentää äänen kohdistuvaa kuormittumista. Laitteiston 

hyvän laadun lisäksi huomioon tulee ottaa myös käyttötilan akustiset ominaisuudet sekä 

oikeanlaiset säädöt. (Emt. 2009, 63.) 

Hengitys vaikuttaa äänen laatuun, puhtauteen ja voimakkuuteen (Tasanto 1997, 38). 

Optimaalisena hengitystapana pidetään niin kutsuttua syvähengitystä (palleahengitys), 

jossa sisäänhengityslihakset kuormittuvat tasapuolisesti ja keuhkoilla on mahdollisuus 

täyttyä kauttaaltaan. Hengityksen vaikutuksesta vatsa pullistuu ja rintakehä laajenee. 

(Eerola 1997, 23; Laukkanen & Leino 2001, 29.) 

Koulujen musiikinopettajat käyttävät puheäänensä lisäksi lauluääntään. Wicklundin (2010) 

mukaan laulaessa oikeantyyppisen hengitystekniikan osaaminen on tärkeää, sillä 

puhumiseen verrattuna laulamiseen tarvitaan enemmän ilmaa ja sen virtausta täytyy 

kontrolloida enemmän suurten sisään- ja uloshengitykseen tarvittavien lihasten 

yhteistyöllä. Laulajan tukilihaksiston tulisi siis olla hyvässä kunnossa muun muassa äänen 

joustavuuden ja sävelkorkeuksien vaihteluiden vuoksi. (Emt., 9.) Laulaessa 

äänenmuodostuksessa tulisi ottaa huomioon myös puhetta laajemmat voimakkuusvaihtelut 

(Laukkanen & Leino 2001, 12). Wicklund (2010) jatkaa, että hengityselimistö toimii 

hyvän äänentuoton vaatimusten mukaisesti seisaaltaan laulettaessa silloin, kun 

äänentuottaja kiinnittää huomiota hyvään ryhtiin. Painon tulisi olla molemmilla jaloilla, 

jalkojen hieman erillään toisistaan, polvien rentoina, rintakehän ryhdikkäänä ja 

selkärangan osoittaa kohtisuoraan alaspäin. (Wicklund 2010, 10.) 

Puhumiseen tarvittavien lihasten toimintakykyä täytyy pitää yllä siinä missä yleistä fyysistä 

kuntoakin. Ryhdikäs, mutta rento kehon asento ja virkeä olemus edistävät äänenkäyttöä ja 

viestinnän sujuvuutta. (Sala ym. 2011, 19.) Talvi (1997, 32) korostaa rentouden 

merkitystä: jos keho ja erilaiset äänenmuodostukseen osallistuvat lihakset ovat liian 

jännittyneitä, niiden kireys estää normaalia äänentuottoa. Äänenkäyttäjän olisi siksi 

huolehdittava äänielimistönsä hyvästä toimintakunnosta esimerkiksi ääntä avaamalla ja 

kehoa verryttelemällä ja lämmittelemällä ennen vaativia äänellisiä suorituksia, joita ovat 

esimerkiksi laulaminen tai pitkäkestoinen puhetilanne (Talvi 1997, 32; Laukkanen & Leino 

2001, 119). Myös leuan ja kurkunpään tahattomat toiminnot, kuten haukottelu, 

aivastaminen ja nieleminen, aktivoivat ja verryttävät kurkunpään ja leuan lihaksistoa. 

(Aalto & Parviainen 1985, 71.) 
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Sekä Laukkanen & Leino (2001, 119) että Peltomaa ja Vilkman (2002) pitävät nesteiden 

juontia ja äänihuulten limakalvojen kosteutusta tärkeinä hyvän äänentuoton edistäjinä. 

Veden juonti sekä hengitysilman kosteuttaminen nimittäin vähentävät kurkunpään 

kudosten kitkaa ja sitä myötä ääniväylän rasittumista (Sala ym. 2011, 30, 35). Sairauksien 

ehkäiseminen ja niiden hoitaminen edistävät äänielimistön toimintaa. (Sala 2006, 93.) 

Royn ym. (2004) tutkimuksen mukaan opettajat sairastivat flunssan ja 

kurkunpääntulehduksen yhden tai useamman kerran vuodessa todennäköisemmin kuin 

vertailussa mukana olleiden muiden ammattikuntien edustajat. Flunssaisena olisikin hyvä 

välttää puhumista ja laulamista (Sala ym. 2011, 33). Peltomaan ja Vilkmanin (2002) 

mukaan ammattilaulajalla täydellinen äänilepo on harvoin perusteltua, mutta jos ääni on 

huomattavan käheytynyt, on sitä järkevää säästää. Tämä pätee kaikella todennäköisyydellä 

myös musiikinopettajiin. 

 





 

3 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT JA TOTEUTUS 

Tämän tutkimuksen metodologiseen lähtökohtaan voidaan sisällyttää sekä laadullisen että 

määrällisen tutkimuksen piirteitä. Aineisto on kerätty kyselylomakkeella, joka on sisältänyt 

strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Tarkennetun tutkimuskysymyksen pohjalta 

aineistosta on kuitenkin päädytty ottamaan tarkasteluun sekä strukturoituja että avoimia 

vastauksia sisältäneitä osioita. Näin ollen avoimet vastaukset on operationalisoitu tilasto-

ohjelmalla ajettavia analyyseja varten. Analyysimenetelmäksi valittua klusterianalyysia ei 

nähdä täysin määrällisenä menetelmänä, sillä sen tulosten tulkinta edellyttää tutkijalta 

aineiston laadullista tuntemusta. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen perustana nähdään määrällisyyden hyödyntäminen eli miten 

tutkittavaa ilmiötä ja siinä havaittuja yhteyksiä ja vaikutussuhteita kuvataan ja tulkitaan. 

Usein määrät ja niiden muutokset tiivistetään tunnusluvuiksi ja ne analysoidaan 

tilastollisesti tai matemaattisen mallinnuksen keinoin. Numeroidut lomakkeet ja niistä 

lasketut tunnusluvut eivät sellaisinaan kerro paljoa, vaan niitä täytyy tulkita esimerkiksi 

tilastollisen analyysin keinoin. Kvantifioinnilla ei siis tarkoiteta sitä, etteikö merkityksille 

olisi sijaa määrällisessä tutkimuksessa, vaan esimerkiksi kielelliseen muotoon käännetyt 

lomakekysymykset ja vastaajille esitetyt avoimet kysymykset ovat muuttujien ja niiden 

luokkien taustalla. (Ronkainen ym. 2011, 83–85.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia ovat erkitykset ja niiden tulkinta. Ihmisen 

toimintaa pidetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti merkitysvälitteisenä (mielekkäänä), 

todellisuus kohdataan ja siitä kerrotaan erilaisten merkityksellistävien käytäntöjen, kuten 

kielen, symbolien ja ympäröivän kulttuurin osana. Merkitykset ymmärretään asioiksi, jotka 

ovat muotoutuneet historian saatossa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Ihminen siis 

nähdään oman elämismaailmansa kokijana, havainnoijana ja toimijana. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkijakeskeisyys ilmenee siten, että hän pyrkii tulkitsemaan ja 

ymmärtämään tutkimusaineistoaan muokatakseen ilmiön ymmärryksen alkuperäistä 

käsitteellisemmälle tasolle: merkityksiksi. (Ronkainen ym. 2011, 81–83.) 

Tavallisesti laadullisen ja määrällisen tutkimuksen suhdetta kuvaillaan vastakkainasettelun 

kautta ihmistieteellisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen välillä (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 65). Onko kuitenkaan tarpeen erottaa laadullista ja määrällistä tutkimusperinnettä 

toisistaan? Ronkaisen ym. (2011) mukaan tutkimuksessa keskeistä on se, miten 
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tutkimusongelmaan saadaan vastaus. Sisällöltään aineisto voi olla lähes mitä tahansa 

haastatteluista Internet-keskusteluihin. Silti se ei sulje pois mahdollisuutta hyödyntää 

jotakin määrällistä analyysitapaa. Päinvastoin, esimerkiksi tilastomateriaalit ja 

lomakevastaukset ovat määrällistä aineistoa, mutta niitä voidaan lähestyä laadullisin 

keinoin. Tällöin tulkinnan rakentamiseksi joudutaan tulkitsemaan määriä ja niiden eroja 

sekä johdonmukaisuuksia. (Emt., 89–90.) 

Toisinaan tutkimuksessa hyödynnetään molempien tutkimussuuntauksien elementtejä, jotta 

tutkittavasta kohteesta tai ilmiöstä saataisiin muodostettua kokonaisvaltainen kuva 

(Ronkainen ym. 2011, 105). Englanninkielessä tätä lähestymistapaa kutsutaan esimerkiksi 

”mixed method research” tai ”multimethod research” termeillä ja suomeksi sitä kuvaillaan 

monimenetelmälliseksi tai monistrategiseksi tutkimukseksi. 

3.1 Kyselytutkimus aineiston keruumenetelmänä 

Kyselyn perusideana on kysyä ihmiseltä itseltään, mitä hän ajattelee tai miksi hän toimii 

kuten toimii. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 73) viittaavat Eskolaan (1975), joka määrittelee 

kyselyn menettelytavaksi, jonka mukaan vastaaja itse täyttää kyselylomakkeen joko 

kotonaan tai valvotussa ryhmätilanteessa. Toisenlaiset jaottelutavan mukaan kysely 

voidaan joko täyttää itse tai tutkija täyttää sen vastaajan puolesta. Kyselyjä voidaan kerätä 

puhelimitse, sähköisesti tai fyysisellä kyselylomakkeella. (Ronkainen ym. 2011.) Postitse 

lähetettävää lomakekyselyä pidetään lähinnä kvantitatiivisen tutkimuksen aineiston 

keruumenetelmänä. Sen avulla kerätystä aineistosta voidaan testata hypoteeseja ja aineisto 

voidaan helposti kvantifioida. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74.) 

Kyselyn kysymysten avoimuuden asteen vaihtoehdot ovat suljetut kysymykset, 

puoliavoimet kysymykset ja avoimet kysymykset (Tuomi & Sarajärvi 2009, 77). 

Strukturoidut eli suljetut kysymykset sisältävät valmiit vastausvaihtoehdot (ns. 

monivalintakysymykset) ja avoimiin kysymyksiin vastataan omin sanoin (Ronkainen ym. 

2009, 114). Strukturoidun ja avoimen kysymyksen välimaastoon sijoittuu kysymystyyppi, 

jonka valmiiden vastausvaihtoehtojen jälkeen esitetään avoin kysymys (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2008, 194). Kvantitatiivisessa perinteessä kyselylomakkeen laatijalta eli 

tutkijalta odotetaan vankkaa tietämystä aiheensa sisällöistä ja aiemmin määritellystä 

tiedosta. Jotta muuttujan numeraaliset arvot olisivat riittävän vertailukelpoisia, merkitykset 

piilotetaan kyselyyn siten, että jokainen vastaaja ymmärtää kysymyksen mahdollisimman 
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samalla tavalla. Mittaamisen lähtökohta on siinä, että mitataan jotakin, josta jo tiedetään ja 

joka on muodostettu käsitteiksi. Lisäksi pyritään mittaamaan jotakin, jonka vastaajat 

kykenevät ymmärtämään. Vastaajasta riippumatta kyselylomakkeen tulisi olla kaikille 

sama ja kysymysten niin yksiselitteisiä, ettei niitä eikä niihin annettuja vastauksia tarvitse 

arvailla. (Ronkainen 2011, 85–86.) 

Tutkimukseni kohderyhmäksi valittiin musiikin aineenopettajaksi kouluttautuneet henkilöt, 

jotka työskentelevät yläkoulussa tai lukiossa. Aineiston keruumenetelmäksi valittiin 

kyselytutkimus, koska tarkoituksena oli kerätä laajalti vertailukelpoista tietoa kolmesta eri 

vastaajatyypistä. Tutkimukseen etsittiin henkilöitä, joilla 1) ei ollut ollut ääniongelmia 

työssä lainkaan, 2) oli ollut ääniongelmia työssä, mutta he olivat löytäneet ratkaisun, ja 3) 

oli ollut ääniongelmia työssä, mutta he eivät olleet hakeneet tai löytäneet ratkaisua. Jotta 

tutkimustuloksista olisi mahdollista tehdä yleistettävissä olevia johtopäätöksiä, tulisi 

vastaajajoukon olla vähintään muutamien kymmenien vastausten suuruinen. Näin ollen 

kyselytutkimus sopi tutkimuksen aineiston keruumenetelmäksi. 

Tutkimuksen aihetta pidetään tärkeimpänä vastaamiseen vaikuttavana tekijänä. Kuitenkin 

lomakkeen laadinnalla ja kysymysten tarkalla suunnittelulla voidaan tehostaa tutkimuksen 

onnistumista. (Hirsjärvi ym. 2008, 191, 193.) Kysymyksistä pyrittiin tekemään 

mahdollisimman selkeitä eikä niitä haluttu esittää niitä liikaa, jotta vastaajan mielenkiinto 

säilyisi yllä. Kysymysten laatimiseen esimerkkiä saatiin sekä Oulun yliopistossa että 

Sibelius-Akatemiassa tehtyjen vastaavien tutkimusten kyselylomakkeista. Ne liittyivät 

erilaisten puheammattilaisten ääniongelmiin, -oireisiin ja ääniergonomiaan. Joihinkin 

elintapoihin liittyviin kysymyksiin mallia otettiin esimerkiksi AUDIT-testistä (Alcohol 

Use Disorders Identification Test) ja THL:n vuosittaisesta AVTK-testistä (Suomalaisen 

aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys). Kysymysten tulisi myös merkitä samaa 

kaikille vastaajille (Hirsjärvi ym. 2008, 197). Koska kysymysten aiheina olivat muun 

muassa omaan ääneen ja äänen kuormittumiseen liittyvät tekijät, asiaan tarkemmin 

perehtyneet saattoivat tuntea ja ymmärtää kysymysten termistöä (esimerkiksi 

äänenkäyttötaidot, äänenkäyttötavat) paremmin kuin toiset. 

Kyselylomake muodostui yhteensä 46 kysymyksestä. Kaikille vastaajille yhteisiä 

taustakysymyksiä oli yhteensä 19 kappaletta (1–19) ja ne koskivat muun muassa ikää, 

sukupuolta, työvuosia, äänenkäytön koulutusta ja elintapoja. Kysymyksessä 20 vastaajilta 

kysyttiin, oliko heillä ollut ääniongelmia opetustyössä. Tämän jälkeen kaikille kolmelle 
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vastaajatyypille luotiin omat kysymyksensä: kysymykset 21–31 keräsivät tietoa henkilöstä, 

jolla oli ollut ääniongelmia työssä, mutta hän oli löytänyt asiaan ratkaisun. Kysymykset 

liittyivät äänioireisiin ja tilanteisiin, joissa niitä oli ilmennyt, puhe- ja 

lauluäänenkäyttötaitoihin ja -tapoihin, mistä apua lähdettiin etsimään ja miten äänen 

kuormittumista nykyään ehkäistään. Kysymykset 32–42 keräsivät tietoa henkilöstä, jolla 

oli ollut ääniongelmia työssä, mutta hän ei ollut löytänyt asiaan ratkaisua. Kysymykset 

käsittelivät samoja asioita kuin edellisessä ryhmässä, mutta lopuksi tiedusteltiin, mitkä 

seikat edelleen kuormittavat vastaajan ääntä työssä. Kysymyksissä 43–46 oltiin 

kiinnostuneita henkilöistä, jotka eivät olleet kokeneet ääniongelmia työssään lainkaan. 

Heiltä tiedusteltiin äänenkäyttötaitoja ja -tapoja, äänihäiriöiden ehkäisyyn liittyviä asioita 

ja äänenhuollon käytäntöjä vapaa-ajalla ja työssä. 

Kun alustavat kysymykset alkoivat olla valmiina, luotiin sähköinen kysely Webropol-

ohjelmaan. Aiemmat käyttäjät arvioivat sen hyviksi puoliksi täysin anonyymin 

vastaamisen, laajan otantamahdollisuuden sekä mahdollisuuden valmiisiin raportteihin ja 

yhteenvetoihin. Palvelun haltuunottaminen oli varsin vaivatonta selkeiden käyttöoppaiden 

ansiosta. Kun kyselylomake näytti muodoltaan ja ulkonäöltään lähes valmiilta, pyydettiin 

viittä henkilöä testaamaan sitä. Osa heistä oli valmistunut ja osa vielä opiskeli 

musiikinopettajaksi. Palautteen perusteella pyrittiin muokkaamaan kysymyksiä edelleen 

selkeämmiksi, koska haluttiin varmistaa, ettei vastaajalle olisi kysymyksen luettua 

epäselvää, miten vastata. Edelleen kysymyksiä muokattiin, lisättiin ja poistettiin vielä 

moneen otteeseen. 

Verkkokyselylomake (liite 1) julkaistiin Facebookissa usealla musiikinopetukseen tai 

musiikinopettajiin liittyvällä sivustolla 14.3.2014. Tutkittavat saivat lukea tutkimuksen 

tarkoituksesta ja aineiston eettisestä käsittelystä kyselylomakkeen alussa. Kun tutkittavaa 

informoidaan tutkimuksen tarkoituksesta ja käytöstä, katsotaan kyselylomakkeen 

täyttäminen ja palauttaminen tutkimukseen suostumisen osoitukseksi (Ronkainen ym. 

2011, 127). Aluksi vastaamisaikaa oli 23.3.2014 asti. Alkuperäinen oletus oli että 

musiikinopettajia tavoitettaisiin sekä vastaamaan että kiinnostumaan tutkimuksen aiheesta 

niin, että he jakaisivat linkin eteenpäin. Lisäksi Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja 

Sibelius-Akatemian alumnitoimistoja pyydetiin välittämään kyselylinkki 

alumnirekistereissään oleville musiikinopettajille. Facebook-markkinoinnin tuloksena, 

vastauksia tuli viikon aikana kymmenen kappaletta. Markkinoinnin tehostamiseksi 

päätettiin etsiä eri puolilla Suomea työskentelevien musiikinopettajien julkisia 
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työsähköposteja. Sähköpostipyyntö lähetettiin lopulta 76 lukion musiikinopettajalle ja 

vastausaikaa jatkettiin maaliskuun 30. päivään asti. Kiinnostus kyselyä kohtaan kasvoi 

välittömästi ja vastauksia alkoi kertymään nopeasti. Lopullinen vastausten määrä asettui 41 

täytettyyn ja palautettuun lomakkeeseen. 

3.2 Hierarkkinen klusterianalyysi aineistoanalyysin menetelmänä 

Alunperin analyysissa oli aikomuksena käyttää monimenetelmällistä lähtökohtaa, sillä 

aineiston keräämisessä käytetty kysymyslomake oli puolistrukturoitu. Näin ollen 

strukturoitujen vastausten analysointiin oltaisiin käytetty määrällistä sisällön erittelyä ja 

avointen, pitkiä vastauksia sisältävien vastausten kohdalla kvalitatiivisen sisällön analyysin 

keinoja. Jotta aineiston käsittelystä ja kolmen vastaajaryhmän vertailusta tulisi 

tehokkaampaa manuaaliseen käsittelyyn verrattuna, koettiin parhaaksi valita 

analyysimenetelmäksi klusterianalyysin kaltainen tilastollinen monimuuttujamenetelmä. 

Sikäli kun hierarkkinen klusterianalyysi soveltuu parhaiten pienten aineistojen (enintään 

kymmeniä) analyysimenetelmäksi (Tähtinen, Laakkonen & Broberg 2011, 180), oli sen 

valinta tähän tutkimukseen varsin perusteltua. 

Klusterianalyysilla voidaan ryhmitellä tilastoyksikköjä ja sitä kuvataan eksploratiiviseksi 

eli kokeilevaksi menetelmäksi, jonka avulla kartoitetaan aineiston ominaisuuksia. 

Analyysin tavoitteena on jakaa aineisto ryhmiksi eli klustereiksi, jotka voidaan muodostaa 

joko muuttujista tai havainnoista, joita ovat esimerkiksi vastaajat, oppilaat ja niin edelleen. 

Klusterit muodostuvat siten, että ne ovat toisistaan mahdollisimman poikkeavia, mutta 

niiden sisällä havainnot ovat keskenään mahdollisimman samankaltaisia. Kuhunkin 

analyysiin sisällytetyt muuttujat vaikuttavat ryhmittelyyn. (Tähtinen ym. 2011, 179–180.) 

Vaihtoehtoisia ryhmittelytapoja voi olla useita ja eri ryhmittelymenetelmät saattavat 

tuottaa hyvinkin erilaisia lopputuloksia. Täten saadun ratkaisun tulkinnassa ja arvioinnissa 

on tutkijan käytettävä omaa harkintaa ja tutkijan on itse löydettävä optimaalinen kohta 

lopettaa ryhmittely. (Tähtinen ym. 2011, 179, 181.) Johnson ja Wichern (2007, 695) 

myöntävät, että menetelmään liittyy subjektiivisuutta: menetelmäkombinaation valinta 

perustuu tutkijan tietämykseen analyysin kohteena olevasta aiheesta, etäisyysmitan 

valinnasta ja muuttujien mitta-asteikosta. Erilaisia hierarkkisia ryhmittelymenetelmiä eli 

etäisyysmatriisin laskentaan tarkoitettuja kaavoja ovat esimerkiksi lähin naapuri (nearest 

neigbor – single linkage), kaukaisin naapuri (furthest neighbor – complete linkage) ja 
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naapurikeskiarvo (UPGMA – average linkage between groups). Kukin niistä määrittelee 

etäisyysmatriisin, jonka perusteella valitaan klusteriin yhdistettävät alkiot. Tämän 

tutkimuksen analyysin ryhmittelyperusteeksi valittiin UPGMA, koska se on hyvin yleisesti 

käytössä. Tilasto-ohjelmassa etäisyyslukuna käytettiin UPGMA:n kanssa yhteensopivaa 

neliöityä euklidista etäisyyttä. 

Klusterianalyysissa ryhmittymisen etenemistä voidaan seurata havainnoillistavan 

jääpuikkokuvion (icicle plot) tai puumaisen dendrogrammin (dendrogram plot) avulla 

(Tähtinen 2011, 181). Tämän tutkimuksen tulosten havainnoinnissa käytettiin tilasto-

ohjelman piirtämiä dendrogrammeja. Loin havainnoillistavaksi esimerkiksi kuvion 1, 

jonka avulla tiivistetään, miten kuvaajaa tulisi lukea: vasemmalla nähdään kukin vastaaja, 

joista P-kirjaimella alkavat numerot ovat tutkijan nimeämiä ja pelkät numerot ovat tilasto-

ohjelman nimeämiä vastaajia. Käytössä olleen kokoavan hierarkkisen menetelmän vuoksi 

dendrogrammia luetaan vasemmalta oikealle. Mitä lyhyempi vaakasuora viiva on, sitä 

lähempänä vastaajat ovat toisiaan. Pystyviiva vaakaviivojen välissä osoittaa yksilöiden ja 

ryhmien suhdetta. Kuviossa 1 vastaajat P39–P10 ovat analyysissa käytettyjen muuttujien 

suhteen hyvin samankaltaisia ja P17 eroaa heistä hieman. Seuraavassa klusterissa P14 ja 

P38 eroavat hieman vastaajista P34–P4 ja niin edelleen. 

 

Kuvio 1. Esimerkki dendrogrammista. 
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Kyselylomakkeen sulkemisen jälkeen vastausten yhteenvedot siirrettiin 

verkkolomakepalvelimelta tekstinkäsittely- ja taulukko-ohjelmiin ja myöhemmin taulukko-

ohjelmasta edelleen tilasto-ohjelmaan. Kerätyn aineiston tarkistamisen jälkeen aloitettiin 

valmiiksi strukturoitujen vastausten numeerinen koodaaminen sekä avoimien vastausten 

luokitteleminen ja koodaaminen numeeriseen muotoon. Koska kyselylomake sisälsi 

rakenteiltaan erilaisia vastauksia, oli aineiston koodaaminen aikaavievää ja haastavaa. 

Vilkka (2007, 112) lainaa Alkulaa ym. (1995, 145) ja Heikkilää (2004, 69, 123), jotka 

muistuttavat, että tutkijalla on sitä enemmän työtä aineiston käsittelyvaiheessa, mitä 

vähemmän hän on lomakkeeseen strukturoinut ja standardoinut kysymyksiä ja 

vastausvaihtoehtoja. Aineiston koodaamisessa täytyikin esimerkiksi siistiä ja tulkita 

vastauksia ja toisinaan luoda aivan uusia kategorioita. Tässä kohtaa alettiin myös huomata, 

etteivät kaikki kysymykset ja niihin annetut vastaukset olleet niin tarkoituksenmukaisia tai 

järkeviä, kuten kyselylomaketta laatiessa oli oletettu. 

Lopulta useiden eri klusterianalyysien tuloksista huomattiin, että vertailemalla kolmea 

vastaajaryhmää ( 1) ei ollut ollut ääniongelmia työssä lainkaan, 2) oli ollut ääniongelmia 

työssä, mutta he olivat löytäneet ratkaisun, ja 3) oli ollut ääniongelmia työssä, mutta he 

eivät olleet hakeneet tai löytäneet ratkaisua) aineistosta ei voitu osoittaa ennakkoon 

oletettuja äänen kuormittumiseen vaikuttavia tekijöitä, koska toisaalta ryhmät itsessään 

olivat niin heterogeenisiä ja toisaalta kussakin ryhmässä vastaajia oli liian vähän. Kaiken 

kaikkiaan kyselylomakkeessa ilmenneiden puutteiden lisäksi yhtenä vertailua 

hankaloittavana tekijänä nähtiin ryhmän 3 pienuus: vain neljä vastaajaa, joista kahden ei 

nähty olevan sopivia sisällytettäviksi analyysiin, koska toinen ei ollut työskennellyt 

musiikinopettajan ammatissa ja toisen ääni oli kärsinyt koulun huonosta sisäilmasta ja hän 

oletti koulun remontin korjaavan tilanteen kuntoon. Myöskään vertailu ryhmän 1 ja 

ryhmän 2 välillä ei olisi ollut tarkoituksenmukaista, sillä ryhmällä 1 ei ollut ollut ongelmia 

eikä täten ratkaisujakaan. Siksi tutkimuskohdetta ja tutkimuskysymyksiä päädyttiin 

edelleen tarkentamaan ja rajaamaan.  

Jokaisessa klusterianalyysissa päätettiin keskittyä ”kyllä, mutta ratkaisu” -ryhmään. 

Ensimmäisessä analyysissa haluttiin saada selville, millaisia ääniongelmia 

musiikinopettajat olivat työssään kokeneet ja millaisia ratkaisuja he olivat niihin löytäneet. 

Musiikinopettajien itsensä raportoimat äänen kuormittumiseen johtaneet tekijät asettuivat 
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laajalle skaalalle. Kysymysten 22 ja 28 vastaukset päätettiin yhdistää ”äänioireita 

aiheuttaneiksi tilanteiksi tai tekijöiksi”, sillä suurin osa vastaajista näytti vastausten 

perusteella tulkinneen ne samaa asiaa hakeviksi kysymyksiksi. Avoimissa vastauksissa 

mainitut äänioireita aiheuttaneet tekijät luokiteltiin karkeasti kolmeen ryhmään: 1) 

ulkoisten olosuhteiden ongelmat määriteltiin sellaisiksi, joihin musiikinopettaja ei aina itse 

pysty vaikuttamaan. Sellaisia olivat huono sisäilma, puutteellinen luokkatilan akustiikka, 

isot ryhmäkoot, sen myötä melu sekä hälinä ja pitkät työpäivät, 2) puutteellisen 

ääniergonomian luokkaan määriteltiin äänenkäyttötaitoihin ja -tapoihin liittyvät tekijät, 

kuten äänen voimistaminen, pitkät äänessäoloajat, huonot kehon asennot ja puutteellinen 

puhe- tai laulutekniikka, ja 3) allergiat, astma, anemia, flunssa, refluksioireet, fyysinen tai 

psyykkinen kuormitus, väsymys ja elimelliset muutokset äänihuulissa luokiteltiin 

terveydentilaan liittyviksi ongelmiksi.  

Kysymyksellä 30 haluttiin selvittää, miten tai mistä vastaajat olivat lopulta löytäneet 

ratkaisun tai ratkaisuja äänen kuormittumisen vähentämiseksi. Vastausten perusteella 

päädyttiin jälleen kolmeen luokitteluryhmään: 1) sisäilman paraneminen, pienemmät 

ryhmäkoot ja vähäinen melu ja lyhyemmät työpäivät määriteltiin parantuneiksi ulkoisiksi 

seikoiksi, 2) ääniergonomiatoimenpiteisiin kuuluivat äänen voimistamisen välttäminen, 

lyhyempi äänessäoloaika, hyvät kehon asennot ja hyvä ryhti, puhe- ja laulutekniikan 

harjaantuminen ja äänihygieniatoimenpiteet, kuten äänielimistön lämmittäminen, 

äänenvahvistuslaitteet, äänihuulten kosteutus ja sairausloman anominen tarvittaessa, ja 3) 

lääkityksen ja ammattiavun luokkaan kuuluivat lääkitys, kuten allergia-, astma- ja 

refluksilääkkeet ja alan ammattilaisilta (esim. laulu- tai puheopettaja, puheterapeutti ja 

erikoislääkärit) saatu apu. 

Toisessa klusterianalyysissa tarkastelun kohteeksi asetettiin se, nouseeko jokin yksittäinen 

elintavoissa ääniriskiksi todettu tekijä ääniongelmia kokeneita vastaajia yhdistäväksi 

taustatekijäksi. Klusterianalyysissa muuttujiksi valittiin tupakointi, kahvinjuonti, 

alkoholinkulutus, muiden nesteiden juonti, yöunen määrä ja liikunnan määrä. Alunperin 

kyselylomaketta luodessa tupakoinnin, kahvinjuonnin ja alkoholinkulutuksen tiedustelu 

perustui olettamukselle, että mitä vähemmän niitä kulutetaan, sitä vähemmän ääniongelmia 

oltaisiin koettu. Päinvastoin, runsas nesteiden juominen, pitkät yöunet (lepo) ja 

säännöllinen liikunta nähtiin karkeasti arvioiden ääneen positiivisesti vaikuttaviksi asioiksi. 
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Kolmannessa klusterianalyysissä vertailtiin ääniongelmien ja niiden ratkaisujen sekä 

elintapoihin liittyvien taustatekijöiden dendrogrammeja, jotta voitiin nähdä, yhdistivätkö 

nämä tekijät musiikinopettajia toisiinsa. 





 

4 TUTKIMUSTULOKSET 

Tämän tutkimuksen koko aineisto koostui 41:stä kyselylomakkeen vastauksesta. 

Vastaajista naisia oli 71 % (n = 29) ja miehiä 29 % (n = 12). Vastaajien ikäjakauma oli 26–

69 vuotta (keskiarvo 42,5, mediaani 41,5). Päätoimisesti musiikinopettajan ammatissa oli 

toimittu 1–35 vuotta (keskiarvo 13,1, mediaani 12). Kuusi vastaajaa ei työskennellyt 

vastaushetkellä musiikinopettajana äitiysloman, työttömyyden, opintojen tai toisen 

ammatin harjoittamisen vuoksi.  

Kysymys numero 20 jakoi vastaajat musiikinopettajiin, joilla 1) ei ollut ollut ääniongelmia 

työssä lainkaan, 2) oli ollut ääniongelmia työssä, mutta he olivat löytäneet ratkaisun, ja 3) 

oli ollut ääniongelmia työssä, mutta he eivät olleet hakeneet tai löytäneet ratkaisua. 

Ryhmään 1 vastauksia kertyi 44 % (n = 18), ryhmään 2 46 % (n = 19) ja ryhmään 3 10 % 

(n = 4). Kuviossa 2 nähdään vastaajien sukupuolijakaumat. 

Aiemmin kuvatuista syistä aineistoanalyysiin valittiin ryhmä 2 (n = 19), jonka jäsenilla oli 

ollut ääniongelmia, mutta he olivat löytäneet niihin jonkin ratkaisun. Analyysissa ei ole 

otettu huomioon vastaajien sukupuolta, ikää tai työvuosia, sillä niistä tilasto-ohjelmalla 

ajettujen esitulosten perusteella ne eivät näyttäneet nousevan merkityksellisiksi tekijöiksi. 

Tämä johtunee vastaajien vähäisestä määrästä. 

 

Kuvio 2. Vastaajaryhmien sukupuolijakaumat. 
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4.1 Ääntä kuormittaneet tekijät ja ratkaisutoimenpiteet 

Musiikinopettajien vastauksissa äänioireiden aiheuttajia saattoi olla useammasta kuin 

yhdestä luokasta. Mitta-asteikoltaan muuttujat olivat dikotomisia (0 = ei, 1 = kyllä). Mikäli 

vastauksessa oli mainittu tiettyyn luokkaan kuuluva tekijä, se merkittiin tilasto-ohjelmaan 

numerolla 1. Vastaaja P1 jätettiin pois tästä klusterianalyysista, sillä hän ei ollut vastannut 

kysymykseen 30 lainkaan, jolloin lopullinen määrä asettui 18 vastaajaan. Tutkimustulokset 

esitellään dendrogrammin (kuvio 3) avulla. Tarvittaessa avoimet vastaukset voi lukea 

liitteestä 2. 

Tilasto-ohjelmalla ajetussa klusterianalyysissa muuttujina käytettiin yllä luetellut kolme 

ongelmaryhmää ja kolme ratkaisuryhmää. Kuten kuvio 3 osoittaa, vastaajat P20 ja P32 

olivat hyvin samankaltaisia. Ulkoiset ongelmat ja puutteellinen ääniergonomia nähtiin 

ääntä kuormittavina tekijöinä, mutta ratkaisu ongelmiin oli löytynyt ääniergonomian 

edistämisestä. Edellisten vastaajien kanssa samaan ratkaisuluokkaan kuului P15, vaikka 

alunperin ulkoiset olosuhteet rasittivat hänen ääntään. 

Myös vastaajilla P4 ja P21 oli paljon yhteistä: he olivat kertoneet äänioireita aiheuttaneiksi 

tekijöiksi kaikkiin kolmeen luokkaan sijoittuvia tekijöitä, mutta ratkaisuksi he mainitsivat 

vain ääniergonomiatoimenpiteet. Heitä muistutti P23, jolla ulkoiset tekijät ja terveydelliset 

seikat olivat luoneet ongelmia, mutta ratkaisu oli löytynyt ääniergonomiatoimenpiteistä. 

Vastaajia P31 ja P40 yhdistivät terveydelliset ongelmat ja ääniergonomiset ratkaisut. 

Klusterissa heihin linkittyivät P8 ja P12, joilla ääniergonomiaongelmiin oli löydetty sitä 

vastaava ratkaisu. 
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Kuvio 3. Dendrogrammi: Ääniongelmat ja ratkaisut (kysymykset 22, 28 ja 30). 

 

Yhteneväisiksi ongelmatekijöiksi vastaajat P34 ja P38 näkivät sekä ulkoiset olosuhteet että 

terveydelliset seikat. Niiden lisäksi ensimmäinen oli maininnut jonkin seikan puuttellisen 

ääniergonomian luokasta. Ongelmatekijöiden osalta vastaaja P9 oli manuaalisesti 

katsottuna samankaltainen P34:n kanssa ja P5 vastaajan P38 kanssa. Klusterianalyysissa 

erilleen joutunut vastaaja P11 oli maininnut ongelmatekijöiksi ulkoiset olosuhteet ja 

puutteellisen ääniergonomian. Kuitenkin kaikki olivat löytäneet ratkaisun lääkityksestä tai 

ammattilaisen avusta. Myös ääniergonomiatoimenpiteet olivat auttaneet vastaajia P5 ja P9. 

Vastaajat P18 ja P19 olivat nähneet äänen kuormittumisen syyksi puutteellisen 

ääniergonomian ja lisäksi P19 oli maininnut jonkin terveyteen liittyvän seikan. Ulkoiset 

olosuhteet olivat kuormittaneet vastaajan P14 ääntä. Kaikilla ratkaisu oli löytynyt jonkin 

ulkoisen tekijän kohentumisesta. 

Kuvion 3 dendrogrammia ylhäältä alaspäin luettuna vastaajia P20–P12 yhdisti ratkaisun 

osalta ääniergonomiatoimenpiteet, vaikka ongelmien aiheuttajia nähtiin olevan kaikissa 

kolmessa luokassa. Yhtälailla, olipa ongelman lähde ollut ulkoisissa olosuhteissa, 

puutteellisessa ääniergonomiassa tai terveydellisissä seikoissa, olivat vastaajat P34–P11 
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saaneet avun lääkityksestä tai ammattiauttajalta. Ulkoisten olosuhteiden parantuminen 

yhdisti vastaajia P18, P19 ja P14. Vastaajien P15, P23, P40, P11, P18 ja P19 ongelmien 

aiheuttajat eivät yhdistyneet niihin löydettyihin ratkaisuihin lainkaan. Päinvastoin, vain 

kahdella vastaajalla (P12 ja P14) ne linkittyivät toisiinsa täysin. 

4.2 Elintapatekijät 

Kyselylomakkeella musiikinopettajien taustoista tiedusteltiin sellaisia elintapatekijöitä, 

jotka olisivat voineet altistaa äänen kuormittumiselle työssä. Myöhemmin tarkastelun 

kohteeksi asetettiin se, nouseeko jokin yksittäinen elintavoissa ääniriskiksi todettu tekijä 

ääniongelmia kokeneita vastaajia yhdistäväksi taustatekijäksi. Klusterianalyysissa 

muuttujiksi valittiin tupakointi, kahvinjuonti, alkoholinkulutus, muiden nesteiden juonti, 

yöunen määrä ja liikunnan määrä. Muuttujalle annettiin numerot 0–6. 

Suurimmalla osalla vastaajista (78,9 %, n = 15) ei ollut ollut tapana polttaa tupakkaa. 

Kaksi vastaajaa (10,5 %) oli lopettanut vähintään yli viisi vuotta sitten, yksi poltti edelleen 

säännöllisesti ja yksi satunnaisesti. Lähes kaikki vastaajat kertoivat juoneensa kahvia 

päivittäin (84,2 %, n = 16) ja kolme ei juonut lainkaan. Alkoholin käyttöön liittyvässä 

kysymyksessä yli puolella vastaajista (57,8 %, n = 11) oli ollut tapana käyttää alkoholia 2–

4 kertaa kuukaudessa. Sekä ”kerran kuukaudessa” että ”2–3 kertaa viikossa” ryhmiin 

kuului kolme (15,7 %) vastaajaa. Yksi vastaaja ei käyttänyt alkoholia lainkaan ja yksi 

käytti neljä kertaa viikossa. 

Alkoholia, kahvia ja teetä lukuunottamatta päivittäin juotavan nestemäärän nauttiminen 

jakaantui melko tasaisesti vastaajien kesken: alle litra 15,8% (n = 3), 1–1,5 litraa 31,6 % (n 

= 6), 1,5–2 litraa 36,8 % (n = 7) ja yli 2 litraa 15,8 % (n = 3). Valtaosa vastaajista (73,6 %, 

n = 14) nukkui 6–8 tunnin yöunet. Vastaajista kaksi (10,5 %) nukkui 4–6 tuntia ja kolme 

(15,8 %) nukkui 8–10 tuntia yössä. Eräs vastaaja ilmoitti liikkuvansa päivittäin vähintään 

puoli tuntia niin, että ainakin lievästi hengästyi ja hikoili. Kolme kertaa viikossa liikkui 

31,5 % (n = 6) ja kaksi kertaa viikossa niin ikään 31,5 % (n = 6). Viisi vastaajaa (26 %) 

liikkui kerran viikossa ja yksi vastaajista arvioi liikkumiskertojen määräksi 2–3 kertaa 

kuukaudessa. 
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Kuvio 4. Dendrogrammi: elintapatekijät. 

 

Kuten kuviosta 4 voidaan nähdä, vastaajat P8 ja P40 olivat hyvin samankaltaisia ja P20 

erosi heistä vain hieman. Edellä mainituille yhteistä oli tupakoimattomuus, päivittäinen 

kahvinjuonti, alkoholin käyttö 2–4 kertaa kuussa, 6–8 tunnin yöunet ja he liikkuivat kolme 

kertaa viikossa. Vastaaja P8 joi nesteitä yli 2 litraa päivässä, kun P40 joi 1,5–2 litraa. 

Vastaaja P20 käytti alkoholia 2–3 kertaa viikossa, joi 1,5–2 litraa nesteitä päivässä ja 

nukkui keskimäärin 8–10 tuntia yössä. 

Päivittäinen kahvinjuonti, muiden nesteiden juonti (1–1,5 litraa), 6–8 tunnin yöunet ja 

liikuntaa kolme kertaa viikossa yhdistivät vastaajia P4 ja P31. Jälkimmäinen kuitenkin 

tupakoi satunnaisesti ja käytti alkoholia useammin kuin P4. Edellisten kanssa samassa 

klusterissa esiintyvällä P14 vastaajalla oli eniten yhteistä vastaajan P20 kanssa: he eivät 

tupakoineet, joivat kahvia päivittäin, käyttivät alkoholia 2–3 kertaa viikossa ja joivat muita 

nesteitä 1,5–2 litraa päivässä. 

Vastaajat P5 ja P21 olivat melko samankaltaisia, sillä he eivät tupakoineet, joivat kahvia 

päivittäin, nukkuivat 6–8 tunnin yöunet sekä liikkuivat kaksi kertaa viikossa. Hyvin 

samankaltaisia olivat vastaajat P1, P38, P23 ja P18: he eivät tupakoineet, joivat kahvia 
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päivittäin ja käyttivät alkoholia 2–4 kertaa kuukaudessa. P1 ja P38 vastaajia yhdisti muiden 

nesteiden päivittäinen juontimäärä (1–1,5 litraa) ja he liikkuivat keskimäärin kerran 

viikossa. Lisäksi P1, P23 ja P18 ilmoittivat nukkuvansa 6–8 tuntia yössä. 

Melko samanlaiset vastaajat P9 ja P19 eivät tupakoineet eikä heillä ollut tapana juoda 

kahvia ja he käyttivät alkoholia keskimäärin 2–4 kertaa kuussa. Vastaajat P11 ja P12 olivat 

klusterianalyysin mukaan melko samankaltaisia, mutta lukujen perusteella näytti siltä, että 

kaikista vastaajista erillään ollut P15 oli liikuntamuuttujaa lukuunottamatta hyvin 

samanlainen kuin vastaaja P12: ensimmäinen ilmoitti liikkuvansa keskimäärin päivittäin ja 

jälkimmäinen kerran viikossa. He olivat lopettaneet tupakoinnin yli 5 vuotta sitten, joivat 

kahvia päivittäin, käyttivät alkoholia 2–4 kertaa kuussa, joivat 1–1,5 litraa nesteitä 

päivässä ja nukkuivat 6–8 tuntia yössä. Kuitenkin kuvion 4 mukaan vastaaja P15 näytti 

eroavan kaikista muista juuri liikuntamuuttujan vuoksi. 

4.3 Ääniongelmien ja niiden ratkaisujen yhteys elintapatekijöihin 

Kolmannessa analyysissa vertailtiin ääniongelmista ja niiden ratkaisuista tehtyä 

dendrogrammia (kuvio 3) elintapamuuttujien dendrogrammiin (kuvio 4). Tässä haluttiin 

selvittää, oliko elintavoilla mahdollisesti ollut vaikutusta ääniongelmien ja niiden 

ratkaisujen taustatekijöinä. Käytännössä vertailu tapahtui siten, että 

elintapadendrogrammista etsittiin vastaajista muodostuneita ryhmiä pienimmästä (1) 

etäisyydestä suurimpaan (25) etäisyyteen. Seuraavaksi havainnoitiin olivatko samat 

vastaajat ongelmien ja ratkaisujen kuvaajassa yhtä lähellä toisiaan. 

Kun elintavoissa etäisyys oli 1,  muodostivat P8+P40 ja P1+P38+P23+P18 ryhmät. Näiden 

ryhmien etäisyydet ongelmien ja ratkaisujen dendrogrammissa olivat vastaavasti 15 ja 25. 

Kun elintapakuvaajassa etäisyys oli 2, muodostivat P4+P31 ja P5+P21 uudet ryhmät. 

Niiden etäisyydet toisessa kuvaajassa olivat 14 ja 20. Vastaajat P9+P19 muodostivat 

elintapadendrogrammissa ryhmän etäisyydellä 3, mutta ongelmien ja ratkaisujen 

dendrogrammissa niiden etäisyys oli suurin mahdollinen (25). Kun elintavoissa etäisyytenä 

oli 4, muodostivat P4+P31+P14 ja P11+P12 ryhmät, mutta ongelmien ja ratkaisujen 

dendrogrammissa niiden etäisyydet olivat vastaavasti 25 ja 20. Kun elintavoissa etäisyys 

oli 5, uudet ryhmät muodostivat P8+P40+P20+P4+P31+P14 ja P1+P38+P23+P18+P34. 

Vertaillussa kuvaajassa niiden molempien etäisyys oli 25.  
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Kun elintavoissa etäisyydeksi mitattiin 8, muodostivat P5+P21+P1+P38+P23+P18+P34 

ryhmän, mutta ongelmien ja ratkaisujen kuvaajassa niiden etäisyys oli 25.  Kun 

elintavoissa etäisyys oli 9, uuden ryhmän muodostivat noin kaksi kolmasosaa vastaajista 

(P8+P40+P20+P4+P31+P14+P5+P21+P1+P38+P23+P18+P34). Ongelmien ja ratkaisujen 

dendrogrammissa etäisyys oli  25. Kun elintavoissa etäisyys oli 11, vastaajista 

P8+P40+P20+P4+P31+P14+P5+P21+P1+P38+P23+P18+P34+P9+P19 muodostui ryhmä. 

Ongelmien ja ratkaisujen dendrogrammissa niiden etäisyydeksi mitattiin jälleen 25. Kun 

elintavoissa etäisyys oli 14, uudeksi ryhmäksi muodostui 

P8+P40+P20+P4+P31+P14+P5+P21+P1+P38+P23+P18+P34+P9+P19+P32. Ongelmien 

ja ratkaisujen kuvaajan mukaan niiden etäisyys oli 25. Kun elintavoissa etäisyys oli 15, 

muodostivat P8+P40+P20+P4+P31+P14+P5+P21+P1+P38+P23+P18+P34+P32+P11+P12 

uuden ryhmän. Ongelmien ja ratkaisujen dendrogrammissa sen etäisyys oli 25. Kun 

elintavoissa etäisyys oli 25, olivat kaikki vastaajat samassa ryhmässä. 





 

5 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tilanteet ja taustatekijät olivat 

musiikinopettajan työssä aiheuttaneet ääniongelmia ja millaisia ratkaisuja niihin oli 

löydetty. Tarkemmin määriteltynä haluttiin saada vastaus kysymykseen: voidaanko 

musiikinopettajien joukossa osoittaa yhdenmukaisuutta toisaalta äänenkäyttöä 

kuormittavien tekijöiden ja toisaalta ongelmien ratkaisumallien välillä? Täten analyysissa 

keskityttiin 18 musiikinopettajan ääntä kuormittaneisiin tekijöihin ja niitä korjanneisiin 

toimenpiteisiin. Lisäksi ääniongelmien ja niiden ratkaisujen sekä elintapoihin liittyvien 

taustatekijöiden dendrogrammeja vertailtiin, jotta voitiin nähdä, oliko vastaajajoukon 

sisällä osoitettavissa yhteneväisyyksiä. 

Tutkimuksen vaiheet etenivät kevään 2014 aikana aiheen rajaamisesta teoreettisen 

kontekstin tutkimiseen ja aineiston keruusta analyysiin ja lopulta tutkimustulosten 

raportoimiseen. Aineiston keruu tapahtui maaliskuussa 2014 sähköisellä 

kyselylomakkeella, johon sopivia vastaajia haettiin jakamalla kyselylinkki sekä 

sosiaalisessa mediassa että sähköpostipyynnöin. Analyysimetodiksi valittu hierarkkinen 

klusterianalyysi osoittautui hyväksi tavaksi vertailla vastaajia keskenään. Kunkin tilasto-

ohjelmalla ajetun klusterianalyysin avulla vastaajia yhdistäviä tekijöitä oli helpompi löytää 

kuin aineiston manuaalisella käsittelyllä. Sitä ennen strukturoituja ja avoimia vastauksia 

sisältävä aineisto koodattiin numeeriseen muotoon. 

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan tämän tutkimuksen tutkimustuloksia ja arvioidaan 

metodologisten valintojen toimivuutta suhteessa tutkimuskysymykseen. 

5.1 Tutkimustulosten pohdinta 

5.1.1 Ääniongelmien ratkaisumallit 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että musiikinopettajan ääntä kuormittavat hyvin 

monenkirjavat tekijät. Yhtälailla ongelmiin on löydetty ratkaisuja lukuisten eri keinojen 

avulla. Analyysissa käsiteltiin 18 musiikinopettajan vastaukset ja kussakin vastauksessa 

voitiin kertoa useita ongelma- ja ratkaisutekijöitä.  
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Äänioireita aiheuttaneista tekijöistä kahdentoista musiikinopettajan vastauksessa oli 

mainittu jokin ulkoisista ongelmista ja niin ikään kahdentoista vastauksissa jokin 

puutteelliseen ääniergonomiaan liittyvistä tekijöistä. Kymmenen vastaajaa oli maininnut 

jonkin terveydentilaan liittyvän seikan. Ääniongelmien ratkaisuista kolmella vastaajalla 

ulkoiset olosuhteet olivat kohentuneet, kun taas kaksitoista vastaajaa kertoi 

ääniergonomiatoimenpiteiden osoittautuneen toimiviksi ratkaisuiksi. Kuusi vastaajaa oli 

löytänyt avun kuhunkin terveydelliseen ongelmaan sopivasta lääkityksestä tai saadusta 

ammattiavusta. 

On huomion arvoista, että olipa ongelman aiheuttaja mikä hyvänsä, kaksi kolmasosaa 18 

vastaajasta oli löytänyt avun ääniergonomiatoimenpiteillä. Syy voi olla se, että 

kuormittaviin ulkoisiin olosuhteisiin, kuten puutteellisen akustiikan ja suurten 

luokkakokojen aiheuttamaan jatkuvaan hälyyn tai pitkiin työpäiviin, ei oltu aina pystytty 

vaikuttamaan. Silloin ääniergonomiatoimenpiteistä oli etsitty keinoja, joilla parantaa 

puhujatason ääniergonomiaa. Niitä olivat esimerkiksi lyhyemmät äänessäoloajat tai puheen 

kuuluvuuden parantaminen mikrofonilla jatkuvan äänen voimistamisen sijasta. Lisäksi 

puutteet ääniergonomiassa olivat saaneet musiikinopettajat tarkastelemaan omia 

toimintojaan. Vain yksi musiikinopettaja oli selkeästi eritellyt runsaan puhumisen ja 

laulamisen ääntä kuormittaneiksi tekijöiksi. Tässä kategoriassa ongelmia oltiin ratkaistu 

esimerkiksi töissä äänenavaus- ja rentoutusharjoituksilla, asentojen korjaamisella ja 

äänenmuodostusta opiskelemalla. Ääniergonomiatoimenpiteillä nähtiin olevan 

ääniolosuhteita parantava vaikutus myös, jos vastaajan terveydentilassa oli ollut jokin 

ongelma, jonka seurauksena ääni oli alkanut oireilemaan. Tällöin muun muassa lepo ja 

kevennetty äänentuotto olivat tuoneet avun. 

Toiseksi yleisimpänä ratkaisukeinona nähtiin lääkitys tai ammattiavun saaminen. Ulkoisia 

ongelmia raportoineista vastaajista yksi oli määrätty ääniterapiaan työpaikan sisäilman 

aiheuttamien äänioireiden vuoksi ja vain yksi vastaaja oli maininnut astma- ja 

allergialääkkeiden auttavan vaikutuksen. Yhtenä ratkaisuna olivat äänenkäytön 

ammattilaisilta saatu opetus. Ulkoisten olosuhteiden parantuminen oli mainittu vain 

kolmessa vastauksessa, vaikka kaksitoista vastaajaa niistä valittelikin. Eräällä ääni oli 

toipunut, kun hän oli lopettanut luokkaopetuksen kokonaan ja työpäivät olivat lyhentyneet. 

Työtilan ilmanvaihdon säätäminen tai koko koulun remontti olivat ratkaisseet kahden 

vastaajan ääniongelmat. 
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Tutkimustulosten perusteella voidaan tutkimuskysymykseen vastata seuraavasti: 

musiikinopettajien erilaisissa äänioireilutilanteissa ei tämän tutkimuksen perusteella voida 

osoittaa tiettyjä ratkaisumalleja tai -profiileja, koska sekä ääniongelmien aiheuttajien että 

niihin löydettyjen ratkaisujen kentät sisälsivät erilaisia tekijöitä laajalla skaalalla. 

Varovaisesti voidaan kuitenkin todeta, että puhujatason ääniergonomiatoimenpiteet, kuten 

äänen voimistamisen välttäminen, lyhyempi äänessäoloaika, hyvät kehon asennot ja hyvä 

ryhti, puhe- ja laulutekniikan harjaantuminen, voivat toimia ratkaisuina monenlaisiin ääntä 

kuormittaviin ongelmatekijöihin. 

Edellisiä tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon niitä kyseenalaistavia tekijöitä. 

Koska otos oli pieni (n = 18), sukupuolta, ikää tai työvuosia ei koettu tarpeellisiksi 

sisällyttää analyysiin. Aineiston pienuuden vuoksi tämä oli valitettavaa, sillä useissa 

aiemmissa opettajista tehdyissä tutkimuksissa ne olivat olleet merkittäviä muuttujia. Jotta 

tutkimuskysymykseen oli mahdollista vastata, tuli musiikinopettajien itsensä kirjoittamat 

avoimet vastaukset kategorisoida eri luokkiin. Näin jälkeenpäin voidaan arvioida, olivatko 

kolme ongelmaluokkaa ja kolme ratkaisuluokkaa riittävä määrä kuvaamaan hyvin erilaisia 

tekijöitä. Entä onnistuttiinko vastaukset tulkitsemaan todellisuudessa niitä vastaaviin 

luokkiin? Koska päätös avoimien vastausten sisällyttämisestä klusterianalyysiin tehtiin 

hyvin myöhäisessä vaiheessa tutkimusprosessia, olisi luokittelut voitu tehdä 

toisenlaisenkin tulkinnan mukaan. Kuitenkin tietämys tutkittavasta aiheesta koettiin 

vahvaksi ja kolmeen luokkaan päädyttiin melko vaivattomasti. Toisinaan vastauksia 

jouduttiin luokittelemaan karkeasti, joten tässä kohtaa myös tulkintavirheiden riski oli siis 

mahdollinen. 

5.1.2 Elintapatekijät 

Yleisesti voidaan todeta, että musiikinopettajien elintavat näyttivät tarkastelun perusteella 

olevan pääsääntöisesti hyvät. Ääniongelmia kokeneiden musiikinopettajien elintapoja 

vertailtiin, jotta nähtäisiin, nousisiko jokin yksittäinen ääniriskinä pidetty tekijä vastaajia 

yhdistäväksi taustatekijäksi. Klusterianalyysiin muuttujiksi valittiin tupakointi, 

kahvinjuonti, alkoholinkulutus, muiden nesteiden juonti, yöunen määrä ja liikunnan määrä. 

Analyysin ryhmittelyjen perusteella voidaan päätellä, ettei mikään edellä mainituista 

taustatekijöistä erotu ääniongelmistaan raportoineita musiikinopettajia yhdistäväksi 

tekijäksi, koska suurin osa vastaajista ryhmittyi elintapojensa perusteella yksittäin ja 
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hajalleen toisistaan. Myöskään lähes samankokoiselle verrokkiryhmälle (ei ääniongelmia 

lainkaan, n = 18) tehdyssä klusterianalyysissa ryhmittelyjen hajanaisuuden perusteella ei 

ääniongelmien välttämiseen voitu osoittaa yksittäistä elintapa-taustatekijää. 

Tutkimustulokseen on voinut vaikuttaa se, että elintapoihin liittyvissä kysymyksissä 

vastaajia oli pyydetty arvioimaan keskimääräistä tilannetta aikuisiän aikana. Eri-ikäisten 

vastaajien elämäntilanteet ovat kuitenkin saattaneet muuttua useaan otteeseen, mikä oli 

voinut tehdä vastausvaihtoehdon valitsemisesta haastavaa. Tutkittujen taustatekijöiden 

yhdistäminen musiikinopettajien kokemiin ääniongelmiin on tämän tutkimuksen osalta 

myös sikäli ongelmallista, ettei vastauksista voitu päätellä, milloin ääniongelma oli 

tarkalleen ollut ajankohtainen. Sitä ei tutkittavilta kysytty. Joka tapauksessa, pienen 

vastaajamäärän vuoksi ei yleistettäviä johtopäätöksiä voida muodostaa. 

5.1.3 Ääniongelmien ja niiden ratkaisujen yhteys elintapatekijöihin 

Ääniongelmien ja niiden ratkaisujen sekä elintapoihin liittyvien taustatekijöiden 

dendrogrammeja vertailemalla huomattiin, että tämänkään analyysin perusteella ei 

musiikinopettajien joukosta voitu osoittaa samankaltaisuuksia. Vastaajat eivät elintavoista 

laskettujen etäisyyksien mukaan olleet yhtä lähellä toisiaan ongelmien ja ratkaisujen 

kuvaajassa. Esimerkiksi elintavoissa etäisyys 1 muodosti kaksi ryhmää (P8+P40 ja 

P1+P38+P23+P18), mutta näiden ryhmien etäisyydet vertailukuvaajassa olivat vastaavasti 

15 ja 25, mikä kertoo suuresta etäisyydestä. Elintapojen dendrogrammissa etäisyyden 5 

jälkeen ei ongelmien ja ratkaisujen kuvaajassa etäisyydet enää muuttuneet 

maksimietäisyydestä, joka oli 25. Voidaan siis todeta, että tämän tutkimuksen perusteella 

elintapoihin liittyvät taustatekijät eivät ole olleet yhteydessä ääniongelmiin ja niiden 

ratkaisuihin. 

5.2 Metodologinen pohdinta 

Kaiken kaikkiaan sähköisesti suoritettu kysely oli toimiva väline kerätä aineistoa, koska 

sillä saatiin melko lyhyessä ajassa useiden kymmenien vastausten aineisto. Sitä edeltänyt 

kyselylomakkeen kysymysten laatiminen oli kuitenkin yksi tämän tutkimusprosessin 

haastavimmista vaiheista. Aloittelevan tutkijan tavallisimpien virheiden välttämiseksi ei 

kvantitatiivisiin metodioppaisiin laadittuja perusteita juurikaan ymmärretty hyödyntää 

lomakkeen luomisessa. Ensiksi, tietokoneavusteinen aineiston käsittely ja analysointi olisi 
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helpottunut huomattavasti, mikäli kyselyyn oltaisiin luotu ainoastaan strukturoituja ja 

valmiiksi kategorisoituja kysymyksiä. Tässä tutkimuksessa aineistolle jälkeenpäin tehty 

operationalisointiprosessi oli todella aikaavievää ja etenkin avoimien vastausten luokittelu 

koettiin haastavaksi. Toisaalta strukturoiduissa monivalintakysymyksissä tutkija voi 

ohjailla vastaajia liikaa tai ei välttämättä osaa ottaa huomioon kaikkia tekijöitä, jolloin 

vastaaja ei löydä itselleen sopivaa vaihtoehtoa. Toisaalta tutkimuseettisestä näkökulmasta 

katsottuna avointen vastausten luokittelu erilaisiin kategorioihin on tutkijan tulkinnassa, 

joka taas perustuu hänen tietouteensa tutkittavasta aiheesta. 

Toinen ongelmakohta liittyi kysymysten sisältöön. Vaikka kysymyksistä pyrittiin saamaan 

mahdollisimman selkeitä ja kaikille vastaajille samaa tarkoittavia, ei siinä kaikilta osin 

onnistuttu. Monet kysymyksissä käytetyt käsitteet olisivat vaatineet alle lyhyen 

määritelmän. Jälkeenpäin tarkasteltuna 20:nnessa kysymyksessä käsite ”ääniongelma” olisi 

pitänyt määritellä vastaajalle selkeästi esimerkiksi Royn ym. (2004) mukaan: silloin, kun 

ääni kuulosti poikkeavalta tai se ei toiminut normaalisti, mikä häiritsi kommunikaatiota. 

Oliko joku vastannut ”ei lainkaan”, jos oli tulkinnut ääniongelman joksikin vakavammaksi 

kuin esimerkiksi satunnaisen flunssan? Toisaalta moni ”kyllä”-ryhmäläinen oli maininnut 

flunssan ääntä kuormittavana tekijänä. Jos ”ei”-ryhmäläiset olisivat lukeneet ”kyllä”-

ryhmäläisten ensimmäisen äänioireisiin liittyvän kysymyksen ja huomanneet kokeneensa 

jonkin niistä, olisivatko he kenties vaihtaneet mielipidettään? Tällaiset spekulaatiot 

osoittavat, että nopeasti arvioituna hyvinkin yksinkertaisesta kysymyksestä voidaan tehdä 

erilaisia tulkintoja. 

Edellisissä kappaleissa mainittuja ongelmakohtia yhdistää pohdinta siitä, toimivatko 

kyselylomake ja siinä esitetyt kysymykset lopulta sopivana mittarina 

tutkimuskysymykseen nähden. Alkuperäisiin tutkimuksen lähtökohtiin nähden mittarissa 

oli joitakin puutteita, mutta rajaamalla tutkimuskysymystä ja tarkasteltavaa kohdetta sen 

avulla saatiin vastauksia, joista voitiin muodostaa hyvin varovaisia johtopäätöksiä. 

Hierarkkinen klusterianalyysi valittiin analyysimetodiksi tutkimuskysymyksen luonteen 

vuoksi: muuttujia vertailemalla ja vastaajien samankaltaisuutta hakemalla haluttiin löytää 

profiileja ongelmien ja ratkaisumallien välillä. Etäisyysmatriisina käytettiin UPGMA:a 

(averige linkage between groups). Luotettavuuden takaamiseksi on tavallisesti testattu 

myös toista etäisyyttä, kuten ”lähin naapuri” tai ”kaukaisin naapuri”, mutta tämän 

tutkimuksen osalta sitä ei nähty tarpeelliseksi, koska oletettavasti UPGMA toimi 
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yhtäläisyyksien osoittajana samoin, jos aineistoa oltaisi analysoitu esimerkiksi 

manuaalisesti, ”käsin”. 

Tiettävästi aiempia tutkimuksia ei valitsemastani näkökulmasta ole tehty. Siksi tätä 

tutkimusta voidaan pitää lähinnä musiikinopettajien ääniongelmien aiheuttajien ja niiden 

ratkaisuvaihtoehtojen kartoittajana. Jatkossa samaa aihealuetta olisi musiikinopettajien 

äänenhuollon hyvien toimenpiteiden tuntemiseksi hyödyllistä tutkia tarkemmin. Tällöin 

esimerkiksi otoksen tulisi olla systemaattisemmin valittu kuin tässä tutkimuksessa. 

Jatkotutkimuksissa metodologisina lähtökohtina voitaisiin käyttää monimenetelmällisyyttä 

ja sen mukanaan tuomia erilaisia näkökulmia. Lisäksi tämän tutkimuksen aineistosta 

voitaisiin samaa analyysimetodia käyttämällä, mutta erilaisia etäisyysmatriiseja, 

etäisyyslukuja ja muuttujien mitta-asteikoita yhdistelemällä, kaivaa esiin useita 

mielenkiintoisia tuloksia.  

Kaiken kaikkiaan musiikinopettajien ääntä, ääniongelmia ja äänenhuoltoa tulisi tutkia 

lisää, jotta tulevaisuudessa musiikkikasvatuksen koulutusohjelmissa jo opiskeluaikana 

kiinnitettäisiin erityistä huomiota ääniongelmia ehkäiseviin tekijöihin. Tähän tutkimukseen 

osallistuneiden musiikinopettajien kokemusten ja näkemysten pohjalta voidaan arvioida, 

että lisää tietoa äänenhuollon hyvistä toimenpiteistä tarvitaan. 
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LIITTEET 



         LIITE 1 (1/14) 
 

 

 

Hei!  

  
Olen Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelija ja teen pro gradu -tutkielmaa. 
Tarkoituksenani on tutkia yläkoulun ja lukion musiikin aineenopettajien äänenhuollon 
hyviä käytäntöjä työssä: Millaiset erilaiset ääniergonomiset ja -hygieeniset käytännöt 
musiikinopettajan omissa äänenkäyttötaidoissa ja -tavoissa ehkäisevät ääniongelmien 
syntyä? Olen kiinnostunut myös musiikinopettajien työssä kokemista ääniongelmista 
ja siitä, millaisin keinoin niihin ollaan reagoitu. Etsin myös heitä, joilla ongelmia ei 
ole ilmennyt lainkaan.  
  
Pyydän sinua ystävällisesti vastaamaan su 30.3.2014 mennessä tähän 
kyselylomakkeeseen. Vastaamisaika on noin 15 minuuttia ja  toivon, että täytät 
kysymysten vastauskentät huolellisesti. Tutkimuksesta saatava aineisto säilytetään, 
käsitellään ja raportoidaan ehdottoman luottamuksellisesti eikä yksittäisiä henkilöitä 
voida tunnistaa. 
  
Vastaamisestasi etukäteen kiittäen,  
  
Henna-Mari Pöllänen 
sähköpostiosoite: 
 
 

Perustiedot 
 

 

 

 

1. Sukupuoli 

  Nainen 
 

  Mies 
 

 

 

 

 

2. Ikä  

________________________________ 
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3. Koulutustausta  

Yliopistotutkinnot (pääaineineen) , AMK-tutkinnot (pääaineineen) , 2. asteen konservatorio-tutkinnot (pääaineineen) 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

4. Kuinka monta vuotta olet toiminut koulussa musiikinopettajan ammatissa päätoimisesti? 

________________________________ 
 

 

 

 

5. Työskenteletkö tällä hetkellä musiikinopettajana? 

  En. Miksi? 

________________________________ 
 

  Kyllä 
 

 

 

 

 

6. Mitä instrumenttia/instrumentteja olet soittanut? Kuinka monta vuotta?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Äänenkäytön koulutus 
 

 

 

 

7. Saitko opiskelujesi aikana äänenkäytön opetusta oppilaitoksesi taholta? 

Huom! Ei laulutunnit. 
 

 En saanut opetusta 
 

 
Sain henkilökohtaista opetusta. Millaista? 

________________________________ 
 

 
Sain pienryhmäopetusta. Millaista? 
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________________________________ 
 

 
Sain luentomuotoista opetusta. Millaista? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

8. Kuinka monta vuotta sait laulunopetusta opiskelujesi aikana?  

Voit eritellä eri oppilaitoksissa saadun laulunopetuksen. 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

9. Oletko saanut opastusta koskien äänihäiriöitä ja äänenhuoltoa  
    tutkinnon/tutkintojen suorittamisen jälkeen?  

  En 
 

  Kyllä. Mitä kautta (työ, täydennyskoulutus ja/tai erilaiset kurssit, opiskelu)? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

Elämäntavat ja harrastukset 

 
Arvioi keskimääräistä tilannetta aikuisiän aikana. 

 

 

 

 

10. Onko sinulla ollut tapana tupakoida?  

  Ei lainkaan 
 

  Satunnaisesti 
 

  Kyllä, päivittäin (montako vuotta) 

________________________________ 
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11. Onko sinulla ollut tapana juoda kahvia?  

  Ei lainkaan 
 

  Satunnaisesti 
 

  Kyllä, päivittäin (keskimäärin montako 1,25 dl annosta) 

________________________________ 
 

 

 

 

 

12. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? 

  En käytä alkoholia 
 

  Noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 
 

  2–4 kertaa kuukaudessa 
 

  2–3 kertaa viikossa 
 

  4 kertaa viikossa tai useammin 
 

 

 

 

 

13. Montako annosta alkoholia juot tavallisesti viikon aikana?  

1 annos = 33 cl keskiolutta, long drink juomia, siideriä / 12 cl viiniä / 4 cl väkevää alkoholia 
 

 En käytä alkoholia 
 

 
Keskiolutta (33 cl) 

________________________________ 
 

 
Long drink -juomia (33 cl) 

________________________________ 
 

 
Siideriä (33 cl) 

________________________________ 
 

 
Viiniä tai vastaavaa, 8-21 % (12 cl) 

________________________________ 
 

 
Väkevää alkoholia, yli 21 % (4 cl) 

________________________________ 
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14. Minkä verran nautit nesteitä (ei kahvi, tee ja alkoholi) päivittäin? 

  Alle 0,5 litraa 
 

  0,5-1 litraa 
 

  1-1,5 litraa 
 

  1,5-2 litraa 
 

  Yli 2 litraa 
 

 

 

 

 

15. Käytätkö viikoittain...? (voit valita useita) 

 Astmalääkkeitä 
 

 Allergialääkkeitä (antihistamiinit) 
 

 Särkylääkkeitä (aspiriini, ibuprofeeni) 
 

 Närästyslääkkeitä 
 

 Ehkäisypillereitä 
 

 Muita hormonivalmisteita 
 

 En käytä mitään edellä mainituista 
 

 

 

 

 

16. Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin yössä? 

  Alle 4 tuntia 
 

  4-6 tuntia 
 

  6-8 tuntia 
 

  8-10 tuntia 
 

  Yli 10 tuntia 
 

 

 

 

 

17. Kuinka usein harrastat vapaa-ajalla liikuntaa vähintään puoli tuntia niin, 
      että ainakin lievästi hengästyt ja hikoilet?  

  Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 
 

  2-3 kertaa kuukaudessa 
 

  kerran viikossa 
 

  2 kertaa viikossa 
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  3 kertaa viikossa 
 

  4-6 kertaa viikossa 
 

  Päivittäin 
 

 

 

 

 

18. Millaisia liikunta- ja kehonhuoltoharrastuksia sinulla on?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

19. Vaatiiko jokin vapaa-ajan harrastuksistasi runsasta äänenkäyttöä?  
      Jos, niin millaista äänenkäyttöä ja kuinka säännöllisesti?  

Esimerkiksi laulu- tai urheilu/valmennusharrastus. 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Ääniongelmat 
 

 

 

 

20. Minulla on ollut ongelmia ääneni kanssa opetustyössä. 

  Ei 
 

  Kyllä, mutta olen löytänyt siihen ratkaisun 
 

  Kyllä, mutta en ole löytänyt siihen ratkaisua 
 

 

 

 

 

Kohdassa 20 vastasit, että sinulla on ollut äänesi kanssa ongelmia, 

mutta olet löytänyt ongelmiisi ratkaisun. 
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21. Havaitsitko itselläsi seuraavia äänioireita (voit valita useita) :  

 Ääni oli aamuisin painunut tai käheä 
 

 Ääni madaltui tai käheytyi puhuessa 
 

 Ääni petti, sortui tai katkeili puhuessa 
 

 Ääni katosi kokonaan vähintään muutaman minuutin ajaksi 
 

 Ääntä oli vaikeaa saada kuuluviin 
 

 Puhuessa tuli tarve selvittää kurkkua, yskiä tai rykiä 
 

 Kurkunpään tienoilla tuntui kipua, jännittyneisyyttä tai palan tunnetta 
 

 Ääni rasittui tai väsyi 
 

 Ei mikään edellä mainituista 
 

 

 

 

 

22. Kuvaile, millaisissa elämäntilanteissa äänesi alkoi oireilemaan.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

23. Koen, että ääneni väsyi työssä puhumisesta. 

  Päivittäin tai lähes päivittäin 
 

  Viikoittain tai lähes joka viikko 
 

  Kuukausittain tai lähes joka kuukausi 
 

  Harvemmin 
 

  Ei koskaan 
 

 

 

 

 

24. Koen, että ääneni väsyi työssä laulamisesta. 

  Päivittäin tai lähes päivittäin 
 

  Viikoittain tai lähes joka viikko 
 

  Kuukausittain tai lähes joka kuukausi 
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  Harvemmin 
 

  Ei koskaan 
 

 

 

 

 

25. Puutteelliset äänenkäyttötaidot väsyttivät äänielimistöäni. 

  Ei 
 

  Kyllä 
 

 

 

 

 

26. Huonot äänenkäyttötavat väsyttivät äänielimistöäni. 

  Ei 
 

  Kyllä 
 

 

 

 

 

27. Haittasivatko äänioireet työtäsi? 

  En 
 

  Kyllä 
 

 

 

 

 

28. Kerro, millaisissa työtilanteissa ne haittasivat. Jos ne eivät haitanneet, niin miksi eivät? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

29. Miten ja mistä lähdit hakemaan ratkaisua ääniongelmiisi? (voit valita useita)  

 
Alan kirjallisuuden tutkiminen tai muu tiedonhaku. Mistä? 

________________________________ 
 

 
Äänen- ja kehonhuoltomenetelmät. Mitkä? 

________________________________ 
 

 
Ammattiavun hakeminen (esim. yleislääkäri, kurkkulääkäri, foniatri, puheterapeutti). Mistä? 

________________________________ 
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 Säästeliäämpi äänenkäyttö työaikana 
 

 Vapaa-ajan äänilepo 
 

 
Jokin muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 
 
30. Kerro, miten ja mistä lopulta sait apua ääniongelmiisi.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

31. Kerro, millaisin keinoin nykyään pidät äänestäsi huolta ja miten ehkäiset äänesi kuormittumista työssä? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Kohdassa 20 vastasit, että sinulla on ollut äänesi kanssa ongelmia,  

mutta et ole vielä lähtenyt hakemaan tai löytänyt ongelmiisi ratkaisua. 
 

 

 

 

32. Oletko havainnut itselläsi seuraavia äänioireita (voit valita useita) :  

 Ääni on aamuisin painunut tai käheä 
 

 Ääni madaltuu tai käheytyy puhuessa 
 

 Ääni pettää, sortuu tai katkeilee puhuessa 
 

 Ääni katoaa kokonaan vähintään muutaman minuutin ajaksi 
 

 Ääntä on vaikeaa saada kuuluviin 
 

 Puhuessa tulee tarve selvittää kurkkua, yskiä tai rykiä 
 

 Kurkunpään tienoilla tuntuu kipua, jännittyneisyyttä tai palan tunnetta 
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 Ääni rasittuu tai väsyy 
 

 Ei mikään edellä mainituista 
 

 

 

 

 

33. Kuvaile, millaisissa elämäntilanteissa äänesi on alkanut oireilemaan.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

34. Ääneni on väsynyt työssä puhumisesta. 

  Päivittäin tai lähes päivittäin 
 

  Viikoittain tai lähes joka viikko 
 

  Kuukausittain tai lähes joka kuukausi 
 

  Harvemmin 
 

  Ei koskaan 
 

 

 

 

 

35. Ääneni on väsynyt työssä laulamisesta. 

  Päivittäin tai lähes päivittäin 
 

  Viikoittain tai lähes joka viikko 
 

  Kuukausittain tai lähes joka kuukausi 
 

  Harvemmin 
 

  Ei koskaan 
 

 

 

 

 

36. Puutteelliset äänenkäyttötaidot väsyttävät äänielimistöäni. 

  Ei 
 

  Kyllä 
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37. Huonot äänenkäyttötavat väsyttävät äänielimistöäni. 

  Ei 
 

  Kyllä 
 

 

 

 

 

38. Äänioireet haittaavat työtäni. 

  Ei 
 

  Kyllä 
 

 

 

 

 

39. Kerro, millaisissa työtilanteissa ne haittaavat ja millaisissa eivät haittaa.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

40. Oletko hakenut ratkaisua ääniongelmiisi?  

"En"-vastaus: Hyppää seuraavaksi kysymykseen numero 42. "Kyllä"-vastaus: Vastaa myös jatkokysymykseen 41. 
 

 
En. Miksi? 

________________________________ 
 

 Kyllä 
 

 

 

 

 

41. Miten ja mistä lähdit hakemaan ratkaisua ääniongelmiisi? (voit valita useita)  

 
Alan kirjallisuuden tutkiminen tai muu tiedonhaku. Mistä? 

________________________________ 
 

 
Äänen- ja kehonhuoltomenetelmät. Mitkä? 

________________________________ 
 

 
Ammattiavun hakeminen (esim. yleislääkäri, kurkkulääkäri, foniatri, puheterapeutti). Mistä? 

________________________________ 
 

 Säästeliäämpi äänenkäyttö työaikana 
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 Vapaa-ajan äänilepo 
 

 
Jokin muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 
 
42. Kerro, mitkä tekijät äänenkäyttötaidoissasi ja/tai -tavoissasi kuormittavat ääntäsi edelleen. 

Oma ja/tai asiantuntijan arvio (erittele selkeästi, kumpaa tarkoitat). 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Kohdassa 20 vastasit, että sinulla ei ole ollut ongelmia äänesi kanssa. 
 

 

 

 

43. Koen, että hyvät äänenkäyttötaitoni ja -tapani ehkäisevät ääniongelmia työssä. 

  Ei 
 

  Kyllä 
 

 

 

 

 

44. Mistä olet saanut tietoa äänenhuollosta ja/tai äänihäriöiden ehkäisystä? (voit valita useita)  

 
Alan kirjallisuuden tutkiminen tai muu tiedonhaku. Mistä? 

________________________________ 
 

 
Äänen- ja kehonhuoltomenetelmät. Mitkä? 

________________________________ 
 

 
Ammattilaisten neuvot (esim. yleislääkäri, kurkkulääkäri, foniatri, puheterapeutti). Mistä? 

________________________________ 
 

 
Jokin muu, mikä? 

________________________________ 
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45. Kerro, mitkä asiat omassa toiminnassasi mielestäsi edistävät äänesi hyvinvointia vapaa-ajalla. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

46. Kerro, mitkä asiat äänenkäyttötaidoissasi ja -tavoissasi mielestäsi edistävät äänesi hyvinvointia työssä. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

47. Vapaa sana! Halutessasi voit kirjoittaa esimerkiksi äänenhuoltoon ja ääniergonomiaan liittyvistä 
kokemuksistasi tai täydentää vastauksiasi.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

48. Voit halutessasi jättää yhteystietosi, jos sinuun saa ottaa yhteyttä mahdollista aiheeseen liittyvää 
jatkotutkimusta varten! 
 
Jätä yhteystietosi, jos haluat osallistua villasukkien arvontaan! 
 
Tietoja ei julkaista tämän tutkimuksen yhteydessä! 
  

Etunimi  

________________________________ 
 

Sukunimi  

________________________________ 
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Matkapuhelin  

________________________________ 
 

Sähköposti  

________________________________ 
 

Osoite  

________________________________ 
 

Postinumero  

________________________________ 
 

Postitoimipaikka  

________________________________ 
 

Maa  

________________________________ 
 

 

 

 

 

49. Jätän yhteystiedot ja  

  Minuun saa ottaa tarvittaessa yhteyttä aihetta koskevaa jatkotutkimusta varten 
 

  Haluan osallistua villasukkien arvontaan 
 

  Molemmat 
 

 

 

 

  

Muistithan vastata kaikkiin kysymyksiin! 
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Avoimet vastaukset on lueteltu numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Vastauksia on 

jälkeenpäin hieman siistitty. 

ONGELMAT: 

”Opetan tällä hetkellä 31 t vkossa ja käytännössä mus.opettaja joutuu olemaan lähes koko ajan 

äänessä tunnilla. Flunssaisena ja allergia-aikana ääni käheytyy helposti ja rasittuu 

luokkatilanteessa.” (P4) 

”Flunssien yhteydessä. Kun koululla remontoidaan, pöly aiheuttaa ongelmia. Toisen toimipisteen 

sisäilma aiheuttaa ongelmia. Närästysvaiva käheyttää ääntä.” (P5) 

”Työpaikalla, jos ääntä joutui käyttämään normaalia kovempaa pidempiaikaisesti. Kurinpidossa, jos 

ääni oli ollut kovassa käytössä jo pitkän päivän, niin loppupäivästä saattoi huomata, ettei äänen 

voimakkuudella pystynyt enää vaikuttamaan kurinpitoon, vaan piti keksiä muita keinoja saadakseen 

oppilaiden huomion.” (P8) 

”Töitä oli melko paljon, sekä päivä- että iltatöissä kehitysvammaisten yhteislaulun vetäjänä piti 

puhua ja laulaa. Taustalla taisi olla myös jokin pitkittynyt yskä. Ääniongelmat haittasivat työtä 

lähes koko ajan silloin, kun ongelma oli ajankohtainen, sillä puhuminen ja laulaminen on työni 

pääsisältö. Esim. Kuorossa oli vaikea laulaa stemmoja malliksi, kun rekisteri oli kutistunut kvintin 

kokoiseksi. Työrauhaongelmaisten luokkien kanssa ei meinannut saada ääntä kuuluviin.” (P9) 

”Töiden alkaessa, isot ryhmäkoot ja paljon puhumista ja laulamista Päivän päätteeksi ääni väsynyt 

ja käheähkö välillä, työskentelyä ei haitannut kuitenkaan.” (P11) 

”Kun olin kotiäitinä enkä tehnyt ryhtiä auttavia liikkeitä. Ryhti painui kasaan ja vaikutti äänen 

tuottoon epäedullisesti. Kun ääni on väsynyt se haittaa työtä koska se kuormittaa sekä fyysisesti että 

henkisesti. Ei ole mukava puhua luokalle tai laulaa ryhmän kanssa kun ääni tuntuu raskaalta ja 

väsyneeltä.”(P12) 

”Paljon suurien opetusryhmien opetusta tai pitkät opetuspäivät.” (P14) 

”Kiireisissä työjaksoissa, liian isojen ryhmien kanssa kun oli paljon oppitunteja. Pitkinä päivinä 

ääni väsyi kipeäksi asti.” (P15) 

”Opetustilanteissa.” (P18) 
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”Hengitystieinfektioiden yhteydessä. Jos musiikinopettajalla ei ole lainkaan ääntä, se haittaa työtä 

niin, että pitää jäädä sairaslomalle.” (P19) 

”Melussa ja hälinästä opettaessa, mitä suurempi ryhmä, sen nopeampi äänen väsyminen. Opettaessa 

suuria musiikkiryhmiä (<20 opp.) melu on kova soitettaessa akustisiakin soittimia. Yhdenkin 

tällaisen tunnin jälkeen loppupäivän työt sujuvat kireällä fiiliksellä. Sama koskee nuorten 

orkesteriharjoituksia, jossa joutuu välillä korottamaan ja väsyttämään valmiiksi loppua ääntä.” 

(P20) 

”Ensimmäisen kerran flunssan jälkitilana äänihuulet jäivät raolleen ja toisen kerran refluksi 

paljastui syyksi. Pitkän opetuspäivän jälkeen ääni on luonnollisesti väsynyt, mutta palautuu 

nopeasti. Jos ei muista juoda tarpeeksi, se tuntuu heti äänessä.” (P21) 

”(Ääniongelmani alkoivat ollessani äitiyslomalla, eli ne eivät olleet työperäisiä. Minulla oli viisi 

kertaa äitiyslomani aikana äänihuulten tulehdus, aina se ei edes liittynyt flunssaan tms. Minulla 

todettiin refluksi-tauti, sain lääkityksen, mutta en halua syödä lääkkeitä pitkäjaksoisesti, joten 

panostin ruokavalioon, jätin kaikki närästystä aiheuttavat ruoka-aineet yms pois ja myös sokerin 

sekä viljat.) Töihin palattuani ongelmat jatkuivat, etenkin ellen malttanut flunssan kanssa sairastaa 

kunnolla, vaan olin sairaana töissä. Nyt ääniongelmat ovat poistuneet, samoin närästystä on todella 

harvoin, vaikka olen liennyttänyt ehdotonta ruoavaliota. Olenkin miettinyt unenpuutteen ja 

väsymyksen vaikutusta ääniongelmiin, sillä tuolloin lapsi nukkui todella katkonaisesti ja ajelin 

usein 6-8:n yöherätyksen jälkeen töihin. Jos olin ollut flunssassa enkä malttanut hoitaa tautia 

rauhassa pois, sain pitkittynytttä oireilua.” (P23) 

”Flunssan seurauksena tuli ärsytys-yskää joka sitten rasitti äänihuulet. Rasittuneet äänihuulet eivät 

enää kestäneet sitten musiikinopettajan työn tuomaa rasitusta.” (P31) 

”Opetustilanteessa. Jos joutui puhumaan paljon oppilaiden melun yli.” (P32) 

”Työpaikan sisäilman mikrobit, homeet aiheuttivat astman. Herkistyminen vaikeuttaa terveenä 

pysymistä. Meluisa luokka, äänekkään soittimet kuten bändisoittimet, pitkät työpäivät ja jatkuva 

voimakkaan äänenkäytön tarve.” (P34) 

”Huomaan äänen väsymistä esim. silloin kun työtä on liian paljon. Fyysinen ja psyykkinen liika 

kuormitus kuuluu äänessä. Tietenkin flunssan aikana ääni on huonossa kunnossa. Esim. uuden 

laulun opettamisessa. On vaikea laulaa, jos on fyysisesti liian väsynyt ja/tai psyykkeen puolella on 

ylimääräistä kuormaa. Kokonaisvaltainen voimattomuus vie ääneltä ryhdin ja soinnin.” (P38) 
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”Rasitin flunssanjälkeistä kipeää ääntä, mikä johti pieneen äänikyhmyn alkuun. Lauluääni sortui 

kuulumattomiin c2 jälkeen.” (P40)  
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Avoimet vastaukset on lueteltu numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Vastauksia on 

jälkeenpäin hieman siistitty. 

RATKAISUT: 

”Lepo paras lääke on! Jos ääneni on rasittunut liikaa, saan sen kuntoon ensin levolla ja sitten 

”kevennetyllä” äänentuotolla.” (P4) 

”Astma- ja allergialääkkeitten käyttö. Lepo.” (P5) 

”Saatoin kesken työpäivän tehdä laulutunneilla opittuja äänielimistön rentoutus- ja 

hengitysharjoituksia, joiden avulla ääniongelmat joko loppuivat kokonaan tai ainakin vähentyivät 

päivän aikana.” (P8) 

”Puheterapeutti neuvoi esim. Asentojen merkityksestä: eräs ongelma oli se, että lauloin ja puhuin 

pianon äärestä pää sivulle (oppilaisiin päin) kääntyneenä. Kiertoasento kuormitti äänielimistöä. 

Aloin suosia tunneilla sähköpianoa, jonka sai käännettyä siten, että näin oppilaat suoraan sen yli. 

Ääniongelmien aikana ja niiden jälkeenkin lisäsin myös mikrofonin käyttöä välttääkseni tarpeetonta 

äänen korottamista. Lisäsin puheterapeutin neuvosta myös vedenjuontia työpäivän aikana. 

Ongelmaan ei varmaan ollut tiettyä yksittäistä syytä, ja se saattoi tosiaan johtua osittain myös 

pitkittyneestä flunssasta.” (P9) 

”Pätevältä lauluopettajalta.” (P11) 

”Parhaiten auttaa kun pitää selän ja ryhdin kunnossa; silloin on mahdollista hengittää oikeaoppisesti 

sekä käyttää ääntään sitä rasittamatta.” (P12) 

”Helpotti, kun en enää opeta luokkaopetusta ja opetuspäivät yleensä lyhyempiä.” (P14) 

”Kiireisissä työjaksoissa, liian isojen ryhmien kanssa kun oli paljon oppitunteja. Pitkinä päivinä 

ääni väsyi kipeäksi asti.” (P15) 

”Työtila vaihdettiin ja ilmanvaihto säädettiin kohdilleen.” (P18) 

”Koko koulun remontista.” (P19) 

”Opettaessa suuria musiikkiryhmiä (>20 opp.) melu on kova soitettaessa akustisiakin soittimia. 

Yhdenkin tällaisen tunnin jälkeen loppupäivän työt sujuvat kireällä fiiliksellä. Sama koskee nuorten 
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orkesteriharjoituksia, jossa joutuu välillä korottamaan ja väsyttämään valmiiksi loppua ääntä.” 

(P20) 

”Omaa ääntä opiskelemalla ja sillä, että on tullut tietoiseksi esim. refluksivaivasta.” (P21) 

”Opettelin kuuntelemaan kehoani ja sen merkkejä ja opettelin keinot, joilla saada ääniongelmat 

kuriin: kostutin, vesipiipulla höyrytys välittömästi käheyden iskiessä, ruokavaliosta sokerit ja viljat 

pois (infektion minimointi) ja lepo, uni. Tilanne on ollut parempi näillä apukeinoilla ja sen jälkeen, 

kun kuopus on alkanut nukkua paremmin.” (P23) 

”Tärkeintä on levätä kunnolla loppuun saakka kun ääni oireilee. Ei töihin siis liian aikaisin. Aloin 

käyttää headsettiä tunneilla, joka vähensi äänenkäytön rasittavuutta huomattavasti.” (P31) 

”Opetustilanteessa. Jos joutui puhumaan paljon oppilaiden melun yli.” (P32) 

“Astmalääkäri määräsi ääniterapiaan.” (P34) 

”Paljon apua äänenhuoltokurssista.” (P38) 

”Autoin itse itseäni.” (P41) 

 


