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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää musiikinopettajien käsityksiä säveltämiskasvatuksesta koulumaailmassa. 
Lähtökohtana tutkimukselle on oppilaan aktiivinen rooli säveltäjänä, jolloin opetus nähdään oppilaskeskeisenä ja 
opettajan rooli toimintaa ohjaavana. Opettajan rooli vaihtelee säveltämisprosessin eri vaiheissa. Karjalainen-Väkevän ja 
Nikkanen (2013) nimeävät opettajalle viisi roolia: mahdollistaja, kannustaja, mallin antaja, taiteellinen tuottaja ja 
haastaja. Opettajan rooliin kuuluu myös oppilaan arviointi. Uudessa opetussuunnitelman perusteluonnoksessa (2014) 
säveltämisen merkitys korostuu säännöllisenä toimintana osana musiikkikasvatusta. Säveltämisen voi nähdä olevan 
koulutetuille säveltäjille varattua eksperttiyttä vaativaa toimintaa, tai se voi olla mitä tahansa luovaa musiikin 
tuottamista. Tällöin säveltäminen voi pitää sisällään myös muun muassa musiikillista keksintää, improvisaatiota, laulun 
tekemistä ja sovittamista. Säveltämiskasvatus osana koulujen musiikinopetusta voi antaa oppilaille välineitä 
itseilmaisuun ja valtauttaa heitä uudistamaan vallitsevaa musiikkikulttuuria osallistumalla sen tekemiseen itse. 
Säveltämisen kautta voidaan tutustua musiikillisiin käsitteisiin ja muotoihin, ja sitä kautta ymmärtää musiikkia 
syvemmin. Tutkimuskysymyksikseni muodostuivat tutustua säveltämiskasvatuksen kenttään, perehtyä opettajan rooliin 
tai rooleihin säveltämisen ohjaajana, sekä selvittää musiikinopettajien käsityksiä säveltämiskasvatuksesta ja sen 
merkityksestä osana koulun musiikinopetusta.  
 
Tutkimuskohteena ovat musiikinopettajien käsitykset säveltämiskasvatuksesta. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui 
koulumaailman tutkimuksesta syntynyt fenomenografia. Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita ihmisten erilaisista 
käsityksistä samasta ilmiöstä. Aineistonkeruu tapahtui haastattelemalla seitsemää musiikinopettajaa keväällä 2014. 
Haastattelut olivat teemahaastatteluja. Opettajista neljä oli naisia ja kolme miehiä. Ennen haastatteluita suoritin pienen 
sävellystyöpajamuotoisen esitutkimuksen yläkoulussa ja lukiossa. Työpajan yhteydessä keräsin tietoa oppilaiden 
käsityksistä säveltämisestä. Käytin esitutkimuksen aineistoa ja teoreettista viitekehystä pohjana haastatteluille. 
Teemahaastattelun valinta mahdollisti tilan jättämisen opettajien omille teemoille. Aineiston analyysi vaihteli 
aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan välillä. Aineistolähtöisyys sopi analyysin alkuvaiheeseen, koska kyseessä on 
haastateltujen opettajien käsitykset, ja tutkimusajankohta sijoittui opetussuunnitelman muutosvaiheeseen. Teoria auttoi 
opettajan roolien ja säveltämiskasvatuksen koulumaailman sovellusten jäsentämisessä, sekä aineiston yläkategorioiden 
muodostamisessa. Yläkategorioiksi muodostuivat opettajien käsitykset säveltämiskasvatuksesta ja säveltämisestä, 
opettajien rooli säveltämisen ohjaajana, ja säveltämiskasvatuksen merkitys osana koulun musiikinopetusta.  
 
Musiikinopettajat kokevat säveltämiskasvatuksen tärkeäksi osaksi musiikinopetusta, erityisesti vapaavalintaisena 
kurssina säveltämisestä kiinnostuneille oppilaille. Säveltäminen koetaan herkäksi aiheeksi, johon ei haluta pakottaa 
ketään. Oman musiikin tekemisen ja musisoimisen nähdään kuitenkin tukevan oppilaan musiikkisuhteen kehittymistä. 
Musiikilliset ilmiöt tulevat konkreettisemmiksi, kun niitä pääsee tutkimaan sisältäpäin. Säveltämiskasvatus antaa 
välineitä oppilaan itseilmaisuun ja on hyvä väline tunnekasvatuksessa. Musiikin avulla voidaan harjoitella ja käsitellä 
vaikeitakin tunteita. Säveltämiskasvatus voi antaa onnistumisen kokemuksia ja kehittää oppilaan luovuutta. 
Säveltämiseen ei kuitenkaan tunnu olevan tarpeeksi aikaa suhteessa käytössä oleviin oppitunteihin jo muutenkin 
täydessä opetussuunnitelmassa. Opettajat kaipaisivat myös käytännön vinkkejä säveltämisen ujuttamiseksi jo valmiisiin 
opetussisältöihin niin, ettei tarvitsisi karsia opetuksen sisällöstä, vaan muuttaa työtapoja. Oppilaiden vaihtelevat taidot 
nähdään osittain ongelmallisina, sillä kaikki eivät osaa soittaa tai lukea nuotteja. Teknologia-avusteinen säveltäminen 
nähdään yhtenä mahdollisena vaihtoehtona. Tässä puolestaan koulun resurssit ovat merkittävä tekijä. Kaikilla kouluilla 
ei ole riittäviä teknologisia valmiuksia ison ryhmän kanssa työskentelyyn. Toiminnallinen musiikinteorian opettaminen 
voisi olla toinen keino tuoda musiikinteorian lähemmäksi oppilaiden elämää. Musiikinteorian nähdään tukevan oppilaan 
säveltämistä. Opettajat eivät halua arvioida oppilaiden sävellyksiä numeerisesti, mutta sanallisen palautteen antaminen 
koetaan todella tärkeäksi oppilaan kehityksen ja itsetuntemuksen kannalta. Oppilaita opetetaan antamaan ja 
vastaanottamaan palautetta hyvässä ja kannustavassa hengessä.  
 
 Asiasanat fenomenografia, musiikkikasvatus, opettaja-oppilassuhde, opetussuunnitelma, oppilaskeskeisyys, 

säveltäminen, säveltämiskasvatus, tekemällä oppiminen  
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1 JOHDANTO  

Säveltäjä Arvo Pärt on Turun Sanomien haastattelussaan sanonut: ”Niin kauan kuin ihmiset 

pysyvät ihmisinä, taidetta syntyy” (Lehtonen 2006). Tulevan vuoden 2016 

opetussuunnitelmauudistuksen, Teoston Pumppu-hankkeen ja tuoreen Säveltäjäksi 

kasvattaminen (2013) -kirjan myötä säveltämiskasvatus on erityisen paljon esillä. 

Nykyisessä opetussuunnitelmassa (POPS 2004) musiikinopetuksen tehtävänä on ”rohkaista 

oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä ja tukea 

hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Oppilas rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen 

ilmaisumahdollisuuksiin musiikillisen keksinnän keinoin”. Vuosiluokkien 5–9 keskeisiin 

sisältöihin kuuluu ”oppilaan omien musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, 

säveltäen ja sovittaen esimerkiksi ääntä, laulua, soittimia, liikettä ja musiikkiteknologiaa 

käyttäen”. (POPS 2004, 232–234.) Opetussuunnitelmassa korostuu oppilaan aktiivinen 

rooli musiikintunnilla, sekä musiikillisen keksinnän keinot musiikin 

ilmaisumahdollisuuksina. Vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteluonnoksessa (POPS 

2014) musiikin oppiaineen tehtävänä on kehittää oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä 

tarjoamalla ”säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, 

säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen” (POPS 2014, 177). Ohjelmiston 

valinnassa ”otetaan huomioon oppilaiden omat sävellykset ja heitä erityisesti innostavat 

teokset ja tehtävät” (POPS 2014, 179.) Säveltämisen merkitys korostuu 

opetussuunnitelmassa osana säännöllistä musiikillista toimintaa ja oppilaiden omien 

tuotosten käyttämisenä musiikinopetuksessa.  

Muhonen (2013, 97) huomauttaa, että oman musiikin tekeminen on ollut kirjattuna jo 

pitkään opetussuunnitelmassa. Sitä on kutsuttu musiikin sepittämiseksi, musiikin 

luomiseksi, musiikilliseksi keksinnäksi, sävellyttämiseksi, säveltämiseksi tai joksikin 

muuksi. Termi ”säveltäminen” kuulostaa monelle pelottavalta ja viittaa ammattisäveltäjiin. 

Oli termi mikä tahansa, omaa tuottamista on tärkeää tukea. Oman musiikin tuottamisen 

kautta mahdollistuvat toimijuus, myönteinen kykyuskomus, omistajuus ja yhteisöllisyys. 

Säveltäminen on keino tutustua musiikillisiin käsitteisiin ja muotoihin, ja voi synnyttää 

halun saada tietää ja oppia lisää. (Muhonen 2013, 97.) Säveltäminen, niin kuin mikä 

tahansa luova toiminta, saattaa tuntua yhtä lailla mahdottomalta ja pelottavalta kuin 

luontevalta ja merkitykselliseltä tavalta ilmaista itseä. Omassa elämässäni säveltäminen on 
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ollut osa niin koulu- kuin kotiarkea muun muassa sävellysprojektien ja bänditoiminnan 

kautta. Kandidaatintutkielmani (Hynynen 2012) käsitteli relatiivisen säveltapailun, 

esimerkkinä solmisaatio, ja sisäisen kuuntelun eli audiaation suhdetta. Tutkimukseni 

herätti pohtimaan säveltapailun ja säveltämisen suhdetta. Kahlitseeko musiikinteorian 

tuntemus luovuutta, vai antaako se työkaluja itseilmaisun tueksi?  

Musiikin opetus painottuu valmiiden sävellysten esittämiseen, kun taas kuvaamataidon 

opetuksessa painotetaan omaa luovaa tuottamista. Gloverin (2000, 2) mielestä 

musiikkikasvatus painottaa soittamista ja kuuntelua säveltämisen ja improvisoinnin 

kustannuksella. Hänen mielestään olisi sama asia, jos koulussa opetettaisiin vain lukemista 

ja kuuntelemista, mutta ei puhumista ja kirjoittamista. Tutkimukseni aikana olen pohtinut, 

mitä rajoituksia oppilaiden kanssa säveltämiseen on. Täytyykö osata soittaa tai tuntea 

nuotit, jotta voi säveltää? Teknologia on mainio apuväline soitto- ja 

nuotinlukutaidottomien kanssa säveltämiseen, mutta jos musiikin perustaidot eivät ole 

hallussa, onko säveltäminen tärkeää?  

Vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteluonnoksessa (POPS 2014, 177) musiikin 

oppiaineen tehtäviä kuvattaessa käytetään termiä ”toiminnallinen musiikin opetus ja 

opiskelu”. Tutkimukseni lähtee olettamuksesta, että säveltäminen on aktiivista toimintaa, 

jossa oppilaat nähdään aktiivisina toimijoina. Opetuksen olisi siis hyvä olla 

oppilaskeskeistä, jolloin opettajan rooli on pikemminkin ohjaava kuin johtava. Vaikutteita 

voi ottaa esimerkiksi informaalista musiikkikasvatuksesta. Oppimisympäristön tulisi olla 

avoin ja turvallinen, jolloin oppilailla on mahdollisuus luovan toiminnan harjoitteluun ja 

omien tuotosten esittämiseen ilman pelkoa kiusaamisesta. Tutkimukseni luvussa 3 

määrittelen säveltämiseen ja säveltämiskasvatukseen liittyviä käsitteitä. Musiikinopettajilla 

voi olla hyvin erilaiset käsitykset siitä, mitä säveltäminen pitää sisällään. Toisille se on 

puhtaasti säveltämistä, kun taas toiset liittävät säveltämiseen myös musiikillisen keksinnän 

ja improvisaation. Säveltämiseen liittyy sävellyksen muistiin merkitseminen joillain 

keinolla, joka lienee keskeisin ero säveltämisen ja improvisaation välillä. Oppilaiden 

musiikin osaamista arvioidaan numeerisesti koulutodistukseen, joten on syytä pohtia myös, 

miten säveltämistä voi arvioida.  

Tutkimukseni alkoi esitutkimuksella yhdistetyssä yläkoulussa ja lukiossa. Pidin pienen 

sävellystyöpajan 9. luokan valinnaiselle musiikinryhmälle ja lukion syventävälle 

musiikinkurssille. Ennen tutkimusta tein oppilaille kyselyn heidän käsityksistään 
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säveltämisestä käsitteenä, mitä säveltäminen vaatii, ja miltä heistä itsestään tuntuu lähteä 

säveltämään. Työpajan lopuksi oppilaat vastasivat kyselyyn, miltä tuntui kokeilla 

säveltämistä, muuttuiko käsitys säveltämisestä, ja miten säveltäminen ryhmässä onnistui. 

Tutkimustehtäväni muodostuivat esitutkimuksen, kirjallisuuden ja oman kiinnostukseni 

pohjalta. Lähdin selvittämään musiikinopettajien käsityksiä säveltämiskasvatuksesta. 

Erityisenä mielenkiintonani oli opettajan rooli säveltämisen ohjaajana sekä minkälaisena 

säveltämiskasvatuksen rooli osana musiikinopetusta nähdään.  

 Tutkimustehtävät:  

1) Säveltämiskasvatuksen kenttään tutustuminen.   

2) Säveltämisen ohjaajan rooliin tai rooleihin perehtyminen.  

3) Selvittää musiikinopettajien käsityksiä säveltämiskasvatuksesta ja sen 

merkityksestä osana koulun musiikinopetusta.  

Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin teemahaastattelun. Haastattelin seitsemää 

musiikinopettajaa heidän käsityksistään säveltämiskasvatuksesta osana musiikinopetusta. 

Haastattelemani musiikinopettajat opettavat yläkoulussa tai lukiossa. Opettajat kertoivat, 

minkälaisissa yhteyksissä he käyttävät säveltämistä osana musiikinopetusta. Jotkut 

järjestävät sävellyskurssin osana valinnaisia opintoja. Esiin nousi muun muassa 

ajankäyttöön, materiaaleihin ja oppilaiden taitoihin liittyviä teemoja. Opettajat kertoivat, 

miten he kokevat oman roolinsa säveltämisen ohjaajina, mitkä tekijät vaikuttavat 

säveltämisen opetukseen ja mikä on säveltämisen rooli osana musiikin opetusta. 

Säveltäminen koetaan herkäksi aiheeksi, johon ei ketään voi pakottaa. Erityisen 

kiinnostavaa oli kuulla opettajan roolista säveltämisen ohjaajana. Onko rooli koko ajan 

samanlainen vai muuttuuko se prosessin edetessä? Opettajan roolin analyysin mallina 

käytin Karjalainen-Väkevän ja Nikkasen (2013) viiden rooli mallin. Opettajan rooleihin 

kuuluvat mallin mukaan mahdollistajan, kannustajan, mallin antajan, taiteellisen tuottajan 

ja haastajan roolit. Opettajan rooli on tärkeä turvallisen oppimisympäristön luomisessa ja 

ylläpitämisessä. Opettajan rooliin kuuluu myös oppilaan arviointi. Sävellysten arviointi 

koetaan haastavaksi ja tärkeämpää olisikin tarjota onnistumisen kokemuksia oppilaille.  

Valitsin tutkimusmenetelmäkseni fenomenografian. Fenomenografia tuntui luontevalta 

valinnalta, koska tutkin eri ihmisten erilaisia käsityksiä ja kokemuksia samasta ilmiöstä, eli 
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säveltämisestä. Fenomenografia mahdollistaa myös aineiston marginaalistenkin 

käsityserojen huomioimisen, sillä käsitysten määrän sijaan käsitysten laadulliset erot ovat 

mielenkiinnon kohteena. Tutkimukseni myös sijoittuu koulumaailmaan, mistä 

fenomenografinen tutkimus on saanut juurensa. Mietin myös fenomenologian valintaa 

tutkimusmenetelmäksi, koska olin kiinnostunut kuulemaan opettajien käytännön 

kokemuksia säveltämiskasvatuksesta koulumaailmassa. Päädyin kuitenkin 

fenomenografiaan, koska ajattelen kokemusten vaikuttavan käsityksiin, enkä ollut 

kiinnostunut niinkään kokemuksesta ensimmäisen tason ilmiönä, vaan käsityksestä toisen 

tason ilmiönä. Aineiston analyysissä merkityskategorioiksi muodostuivat opettajien 

käsitykset säveltämisestä, opettajien eri roolit säveltämisen ohjaajana, opettajien 

kokemukset säveltämiskasvatuksesta ja opettajien käsitykset säveltämiskasvatuksen 

merkityksestä osana musiikinopetusta.  
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2 OPPILAAT AKTIIVISINA TOIMIJOINA  

Perusopetuksen opetussuunnitelma (POPS 2004) perustuu oppimiskäsitykseen, jossa 

oppimisen ajatellaan olevan yksilöllinen ja yhteisöllinen tietojen ja taitojen 

rakennusprosessi. Oppimisprosessin kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen 

tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna itsenäisesti, opettajan ohjauksessa ja 

vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Oppimisen ajatellaan olevan 

seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa aiempi opittu toimii 

pohjana uudelle tiedolle. Oppiminen on tilannesidonnaista ja oppimisprosessi sisältää 

itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua. (POPS 2004, 18.) Opettajan ja oppilaan roolit 

muuttuvat niin yhteiskunnassa pitkällä aikavälillä kuin yksittäisen oppitunnin aikana. 

Säveltämiskasvatuksessa koen, että oppilaan rooli on aktiivinen ja opettajan rooli on 

pikemminkin ohjaava. Näkökulmani säveltämiskasvatukseen onkin oppilaskeskeinen. 

Tässä luvussa avaan käsitettä oppilaskeskeinen opetus, sekä sitä, mitä oppilaskeskeinen 

opetus vaatii opettajalta.  

2.1 Oppilaskeskeinen opetus  

Kun ajattelee koulua käsitteenä, mieleen tulee kuva hyvin perinteisestä luokkahuoneesta 

pulpetteineen ja liitutauluineen. Opettaja opettaa luokan edessä ja oppilaat istuvat ja 

kuuntelevat. Kesällä 2014 suoritin opetusharjoittelua ranskalaisessa alakoulussa, ja 

huomasin, että koulussa opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus oli hyvin 

yksisuuntaista, ja esimerkiksi moniälykkyysteoria teki vasta tuloaan uutena 

lähestymistapana. Tutkiva oppiminen ja pari- ja ryhmätyöt puuttuivat koulutyöskentelystä, 

oppilaiden julkinen nolaaminen ei. Karlsson (2005, 6) kuvailee perinteistä 

oppimistilannetta seuraavasti: opettaja tekee aloitteen – yleensä esittää kysymyksen – 

johon oppilas vastaa, ja lopuksi opettaja arvioi oppilaan vastausta. Opettaja nähdään 

aktiivisena, tietyt tavoitteet toteuttavana ja oppilas passiivisena tiedon vastaanottajana. 

Opettaja suunnittelee toiminnan, motivoi, opettaa ja antaa virikkeitä ja arvioi oppilaiden 

työtä itse asettamiensa kriteereiden pohjalta. Koska opettaja hallitsee oppimistilannetta, 

oppilaalle ei jää tilaa esittää omia ideoitaan tai itselle tärkeitä ajatuksia. (Karlsson 2000, 

42–43.) Yleensäkin lasten kulttuurista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä aikuisten lapsille 

tekemää kulttuuria, esimerkiksi lasten kirjat, lasten teatteri, lasten laulut tai lasten elokuvat. 

Lapset pääsevät osallistumaan kulttuuritoimintaan aikuisten johdolla. Lapsilla on kuitenkin 
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omaa kulttuurituotantoa: he leikkivät, kertovat, esittävät, tanssivat ja maalaavat. Lasten 

tekemää kulttuuria ei vain ole juurikaan tallennettu, ja mitä pienempiä he ovat, sitä 

enemmän he tarvitsevat aikuisten apua kulttuurinsa tallentamiseen. (Karlsson 2005, 29.)  

Oppilaskeskeiseen opetukseen sopii pragmaattisen konstruktivismin oppimiskäsitys, jossa 

oppija konstruoi aktiivisesti maailmaa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Opittuun 

vaikuttaa sekä aiemmin opittu että oppimisen konteksti. Oppimisen yhteisö on tärkeä. 

(Karlsson 2000, 46.) Myös Doylen (2011, 7) oppilaskeskeisen opettamisen malli pohjautuu 

konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Pääajatuksena on se, että oppiminen vaatii työtä: 

the one who does the work does the learning. Perinteisesti opettaja luennoi opiskeltavan 

asian, ja opiskelija lukee tenttimateriaalin ja käy tenttimässä lukemansa. Opiskelijan ei 

välttämättä tarvitse prosessoida oppimaansa ollenkaan tai etsiä vastauksia häntä 

askarruttaviin kysymyksiin. Opetusta ollaankin muuttamassa oppilaskeskeisemmäksi 

esimerkiksi ryhmä- ja paritehtävillä, portfolioilla ja oppimispäiväkirjoilla. Olen huomannut 

tämän omissakin yliopisto-opinnoissani. Varsinaisia tenttejä on enää vähän ja suurin osa 

kursseista suoritetaan esseillä, oppimispäiväkirjoilla, portfolioilla ja esitelmillä. 

Kurssipäiväkirjojen ja esseiden kirjoittaminen vie aikaa enemmän kuin tenttikirjan 

lukeminen. Kuitenkin kurssisisällöt kursseilta, joissa täytyi itse prosessoida opittavaa asiaa 

ovat jääneet mieleen paremmin kuin tentityt kurssisisällöt. Doyle (2011, 20) huomasi 

saman. Oppilaat oppivat enemmän joutuessaan näkemään vaivaa opittavan eteen. Tämä 

tosin lisää opettajan työtä, sillä luettavaa saattaa olla enemmän mahdollisesti useista eri 

kirjallisista töistä koostuvissa portfolioissa. Lisäksi arviointi saattaa olla vaikeampaa, ja 

toisaalta pitää huolehtia, että kaikki palauttavat vaadittavat osatyöt. Vaivannäkö on 

kuitenkin palkitsevaa sekä opettajalle että oppilaille.  

Aikuisjohtoiseen oppimiskäsitykseen kuuluu, että vain aikuisella on tietoa siitä, miten lasta 

opetetaan. Opetustoiminta etenee aikuisen suunnitelman mukaan. Oppilaskeskeiseen 

oppimiskäsitykseen puolestaan kuuluu yksilöllisyyden ja tasa-arvon korostaminen. Oppilas 

nähdään aktiivisena, toimivana ja aloitteellisena yksilönä, joka vaikuttaa yhteisössä. 

(Karlsson 2000, 51.) Oppilaskeskeiseen oppimiskäsitykseen liittyy mielestäni myös 

vastavuoroinen tai osallistava toimintakulttuuri, jossa sekä oppilas että opettaja 

hyväksytään aktiivisina, osaavina ja luovina toimijoina ja tiedon ja kulttuurin tuottajina. 

Toimintaa ja sen tavoitteita luodaan jatkuvasti yhdessä kaikkien osapuolten osaamista 

hyödyntäen. Opettaja ei puhu oppilaille, vaan keskustelee oppilaidensa kanssa. (Karlsson 

2005, 38–39.) Esimerkiksi työssä jaksamiseen liittyvissä tutkimuksissa tulee esiin se, että 
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työtyytyväisyyttä lisää työntekijän mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöihin ja 

käytäntöihin. Myös oppilailla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 

Näin he säilyttävät aktiivisen oppijan asenteen ja mielenkiinnon opittavaan. Jos opettaja 

esittää jatkuvasti kysymyksiä, oppilaiden kyselevä asenne tyrehtyy. Oppilaiden ajatusten ja 

kysymysten kuuleminen antaa tilaa heidän aktiivisuudelleen ja voi johtaa hedelmällisiin 

oppimisprosesseihin. (Karlsson 2005, 24–25.)  

Oppilaskeskeisessä opetuksessa korostuu se, että oppilaat asettavat omia 

oppimistavoitteitaan (opettajan määrittelemissä rajoissa). Säveltämiskasvatusta ajatellen 

tämä ei ole yksinkertaista. Oppilaiden oppiminen tapahtuu jokaisen omista lähtökohdista. 

Sävellettäessä oppilaat myös oppivat eri asioita riippuen muun muassa sävellyksen tyylistä, 

omasta aiemmasta osaamisesta sekä tavoitteista, eikä yksiselitteisiä oppimistuloksia ole 

välttämättä helppo osoittaa. Oppilaiden kertomukset säveltämisprosessista voivat tuoda 

oppimista näkyvämmäksi ja jäsennellymmäksi. He voivat kertoa esimerkiksi 

ongelmakohdista ja niiden ratkaisusta, sekä onnistumisen ja oivaltamisen kokemuksista. 

(Karjalainen-Väkevä 2013, 79.)  

Oppilaskeskeinen opetus ei yritä muuttaa kaikkea opetuksessa. Opettajia tarvitaan edelleen 

selittämään vaikeita käsitteitä ja kokonaisuuksia, ja esittelemään oppilaille uusia 

kokonaisuuksia. Tasapainoilu sen välillä, mitä oppilaat pystyvät omaksumaan ilman apua 

ja mitä eivät, saattaa olla haastavaa. Jos oppilas ei saa tarpeeksi tukea, hän saattaa 

turhautua ja heittää hanskat tiskiin kokonaan. Vygostkin (1982, 184–186) lähikehityksen 

vyöhyke-teoria perustuu siihen, että oppilas pystyy avustetusti suoriutumaan tehtävistä, 

joihin ei yksin pystyisi. Avustajana voi olla joko opettaja tai toinen oppilas. Avustaja tukee 

oppilaan oppimista ja kehityksen vyöhykkeen laajentamista. Tärkeää on, että oppilasta ei 

jätetä yksin selviytymään, vaan että hänen oppimistaan tuetaan. Uimakoulussakaan ei 

aloiteta heittämällä vasta-alkajaa veteen ajatuksella ”kyllä hän sen oppii luonnostaan”.  

2.2 Informaali eli epämuodollinen musiikkikasvatus  

Informaalin musiikkikasvatuksen keinoilla formaalista musiikkikasvatuksesta voi saada 

toiminnallisempaa. Toiminnallinen musiikkikasvatus mahdollistaa oppilaiden aktiivisen 

roolin musiikin oppijana. Musiikkikasvatus voi olla formaalia eli muodollista, informaalia 

eli epämuodollista tai nonformaalia eli ei-tutkintomuotoista kasvatusta. D’Amore (2009, 9) 

määrittelee käsitteet seuraavasti: formaali musiikkikasvatus on opettajajohtoista, kouluissa 
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ja muissa virallisissa instituutioissa tapahtuvaa musiikkikasvatusta. Nonformaali 

musiikkikasvatus on aikuisjohtoista, mutta koulujen ulkopuolella (esimerkiksi museot, 

kirjastot ja nuorisotilat) tapahtuvaa musiikkikasvatusta. Informaali musiikkikasvatus on 

koulun ulkopuolella tapahtuvaa nuorten vertaisoppimista (esimerkiksi bänditoiminta). 

D’Amoren (2009, 9) musical futures -menetelmä on opettamisen ja oppimisen 

lähestymistapa, jossa tuodaan nonformaaleja ja informaaleja musiikin tekemisen tapoja 

osaksi koulujen perinteisesti formaaleja oppimistilanteita. Musical futures -menetelmän 

tarkoituksena on yhdistää oppilaiden musiikilliset kiinnostukset koulussa tapahtuvaan 

musiikkikasvatukseen, ja tuoda musiikkikasvatusta mielekkäämmäksi. Suorittaessani 

syventävää opetusharjoittelua eräs oppilas kysyi, miksi harjoittelemme kitaran soittoa, kun 

musiikkiteknologiaa hyödyntäen voisi saada aikaiseksi paljon paremman kuuloista. 

Samoin esimerkiksi nuottien lukutaidon tärkeyttä kyseenalaistetaan jatkuvasti. Soittotaitoa 

tai nuottienlukua ei nähdä oman elämän kannalta mielekkäiksi.  

Folkestad (2006, 136) täsmentää vielä, että informaalissa kontekstissa ei ole tarkoitus 

oppia musiikista, vaan soittaa, kuunnella, tanssia tai viettää aikaa. Teknologia on 

lähentänyt nuorten ja musiikin suhdetta tuoden musiikin tärkeäksi osaksi jokaisen elämää. 

Opettajalla ei siis ole luokassaan musiikillisesti tietämätöntä joukkoa, vaan informaalisti 

korkeastikin koulutettuja eksperttejä. Formaalissa opetuksessa keskeistä on, että joku on 

suunnitellut opetuksen tai musiikillisen aktiviteetin etukäteen ja johtaa sitä. Informaali 

aktiviteetti ei ole etukäteen suunniteltua. Siinä prosessi (esimerkiksi säveltäminen tai 

soittaminen) etenee vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppiminen on omaehtoista ja 

tapahtuu ikään kuin vahingossa. (Folkestad 2006, 141.)  

Folkestad (2006, 141–142) määrittelee neljä perustavanlaatuista eroa formaalissa ja 

informaalissa musiikkikasvatuksessa. Ensimmäinen on se, että formaali musiikkikasvatus 

tapahtuu jossain instituutiossa, esimerkiksi koulussa, ja informaali musiikkikasvatus 

instituution ulkopuolella. Toinen ero on oppimistapa. Formaalissa musiikkikasvatuksessa 

käytetään yleensä nuotteja, kun taas informaalissa musisoidaan korvakuulolta. Kolmas ero 

on omistajuus: päättääkö joku muu opetettavan asian, vai halutaanko itse opetella. Neljäs 

ero on aikomus. Onko tarkoitus oppia miten soitetaan, vai vaan soittaa. Nämä eivät ole 

toisiaan poissulkevia, ja Folkestadin tavoitteena olisikin mennä kohti dynaamista 

musiikkikasvatuskäsitystä, jossa formaalia ja informaalia menetelmää yhdistetään 

riippumatta siitä, missä opetus tapahtuu. Olisi hyvä päästä pois ajatuksesta, että klassinen 

musiikki on formaalia musiikkikasvatusta ja kevyessä musiikissa voi hyödyntää 
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informaaleja tapoja. Tärkeää on myös muistaa, että oppiminen voi olla joko formaalia tai 

informaalia, mutta opettaminen on aina formaalia. Opettaja voi halutessaan luoda 

informaalin opetustilanteen, mutta hän on se, joka asettaa ja arvioi tilanteen ja tavoitteet. 

(Folkestad 2006, 143.)  

Informaalissa musiikkikasvatuksessa oppiminen tapahtuu yleensä kuulonvaraisesti. 

Kuulonvarainen oppiminen tarkoittaa korvakuulolta oppimista, eli opetuksessa ei käytetä 

nuotteja apuvälineenä. Kuulonvaraisesti oppiminen kehittää musiikillista muistia ja 

korvakuulolta soittamisen tai laulamisen taitoa. Kuulonvaraisen musisoimisen voi ajatella 

kehittävän musiikillista luovuuttakin, kun soittotaito ei ole sidoksissa nuotteihin. (Mills & 

McPherson 2009, 157–158.) Green (2008, 23) ajattelee, että kuulonvarainen oppiminen on 

erityisen tärkeää, jos ei ole saanut formaalia musiikkikasvatusta. Jos ei ole teoriataustaa 

pohjalla, voi vain kuunnella, mikä kuulostaa hyvältä. Jotkut muusikot jopa ajattelevat, että 

formaali musiikkikasvatus haittaa luonnollista luovuutta. Mills ja McPherson (2009, 158, 

164) kehottavat rohkaisemaan oppilaita tekemään omia nuotinnuksia tutuista sävelmistä, ja 

käyttämään niitä nuottikirjoituksen opettamisen apuna. Nuottikirjoituksen opettelu on 

tärkeää aloittaa tutuista sävelmistä, joita musisoidaan. Muuten nuottikirjoituksen opettelu 

saattaa tuntua irralliselta ja turhauttavalta. Toisaalta siinäkin vaiheessa kun nuotinluku on 

jo sujuvaa, olisi myös tärkeää pitää kuulonvaraista oppimista mukana.  

Informaalissa musiikkikasvatuksessa oppilaat toimivat toistensa vertaisopettajina. 

Esimerkiksi bänditoiminnassa voidaan opettaa muille sointukiertoja, riffejä tai uusia tapoja 

käyttää instrumenttia. Oppimista ei ole etukäteen suunniteltu, vaan se tapahtuu luontevasti 

osana tekemistä. Oppilaiden taidot ja kiinnostuksen kohteet ovat myös erilaisia, joten 

oppiminenkin on yksilöllistä. (Andrews 2013, 125.) Green (2008) tutki informaalia 

musiikkikasvatusta osana musical futures -projektia englantilaisessa koulussa. Tavoitteena 

oli soveltaa informaalin musiikkikasvatuksen työtapoja formaalissa musiikkikasvatuksen 

kontekstissa. Oppimateriaalina käytettiin muun muassa oppilaiden valitsemaa musiikkia. 

Opetuksessa hyödynnettiin kuulonvaraista oppimista ja vertais- ja ryhmäoppimista, 

kuuntelua, soittoa, improvisaatiota ja säveltämistä oppimisen eri vaiheissa. (Green 2008, 

23.) Vuoden 2016 perusopetuksen musiikin opetussuunnitelman perusteluonnoksessa 

halutaan tukea informaalia musiikkikasvatusta ottamalla muut oppiaineet, koulun 

tapahtumat ja koulun ulkopuoliset tapahtumat osaksi koulun musiikkikasvatusta. 

Oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet otetaan (entisestään) osaksi musiikkikasvatusta. 

(POPS 2014, 208.)  
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Informaalin musiikkikasvatuksen työtapojen hyödyntämisestä formaalissa 

musiikkikasvatuksessa puhutaan paljon. Green (2008, 29) on kuitenkin huomannut monien 

opettajien epäröivän informaalien musiikkikasvatuksen keinojen käyttöä. Kun oppilaat 

saavat asettaa omat oppimistavoitteensa vaarana on se, että opetussuunnitelmassa asetetut 

tavoitteet jäävät saavuttamatta, vaikka jotain muuta tärkeää saavutettaisiinkin. Tämä 

puolestaan saattaa vaikeuttaa oppilaiden osaamisen arviointia. Koska oppimista tapahtuu 

sattumanvaraisesti, oppilaat saattavat oppia monia sellaisia asioita, joita opettaja ei olisi 

uskonut heidän pystyvän oppimaan. Toisaalta monia asioita saattaa jäädä kokonaan 

oppimatta. Vertaisryhmässä oppiminen on yleensä vaiheittaista ja hitaampaa kuin 

opettajajohtoisesti oppiminen. Oppilaat saattavat ajautua kauaskin opeteltavasta asiasta 

oppiessaan jotain muuta. Opettajan pitää olla kärsivällinen ja antaa oppilaiden keksiä 

ratkaisut itse. Muuten hän saattaa vaikuttaa negatiivisesti ryhmädynamiikkaan ja 

oppimisprosessiin. Gower (2012) sovelsi informaalia musiikkikasvatusta englantilaisessa 

yläkoulussa. Hän kokee, että oppilaiden tarpeiden ja koulun asettamien 

oppimistavoitteiden välillä on iso ristiriita. Gowerin mielestä on hyvä, että oppilaat 

asettavat omat oppimistavoitteensa ja miettivät, mitä taitoja tarvitsevat saavuttaakseen 

tavoitteensa. Samalla tämä vaikeuttaa opettajan arviointia, koska opettaja ei aseta 

oppimistavoitteita, vaan oppilaat. Oppimisen tulisi kuitenkin seurata kansallista 

opetussuunnitelmaa.  

Informaali musiikkikasvatus on prosessi-, ei produktikeskeistä. Prosessioppimisessa 

produkti ei ole tärkeä, vaan kasvattava ja hedelmällinen prosessi. Säveltämiskasvatusta 

tutkiessaan Winters (2012, 19) huomasi kuitenkin, että valmista produktia arvostetaan 

enemmän kuin prosessia. Wintersin mielestä tämä voi olla hyvin haitallista luovuudelle. 

Jos oppilaalla ei ole tilaa, aikaa ja vapauttaa kokeilla erilaisia tapoja, hän saattaa luovuttaa 

ja toteuttaa jo oppimiaan valmiita toimintatapoja säveltää sen sijaan että olisi löytänyt 

uusia tapoja. Doyle (2011, 9) toteaa, että kun oppilas esittää kysymyksen, niin valmiin 

vastauksen antaminen on helpointa, mitä opettaja voi tehdä. Tämä säästää työltä sekä 

oppilaan että opettajan. Oppilaan kannalta se ei kuitenkaan ole mielekästä, koska 

oppimisen eteen ei tarvitse nähdä vaivaa. Ryhmätyöt ja vertaisoppiminen voivat tukea 

jaettua asiantuntijuutta. Jokaisen ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, vaan muiden 

osaaminen tukee omaa työtä. Omaa tietoa jaetaan ja opetetaan tarvittaessa muille. 

(Hakkarainen, Muukkonen & Seitamaa-Hakkarainen. 2001, 164–165.)  
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Vaikka musiikkikasvatuksesta löytyy usein sekä formaalin että informaalin 

musiikkikasvatuksen piirteitä, suuri osa populaarimuusikoista on kuitenkin itseoppineita, ja 

he saattavat jopa vältellä formaalia musiikinopetusta (Green 2002, 6–7). Greenin (2002, 

28) haastattelemista neljästätoista englantilaisesta populaarimuusikosta vain yksi kertoi 

koulun musiikintuntien innoittaneen soittoharrastukseen. Kyseinen haastateltu oli 

osallistunut englantilaiseen koulun musiikinopetukseen 1990-luvun 

opetussuunnitelmareformin jälkeen ja oppilaan koulun musiikinopetus oli painottunut 

populaarimusiikkiin. Ongelmaksi voi muodostua myös formaalin tiedon kytkeminen 

informaaliin arkielämään: eräs Greenin haastattelema muusikko osallistui formaaliin 

musiikkikasvatukseen musiikkiopiston trumpettitunneilla, mutta myös informaaliin 

musiikkikasvatukseen opiskelemalla bassonsoittoa itsenäisesti. Hän kertoo kuitenkin vasta 

myöhäisessä vaiheessa kytkeneensä trumpettitunneilla opetellun nuotinlukutaidon basson 

soittoon. (Green 2002, 39.) Oppimista ei välttämättä mielletä oppimiseksi, kun se tapahtuu 

informaalissa kontekstissa: monetkaan Greenin haastatelluista eivät mieltäneet levyltä 

kuunnellun sävelmän opettelua opiskeluksi, vaikka juuri kuuntelemalla kuulonvaraisesti he 

olivat opetelleet soittamaan soitintaan. (Green 2002, 61.) Esimerkiksi musiikinteorian 

opetus on usein hyvin kaukana elävästä musiikista, sillä esimerkiksi melodiadiktaatit 

pääasiassa soitetaan, ja yleensä soittimena käytetään tasavireistä pianoa. Monien 

opiskelijoiden on vaikea nähdä yhteyttä musiikinteorian ja käytännön välillä, eikä 

opiskelua koeta mielekkääksi. Musiikinteorian opiskelua koulun musiikintunneilla ei 

välttämättä liitetä käytettyyn ohjelmistoon tai soittimiin.  (Kuoppamäki 2006.)  
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3 SÄVELTÄMISKASVATUS OSANA KOULUN 

MUSIIKINOPETUSTA  

3.1 Säveltäminen   

Säveltäminen on käsitteenä kaikille tuttu, mutta mitä on säveltäminen? Koska yhden 

Sinfonia nro 4 on toisen putkiremontti, on aiheellista perehtyä säveltämisen eri 

määritelmiin. Säveltämiskasvatuksen lähtökohtana on säveltäminen. Säveltäminen 

käsitteenä ei ole yksioikoinen, vaan säveltäminen voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. 

Ojalan ja Väkevän (2013, 10–11) mukaan on kaksi erilaista tapaa ymmärtää säveltäminen. 

Ensinnäkin se voi olla toimintaa, jossa yleensä koulutetut tai työssä harjaantuneet 

ammattilaissäveltäjät luovat musiikillisia teoksia eli sävellyksiä. Säveltäminen nähdään siis 

ammattisäveltäjien yksinoikeutena, ja sillä on rajattu soiva tai ylöskirjoitettu lopputulos eli 

produkti. Burnard (2012, 9) yhtyy näkemykseen, jossa säveltäjän on pitkään ajateltu 

olevan joko jumalallisesti inspiroitunut tai erityislaatuisilla kyvyillä varustettu 

kuolevainen. Toisessa, laajemmassa merkityksessä säveltämiseksi voidaan kutsua mitä 

tahansa toimintaa, jossa ”tutkitaan musiikillisesti järjestettyyn ääneen liittyviä luovia 

mahdollisuuksia”. Tässä tavassa ymmärtää säveltäminen on keskeistä säveltämisen 

prosessi, ei valmis produkti. Säveltämisen seurauksena saattaa syntyä valmis musiikillinen 

tuotos, tai sitten ei. Jälkimmäinen käsitys on musiikkikasvatukselle ominainen. (Ojala & 

Väkevä 2013, 10–11.)  

Lindley (1980, 599–600) määrittelee sävellyksen, composition, kahdella tavalla: sävellys 

voi olla joko kirjoitettu musiikkiteos tai prosessi, jossa säveltäjä luo musiikkia. 

Composition tulee latinasta, componere, ja tarkoittaa yhteen liittämistä. Monissa 

yhteisöissä säveltäminen mielletään ammatilliseksi toiminnaksi, johon tarvitaan osaamista 

(eksperttiys), lahjoja ja tyylillistä tietoutta. Lindleyn mielestä improvisaatio ja 

säveltäminen eivät sulje toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan, ja improvisaatio onkin 

ennalta suunnittelematonta sävelten yhteen liittämistä. Länsimaisessa kulttuurissa 

sävellyksen termiin liittyy kuitenkin vahvasti sävellyksen kirjoittaminen muistiin. Tämän 

takia esimerkiksi kansanlauluja ei välttämättä ajatella sävellyksiksi. Kansanmusiikkiin 

liittyy myös vahvasti laulun esitys, eikä esitystä ja sävellystä välttämättä voi erottaa 

toisistaan. (Lindley 1980, 599–600.) Sävellykseen tai teokseen liittyy myös originaalisuus. 
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Mcfarlanen (1980, 737) mukaan teoksen tekemiseen ei tarvita luovaa lahjaa, vaan se, että 

aikaa, taitoa ja työtä on käytetty teoksen tekemiseen, ja että säveltäjä itse on teoksen 

takana. Salmenhaara (1979, 403) näkisi myös, että sävellyksen tulisi olla merkitty 

pääpiirteissään pysyvään asuun esimerkiksi nuottikirjoituksen keinoin. Lauluntekijä-termi 

eroaa säveltäjästä siinä, että sitä yleensä käytetään puhuttaessa 1900- ja 2000-luvun kevyen 

ja populaarimusiikin säveltäjistä ja sanoittajista. 1960-luvulta lähtien laulaja-lauluntekijät 

ovat yleistyneet ja tavallista onkin, että esiintyjä esittää omia sävellyksiään. Muille lauluja 

kirjoittavat lauluntekijät eivät ole samalla tavalla yleisön tunnustamia kuin esiintyvät 

lauluntekijät.  (Root 2014).  

Myös Heinonen (1995, 9) antaa suomen kielessä termille sävellys kaksi merkitystä. Se voi 

tarkoittaa säveltämistä toimintana tai sävellystyön valmista tulosta eli teosta. Heinosen 

mukaan on esitetty, että termin säveltäminen käyttö tulisi rajata koskemaan ainoastaan 

musiikkiteosten tekemistä varten, ei esimerkiksi improvisaatiota tai kuulon- tai 

muistinvaraisissa traditioissa esiintyvää muuntelua. Heinonen (1995, 10) käyttää kuitenkin 

termejä sävellys ja säveltäminen niiden laajassa merkityksessä, jolloin käsite pitää sisällään 

erikoistapauksina niin sävelteosten kirjoittamisen, improvisoinnin kuin muistinvaraisen 

muuntelunkin. Teoksen käsitteeseen liittyy, että siltä edellytetään itsenäisyyttä tai 

yksilöllisyyttä, eli sen voi kiistatta erottaa muista sävellyksistä. Karjalainen-Väkevä ja 

Nikkanen (2013, 65) kuvaavat säveltämisen olevan tasapainottelua tutun ja uuden välillä. 

Uuden musiikkiteoksen tulee olla riittävän erilainen kuin aiemmat sävellykset, jotta se 

erottuisi omaksi teoksekseen. Jotta sävellys tuntuisi sekä säveltäjästä että kuulijasta 

”oikealta musiikilta”, sen tulee kuitenkin toistaa tiettyjä kulttuurillisia konventioita. 

Opettaja siis toistaalta ohjaa oppilaita opettelemaan musiikillisia konventioita, toistaalta 

etsimään omaa ilmaisua säveltäjänä.  

 

Barrettin (1998, 13) mukaan säveltäminen voi olla luovaa ilmaisua tai säveltämistä voi 

käyttää työvälineenä tutustuttaessa toisten säveltäjien sävellyksiin ja tekniikoihin. 

Säveltämällä voi opettaa musiikillista ajattelua ja ymmärrystä, tai säveltäminen voidaan 

nähdä vain harvojen ja erityisten mielten työkaluna, jota muut voivat tutkia musiikillisen 

analyysin kautta. Musiikinopetuksessa käytettävää säveltämiskasvatusta vastaa lähinnä 

kolmas määritelmä: säveltäminen on opetus- ja oppimismenetelmä, jolla kehitetään 

musiikillista ajattelua ja ymmärrystä. (Barrett 1998, 13.)  
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Säveltämisen ja musiikillisen keksinnän käsitteet ovat osittain päällekkäisiä. Ervasti (2003, 

44) määrittelee musiikillisen keksinnän opetus- ja oppimismenetelmäksi, jonka kautta 

edistetään musiikillista ajattelua ja ymmärtämistä. Musiikillinen keksintä on ”pedagoginen 

toimintatapa oppia musiikkia ja musiikista keksimisen keinoin”. Musiikillista keksintää voi 

toteuttaa kouluissa monella tavalla. Se voi olla säveltämistä, improvisointia, äänikerrontaa 

ja sovittamista. (Ervasti 2003, 57.) Säveltäminen eroaa musiikillisesta keksinnästä siinä, 

että musiikilliseen keksintään osallistuvat oppilaat opettelevat keksinnän kautta musiikin 

olemukseen liittyvää käsite- ja toimintatietoa. Perinteinen ammattisäveltäjä taas on 

säveltämisen aloittaessaan syvällisesti perehtynyt musiikin perusteisiin ja tekee sitä kautta 

omaa luomistyötään ammatillisella tasolla. Toisaalta aloitteleva musiikin tekijä voi löytää 

kokeilemalla luovia ratkaisuja säveltämiseen, vaikka hänen musiikillinen koulutuksensa ja 

tietämyksensä eivät olisi laajoja. (Ervasti 2003, 59.)  

Juntunen (2013, 33–35) tuo esiin musiikkiliikunnallisen näkökulman säveltämiseen. 

Juntusen käyttämässä Dalcroze-pedagogiikassa improvisoinnin ja säveltämisen raja on 

häilyvä, ja improvisointi ymmärretäänkin spontaanina säveltämisen muotona. 

Improvisoinnista voidaan kuitenkin edetä myös vakiintuneeseen sävellyksen muotoon, 

johon voidaan edelleen sisällyttää improvisaatiota. Dalcroze-pedagogiikan harjoituksissa 

improvisaatiota ja omaa keksintää käytetään systemaattisesti. Myös opettaja improvisoi 

usein harjoitustensa musiikin. (Juntunen 2013, 35.) Barrett (1998, 20) esittelee eri 

tutkijoiden näkemyksiä säveltämisen ja improvisaation erosta. Kratus (1989) ajattelee 

improvisaation olevan uuden musiikillisen idean kokeilua toisen perään, kun taas 

säveltäminen mahdollistaa musiikillisen idean muokkaamisen, kehittelyn ja toistamisen. 

Webster (1992) puolestaan ajattelee, että jos oppilas saa mahdollisuuden korjata tai 

muokata teostaan ennen kuin se on valmis, prosessi tai produkti on säveltämistä, ei 

improvisointia. (Barrett 1998, 20.)  

Säveltämisellä voi olla monta merkitystä. Joillekin se on itseilmaisua, tunteenpaloa ja 

inspiraatiota. Esimerkiksi säveltäjä Lasse Karlsson (2002, 35) kuvailee omaa 

säveltämistään sisäiseksi kutsumukseksi: ”säveltäminen on minulla pulpunnut sisäisestä 

tarpeesta – se perustuu sisäiseen kutsumukseen”. Karlssonin (2002, 36) kuvaillessa 

varhaisempia sävellysvuosiaan nousee esille ”innoituksen tilan” merkitys työssä: koska 

tekninen osaaminen oli vaatimatonta, säveltäminen oli hyvin riippuvainen innoituksesta.  
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Säveltäminen voidaan nähdä vahvasti kulttuurisena ilmiönä: kulttuuriin tutustutaan 

säveltämällä, mutta sitä myös uudistetaan säveltämällä. Ojalan ja Väkevän (2013, 10;16) 

mukaan säveltäminen ei ole vain ammattisäveltäjien yksinoikeus, vaan kaikille 

mahdollinen maailman tutkimuksen tapa, joka valtuuttaa musiikkikulttuurin 

uudistamiseen. Sosiokulttuurisen merkityksenmuodostuksen näkökulmasta säveltämällä 

keksitään ja toteutetaan uusia musiikkikulttuurillisia ideoita ja mahdollisuuksia yksin ja 

yhteisössä. Myös Karjalainen-Väkevän ja Nikkasen (2013, 64) mielestä säveltäminen on 

kommunikointia toisten musisoivien kanssa. Heidän mielestään säveltämisen tulisi olla 

mahdollista kaikille, ei vain musiikillisesti erityisen lahjakkaille. Sävellyksiä sävelletään 

myös tarpeeseen. Ennen vapaiden säveltäjien aikaa säveltäjät olivat palkattuja hoveihin tai 

kirkkoihin, ja sävelsivät heiltä tilattua musiikkia iltajuhliin ja jumalanpalveluksiin. 

Edelleenkin säveltäjiltä tilataan teoksia. Kouluissa voidaan säveltää esimerkiksi koulun 

juhliin tai näytelmiin. Toisaalta säveltämällä voidaan harjoitella tyylillisiä keinoja, 

esimerkiksi blues-kaavaa.  

3.2 Säveltämiskasvatus koulussa  

Perusopetuksen musiikin opetussuunnitelmassa (2004, 232) musiikin opetuksen yhtenä 

tehtävänä on antaa oppilaalle musiikillisen ilmaisun välineitä. Vuosiluokkien 5–9 musiikin 

opetuksen keskeisiin sisältöihin kuuluu mm. omien musiikillisten ideoiden kokeilu 

improvisoiden, säveltäen ja sovittaen esimerkiksi ääntä, laulua, soittimia, liikettä ja 

musiikkiteknologiaa käyttäen (POPS 2004, 234). Uudessa opetussuunnitelman 

perusteluonnoksessa säveltäminen korostuu entisestään: ”Oppilaan ajattelua ja 

oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin 

parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen.” (POPS 2014, 

208.) Musisoinnin lisäksi tulisi siis olla myös oman musiikin tekemistä. Näiden ei 

välttämättä tarvitse olla toisiaan poissulkevia tai itsenäisiä toimintoja. Karjalainen-

Väkevän ja Nikkasen (2013, 69) mukaan säveltäminen voi olla sekä työtapa että opetuksen 

sisältö. Tässä luvussa käsittelen ensin säveltämistä musiikinopetuksen sisältönä ja 

työtapana. Pohdin, mitä haasteita säveltämiskasvatus koulumaailmassa asettaa. Esittelen 

myös säveltämiskasvatukseen liittyvät termit sävellyttäminen ja tarinasäveltäminen.  

Opetushallitus selvitti perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten 

arviointia 9. vuosiluokalla vuonna 2011. Yhtenä musiikin arvioinnin tutkimuksen osa-
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alueena oli musiikillinen keksintä. Tutkittaessa musiikinopettajien käsityksiä 

musiikinopetuksen eri osa-alueiden tärkeydestä 47 % opettajista piti melko tai erittäin 

tärkeänä, että oppilaat osallistuvat musiikilliseen keksintään esimerkiksi improvisoiden, 

säveltäen tai tietokoneavusteisesti. 17 % vastanneista opettajista ei pitänyt lainkaan 

tärkeänä tai vain vähän tärkeänä, että oppilaat osallistavat musiikilliseen keksintään. 

(Juntunen 2011, 48.) Oppilaiden käsitykset heidän osallistumisestaan musiikilliseen 

keksintään poikkesivat opettajien käsityksistä: 47 % vastasi, etteivät he ole lainkaan 

osallistuneet musiikilliseen keksintään musiikin tunneilla, 25 % osallistui harvoin, 18 % 

joskus, 7 % usein ja vain 4 % hyvin usein. (Juntunen 2011, 55.) Kysyttäessä oppilaiden 

vapaa-ajan musiikkitoiminnasta 12 % ilmoitti keksivänsä musiikkia säveltämällä tai 

improvisoiden usein tai hyvin usein. (Juntunen 2011, 58.)  

Säveltäminen nähdään helposti kivana lisänä musiikinopetukseen, mutta ei välttämättä 

tärkeänä oppisisältönä. Osa opettajista ajattelee, ettei oppilailla ole riittäviä valmiuksia 

säveltämiseen. Musiikintuntien aikana ei ehditä saavuttaa riittävää musiikinteoreettista ja 

soittotaitoa. Nuottien luku- ja kirjoitustaidon ajatellaan olevan välttämätöntä 

säveltämiselle. Toisaalta on opettajia, jotka ajattelevat, että juuri säveltämisen kautta 

voidaan lähteä tutustumaan musiikin elementteihin ja rakenteisiin ja ottaa niitä haltuun. 

Nuotteja ei käytetä välttämättä ollenkaan. Suurin osa opettajista sijoittuu varmaankin 

ääripäiden väliin. Nuotit ovat hyvä apu joillekin, ja jotkut pärjäävät hyvän korvan ja 

muistin avulla. (Berkley 2001, 119–120; Savage & Fautley 2011, 140–141.)  

Valmiiksi sävelletty musiikki tarjoaa monia lähestymistapoja: teosta voidaan musisoida eri 

soittimin ja kokoonpanoin, sovittaa uudelleen ja hyödyntää musiikillista keksintää 

keksimällä sooloja tai lisä-ääniä. Oppilaan suhde musiikkiin kuitenkin muuttuu 

henkilökohtaisemmaksi, kun musiikkia ei nähdä jonkun muun säveltämänä, vaan siihen on 

mahdollisuus vaikuttaa ja luoda itse uutta musiikkia. Ojala ja Väkevä (2013, 19–20) 

näkevät säveltämisen tarjoavan luontevan tavan kokeilla erilaisia musiikillisia ratkaisuja 

jopa ennen kuin oppilaat perehdytetään eri tyylien ja eri esityskäytäntöjen vakiintuneisiin 

tapoihin. Oppilaat voivat siis tutustua musiikkiin sisältä käsin, eivätkä vain ulkopuolisina 

(Berkley 2001, 119). Juntunen (2013, 46) näkee, että niin säveltämisessä kuin missä 

tahansa muussakin luovassa keksimisessä on takana ajatus antaa tilaa oppilaiden 

keksimiselle ja luoville ratkaisuille, ja vahvistaa näitä. Luovan ilmaisun taitoja voidaan 

harjoittaa monissa konteksteissa, esim. musiikkiliikunnalla, musisoinnilla, näyttelemällä, 

maalaamalla tai vaikka kirjoittamalla. Opettaja tulisi osata hyödyntää näitä tilanteita 
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monipuolisesti. Tärkeää on myös, että oppilaat tuntevat olonsa turvallisiksi kokeilla, ja 

toisaalta saavansa kannustusta opettajalta ja toisiltaan.  

Säveltämisen opettamisessa on toisaalta tärkeää tukea oppilaiden luovuutta, toisaalta ohjata 

heitä tiedostamaan tiettyjä tyylillisiä konventioita. Oppilaat haluavat musiikkinsa 

kuulostavan ”oikealta musiikilta”. Tyylikonventioita opeteltaessa säveltäminen voikin 

muuttua välineeksi oppia tietty tyylilaji tai musiikillinen perinne, kun tarkoituksena oli 

tarjota oppilaalle itseilmaisun väline. (Partti & Westerlund 2013, 27.) Tosin tämä pätee 

muuhunkin luovaan tekemiseen koulussa: harvoin on mahdollista antaa oppilaille täysin 

vapaat kädet, esim. ”kirjoita mitä haluat” vs. ”kirjoita mielipidekirjoitus”. Tekemisellä on 

siis usein reunaehdot. Musiikissakin säveltämisen lähtökohtana voi olla erilaisia 

kasvatuksellisia ja opetuksellisia tavoitteita, esimerkiksi ryhmässä toimiminen ryhmässä 

säveltämällä, tieto- ja viestintätekniikan haltuunotto säveltämällä tietokoneavusteisesti, 

musiikkityylin haltuunotto keksimällä kansanmusiikin oppijaksolla oma intialainen raga-

asteikko, tai koulun juhlaan esityksen valmistaminen keksimällä itse aihe ja esitettävä 

materiaali. Säveltämistä voi pohjustaa esimerkiksi pienillä improvisaatio- tai 

keksintäharjoituksilla koko luokan kanssa tai pienryhmissä, jolloin työskentelytapa tulee 

tutuksi oppilaille. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 2013, 74.) Myös teoria- ja 

säveltapailuopintoja voidaan monipuolistaa säveltämisen ja improvisoinnin avulla. 

Improvisointitaitojen kehittyessä myös unohtamisen pelko esitystilanteissa pienenee, koska 

oppilas tietää pystyvänsä jatkamaan kappaletta, vaikka unohtaisi kirjoitetun musiikin. 

Improvisoinnin kautta voi myös oppia ymmärtämään paremmin säveltäjän päätöksiä, kun 

pääsee itse kokeilemaan erilaisia musiikillisia ratkaisuja. (Juntunen 2013, 45.)  

Omia sävellyksiä voidaan käyttää tunneilla oppimateriaalina vaikka musisoidessa. 

Hakomäki (2007, 46) on käyttänyt sävellyttämistä osana pianonsoitonopetusta. Hän on 

huomannut, että oppilaan itse keksimän materiaalin käyttäminen opetuksessa vaikuttaa 

positiivisesti oppilaan motivaatioon: opettaja osoittaa arvostusta ja kiinnostusta oppilastaan 

kohtaan käyttämällä tämän tuottamaa materiaalia osana opetustaan. Opettaja voi myös 

ohjata oppilasta käyttämään opiskeltavia sisältöjä, esimerkiksi uutta rytmiä, 

sävellyksissään.  

Luovia työtapoja, esimerkiksi säveltämistä ja musiikillista keksintää, hyödynnetään 

enemmän varhaispedagogiikassa ja peruskoulun alaluokilla kuin yläkoulussa ja lukiossa. 

Sitä mukaan kun oppilaiden taitotaso kasvaa, oman musiikin tekeminen vähenee. Ojala ja 
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Väkevä (2013, 17–18) ehdottavat yhdeksi syyksi esiintymiseen tähtäävän soitonopetuksen 

hallitsevan aseman suomalaisessa musiikkikasvatuskulttuurissa. Oppilaille opetetaan 

soittimien hallintaa käyttämällä valmiiksi sävellettyä materiaalia. Fowlerin (2014, 6) 

mukaan useimmat opettajat ovat muusikoita, eivät säveltäjiä, joten uskallusta 

säveltämiseen ja sen ohjaamiseen ei välttämättä ole. Heidät on opetettu soittamaan muiden 

musiikkia, ei itse sävellettyä. Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen (2013, 65) puolestaan 

ehdottavat syyksi sitä, että säveltäminen mielletään omaksi erilliseksi ja erityistä taitoa 

vaativaksi ammatiksi, eikä jokaisen oikeudeksi. Länsimaisessa taidemusiikissa säveltäjän 

ja esittäjän tehtävät kuuluvat nykyään yleensä eri henkilöille. Useimpien 

musiikinopettajien koulutuskin on painottunut muiden säveltämän musiikin esittämiseen, 

eikä säveltämiseen ja sen ohjaamiseen ole tarjottu riittävästi välineitä. Toisaalta 

populaarimusiikissa on tavallisempaa, että esitettävät sävellykset ovat esittäjän itsensä 

säveltämiä, tai omaperäisesti sovittamia.  

Koulujen musiikinopetus painottuu pitkälti populaarimusiikin opettamiseen. Koska 

populaarimusiikissa on tavallista se, että laulun säveltäjä ja esittäjä ovat sama henkilö, 

säveltäminen voisi olla luonteva osa opetusta. Harjoitukset, joissa integroidaan 

musisoimista ja säveltämistä tukisivat holistista musiikinopetusta. Fowler (2014, 16) teetti 

tutkimuksessaan tehtävän, jossa tutustuttiin aluksi intiaanien perinnemusiikkiin, ja 

myöhemmin sävellettiin huilulla oma intiaanisävelmä. Harjoitus tuki sekä musisointia että 

säveltämistä. Kuunneltaessa oppilaiden tuotoksia voikin olla hankalaa erottaa toisistaan 

säveltämistä ja musisoimista. Muhosen (2013, 95) mielestä säveltämiskasvatuksen 

haasteena on vähäinen musiikinopetuksen tuntimäärä ja oppilaiden huomioiminen 

yksilöllisesti. Jääkö jotain tärkeää opettamatta, jos tunteja varaa säveltämiselle, ja onko 

mahdollista saada työstettyä omia sävellyksiä vähäisillä resursseilla? Myös Juntunen 

(2011, 44) tuo esille opettajien kokemuksen riittämättömistä tuntiresursseista 

musiikinopetuksessa. Partin ja Westerlundin (2013, 30) mukaan jo 

luokanopettajakoulutuksen tulisi ohjata opettajia erityisesti ryhmässä tapahtuvan 

säveltämisen opettamiseen. Näin myönteinen asenne yksin ja ryhmässä tapahtuvaa 

säveltämistä kohtaan syntyisi jo peruskoulun alaluokilla.  

Sävellyttäminen. Muhonen (2013) on tutkinut sävellyttämistä alakoulussa. Muhonen (2013, 

83) määrittelee sävellyttämisen yhdessä säveltämiseksi luokassa. Hän ajattelee, että 

(spontaani) sävellyttäminen erilaisissa luokkatilanteissa tukee paitsi opiskeltavaa asiaa, 

myös opetussuunnitelman yleisiä tavoitteita ja musiikin oppiainetavoitteita. Lauluja syntyy 
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paitsi musiikin tunneilla, myös muilla oppitunneilla, välitunneilla ja koulun jälkeen. 

Ryhmälle syntyy omanlaiset yhteisluomisen tavat. Sävellyttämisessä sävellyttäjä (opettaja) 

ja säveltäjä (oppilas/ oppilaat) toimivat aktiivisesti yhdessä tavoitteena saada aikaan 

musiikillinen teos, jossa voi olla sanat tai sitten ei. (Muhonen 2013, 83.)  

Sävellyttämisen käsite on saanut innostuksensa saduttamisen käsitteestä. Sadutettaessa 

kerrotaan, kuunnellaan, kirjataan ja luetaan satuja. Sadutettaessa keskitytään oppilaan 

kuuntelemiseen, ja oppilas saa kertoa juuri niistä asioista, joista hän sillä hetkellä haluaa 

kertoa. Oppilaalle tulee tunne, että hänen ajatuksensa kiinnostavat aikuista ja muita 

kuuntelijoita. Sadutus rohkaisee monipuoliseen ilmaisuun, mielikuvituksen käyttöön, 

sanavaraston laajentamiseen, moni-ilmeiseen kerrontaan ja toisten kuunteluun ja 

arvostamiseen. (Karlsson 2005, 42, 110.)  

Sekä sävellyttäminen että saduttaminen nostavat lapsen aktiiviseksi toimijaksi, jonka 

ajatuksia kuunnellaan. Opettaja mahdollistaa oppilaan toiminnan ja tuo sen näkyväksi. 

Sävellyttäminen on toimintatapa, jossa oppilaat oppivat yhdessä ja toisiltaan. Opettajan 

rooli on ohjaava. Pääpaino ei ole säveltämisen opettamisessa, vaan toiminta on osallistavaa 

ja tarvelähtöistä. Sävellyttämisen pyrkimyksenä on rohkaistua hyödyntämään kaikkien 

osallistujien luovaa potentiaalia, luoda musiikkia yhdessä ja oppia sekä yhdessäoloa että 

musiikkia yhteistä sävellystä tehtäessä (Muhonen 2013, 85). Muhosen (2013, 91) entiset 

oppilaat muistavat sävellyttämisen osallistavana, vuorovaikutteisena ja elämyksellisenä 

toimintana. Oppilaat kuvasivat, että sävellyttämisvuonna musiikin opiskelu oli ollut 

”erilaista”. Eräs oppilas kuvasi kokemuksiaan ”vähä tavallaan outoo, et ekaluokkalaiset 

tekee laulukirjaa… ja mää oon ite sitte vielä mukana tekemässä niitä lauluja.”  

Tarinasäveltäminen. Tarinasäveltäminen on Hakomäen kehittämä sävellyttämismenetelmä. 

Hakomäki (2007, 15–16) havaitsi lasten kyvyn ja halun tehdä omaa musiikkia 

työskennellessään erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa päiväkodissa. 

Tarinasävellyttämistä voi käyttää kaikenikäisten ja tasoisten kanssa. Hakomäki määrittelee 

tarinasäveltämisen musiikillisen keksinnän keinoksi ilmentää omaa olemassaoloaan ja olla 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa musiikin avulla. Tarinasäveltäminen mahdollistaa 

kokemusten, ajatusten ja tunteiden ilmaisemisen ja jakamisen musiikin avulla. 

Tarinasävellys on jollain tapaa muistiin kirjoitettu (esimerkiksi kuvionuotit tai perinteinen 

länsimainen nuotinkirjoitus) laulu, sävelteos, musiikkitarina tai muu sellainen. 
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Tarinasävellykset esitetään konsertissa, johon kutsutaan tarinasäveltäjälle tärkeitä 

henkilöitä. (Hakomäki 2007, 15–16.)  

Tarinasäveltäjä voi olla kuka tahansa, esim. oppilas. Tarinasävellyttäjä toimii 

tarinasävellyksen kuuntelijana ja kirjaajana. Tarinasävellyttäjä voi olla opettaja, mutta 

myös esim. vanhempi tai terapeutti. Tarinasävellyttäjällä tulee ensisijaisesti olla halua ja 

intoa sävellyttää, mutta myös jonkinlainen tietämys musiikin peruselementeistä. Koska 

lasten kanssa työskentely on usein ennalta arvaamatonta, tarinasävellyttäjällä tulee olla 

myös rohkeutta heittäytyä toimintaan. Mielenkiintoista on perinteisten roolien 

vaihtuminen: opettaja (tarinasävellyttäjä) ei opetakaan oppilastaan (tarinasäveltäjää), vaan 

oppii jotain hänestä ja hänen keinoistaan havainnoida maailmaa. (Hakomäki 2007, 17, 21–

22.)  

3.3 Lähestymistapoja säveltämiskasvatukseen 

Musiikintunnilla tapahtuvassa säveltämiskasvatuksessa on tärkeää ryhmän lämmittely ja 

virittely aiheeseen. Erityisesti silloin kun ollaan tekemässä harjoituksia, joissa tarvitaan 

luovuutta ja heittäytymistä, niin kuin ryhmäimprovisaatio- ja sävellystilanteissa. 

Lämmittelyharjoituksissa oppilaat tutustuvat toisiinsa ja harjoituksen teemaan turvallisesti. 

Oppilaalla on mahdollisuus keskittyä myös itseensä ja omaan kokemukseen. (Juntunen 

2013, 44.) Säveltämistehtävän aluksi opettaja voi ehdottaa sävellykselle erilaisia 

lähtökohtia, esimerkiksi riffi, sointukierto, sanat, rytmi, melodia, bassolinja, ostinato, 

äänimaailmat tai ”soundit”, biittien tai looppien yhdisteleminen, tunnelma tai jokin muu 

lähtökohta, esimerkiksi liike, kuva tai idea valmiista sävellyksestä. (Karjalainen-Väkevä & 

Nikkanen 2013, 72.) Savage ja Fautley (2011, 140) nimeävät kuusi lähtökohtaa 

säveltämiseen: 1) tekninen termi (esimerkiksi ostinato), 2) musiikillinen yllyke (rytmi, 

melodia, sointukulku), 3) musiikillinen muoto (rondo, blues-kaava), 4) ei-musiikillinen 

(kuva, runo, elokuva), 5) henkilökohtainen (uskomus, mielipide, elämä) ja 6) vapaat kädet 

säveltää mitä haluaa. Tutkimuksessaan Savage ja Fautley haastattelivat englantilaisia 

musiikinopettajia, ja selvittivät muun muassa heidän suosimiaan tapoja säveltämisen 

opettamisessa. Suosituin lähtökohta oli ehkä yllättävästi kolmas eli johonkin muotoon 

säveltäminen. Tähän saattaa vaikuttaa opettajien oma koulutustausta. Tehottomimmaksi 

koettiin kuudes, eli oppilaat saavat säveltää mitä vain. (Savage & Fautley 2011, 140.)  
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Karjalainen-Väkevän ja Nikkasen (2013) säveltämiskasvatuskokemuksien mukaan 

sävellystyö lähtee usein helpoiten liikkeelle sanoista. Sanojen pohjalta lähdetään etsimään 

musiikillista ideaa esimerkiksi miettimällä miten kappaleen melodia voisi sanojen pohjalta 

mennä. Oppilaat aloittavat säveltämisen harvoin soinnuista, tai pystyvät ylipäätään 

soinnuttamaan kappaleitaan itse. Opettaja voi tarjota sointuvaihtoehtoja –  niin 

tavanomaisia kuin vähemmän ilmeisiä – ja oppilaat voivat valita mieleisensä. Tämä voi 

olla hyvä tapa ajankäytännöllisestikin, sillä omia lauluja on kuitenkin tärkeä päästä myös 

soittamaan, eikä vain pähkäillä sopivia sointuja. Myös Muhonen (2013, 88) on huomannut 

oppilaiden lähtevän mieluusti liikkeelle laulun aiheesta ja sanoista, varsinkin jos aihe on 

mieluisa. Muhonen on käyttänyt oppilaidensa kanssa aiheena muun muassa omaa 

lemmikkieläintä, tapahtumaa koulussa tai kotona tai opiskeluteemaa, esimerkiksi jätelaulu. 

Säveltäjä Armfelt (2002, 35) kertoo käyttävänsä yleensä omia runojaan vokaaliteostensa 

pohjana. Näin hän voi itse vaikuttaa sävellyksen muotoon ja sisäiseen rakenteeseen. 

Runoissaan hän pääsee pohtimaan tärkeitä elämänkysymyksiä ja hahmottamaan maailmaa, 

josta hänen musiikkinsa on lähtöisin.  

Sävellyksen pohjana voi käyttää myös esimerkiksi kuvia, satuja tai ajankohtaisia 

tapahtumia. Säveltäjä Fagerudd (2002, 14) kertoo satujen ja niiden mielikuvitusmaailman 

olleen tärkeitä lähteitä säveltämiselle. Myös ajankohtaiset aiheet ovat olleet vaikuttamassa 

säveltäjän työhön. Teos Circles of Solitude pohjautuu Ruandan tapahtumiin: 

”Kauhistuttavat uutiskuvat välittivät meille todellisuuden, jossa pienet lapset olivat 

menettäneet perheensä ja istuivat kehässä saman kohtalon kokeneiden kanssa. Kaulan 

ympärille oli kiinnitetty lappu jossa luki Ilman osoitetta.” (Fagerudd 2002, 16.) Kuvista 

säveltämistä voi harjoitella koulussa pienryhmissä. Eräässä toimivassa harjoituksessa 

ryhmät valitsevat esille asetetuista kuvista yhden, mutta valintaa ei kerrota muille ryhmille. 

Ryhmät jakautuvat eri tiloihin miettimään, miten kuva soitettaisiin. Lopuksi kuvasävellys 

soitetaan muille ryhmille, ja nämä yrittävät arvata, mitä kuvaa soitetaan. (Karjalainen-

Väkevä & Nikkanen 2013, 75.) Säveltämisen tueksi voi valita myös erilaisia teemoja tai 

yhteistyökumppaneita, esimerkiksi UNESCO :n rauhankasvatus, paikallinen taidemuseo, 

kaupungin tai koulun teemavuosi tai oppilaiden omat ideat (Ervasti 2013). Ilomäki (2013, 

130–131) on tutkinut kummisävellyttämistä musiikkioppilaitoksissa. Eräs hänen 

haastattelemistaan kummisäveltäjistä toteaa, että sopivien työtapojen löytäminen vaati 

kaksivuotisessa yhteistyöprojektissa omaa kehittelyä ja kokeilua. Hänelle lasten omat 

piirrokset osoittautuivat toimiviksi työkaluiksi, joiden pohjalta musisoitiin ryhmissä ja 
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lopulta sävellettiin laajempiakin musiikillisia kokonaisuuksia. Kehyskertomukset ja kuvat 

auttoivat hahmottamaan musiikillisen kudoksen eri tasoja ja ajallista rakennetta.  

Musiikillisessa ilmaisussa liiallinen kriittisyys ja väärin tekemisen pelko kahlitsevat ja jopa 

estävät luovaa toimintaa. Luottamus itseen ja omaan intuitioon nousevat tärkeiksi. 

Improvisaatiolla voidaan tutustua musiikilliseen keksimiseen ja itseilmaisuun turvallisessa 

ympäristössä. Improvisaatio voi olla myös pelottavaa, koska se on aina myös 

hallitsematonta. Improvisoidessa musiikilliset päätökset tehdään suunnittelematta ja ne 

ovat peruuttamattomia. Se voi aiheuttaa epävarmuuden ja osaamattomuuden tunteita. 

(Juntunen 2013, 42–43.) Muistan oman pääsykoetilanteeni hakiessani musiikkikasvatuksen 

koulutusohjelmaan. Yhtenä vaihtoehtoisena tehtävänä oli: ”Voit tähän lopuksi 

improvisoida pianolla jotain”. En tiennyt mistä aloittaa, enkä lopulta uskaltanut tehdä 

mitään. Koulumaailmassa improvisoinnille onkin hyvä asettaa ainakin aluksi rajoituksia, 

esimerkiksi ”käytä vain kolmea säveltä”. Kun vaihtoehtoja rajoitetaan, niin oppilaalle tulee 

tunne, että tilanne on hallinnassa. (Juntunen 2013, 43.)  

Kummisäveltäjien käyttö osana musiikinopetusta on yksi vaihtoehto 

säveltämiskasvatukselle. Yksi esimerkki on Teoston Pumppu-hanke, jonka osana Teosto 

käynnisti valtakunnallisen kouluprojektin. Projektin tavoitteena on saada musiikin luova 

tekeminen osaksi suomalaisten koulujen opetustoimintaa. Projektin aikana suomalaiset 

musiikintekijät vierailevat kouluissa kertomassa sävellystyöstään ja opastamassa oppilaita 

musiikin tekemisessä opettajien apuna. Tavoitteena on saada musiikin tekijyys osaksi 

koulujen musiikinopetusta jo varhaisessa vaiheessa niin, että musiikin tunneilla 

soitettaisiin myös itse tehtyä musiikkia. Esimerkiksi kuvaamataidon tunneilla oppilaat 

maalaavat omia teoksiaan, mutta musiikin tunneilla soittaminen painottuu pääasiassa 

muiden säveltämän musiikin soittamiseen. Pitkällä tähtäimellä projektin tavoitteena on 

saada uusia musiikintekijöitä ja parantaa heidän toimintaedellytyksiään. Projektin aikana 

musiikin tekemistä kouluissa dokumentoidaan ja pyritään löytämään toimivia työtapoja 

hyödyntäen jo olemassa olevia menetelmiä ja kehittäen uusia. Kynnystä luovan musiikin 

tekemisen ottamista osaksi musiikin opetusta pyritään madaltamaan. Tavoitteena on 

vaikuttaa vuoden 2016 opetussuunnitelmaan, jotta musiikillisen keksinnän tai säveltämisen 

merkitys korostuisi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014; Teosto 2013.)  

Digitaalinen aika on tuonut  uudenlaisen jaetun omistajuuden idean. Siinä sivuutetaan 

perinteinen käsitys musiikin omistajuudesta, jossa korostuvat säveltäjän omaperäisyys ja 
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yksilöllinen ääni. Musiikin ei ajatella olevan sidoksissa tekijäänsä, vaan sitä voidaan 

muokata eteenpäin esimerkiksi kahden tai usean eri sävellyksen yhdistelmällä eli mash-

upilla tai alkuperäisen sävellyksen rinnakkaisversioksi miksatulla remixillä. Yksi 

esimerkki verkossa tapahtuvasta ryhmäsäveltämisestä tai yhteisöllisestä säveltämisestä on 

Opera by You. Projektissa harrastelijat ja ammattilaiset pääsevät osallistumaan oopperan 

säveltämiseen. Projektilla on musiikillinen johtaja, joka kokoaa osallistujien säveltämistä 

palasista kokonaisuuden. (Partti & Westerlund 2013, 27–30.) Keen (2007, 144–145) 

vastustaa jyrkästi tällaista jaettua omistajuutta. Kaiken uudelleenmiksauksen, jakamisen ja 

muokkaamisen jälkeenkin lähtökohtana on kuitenkin jonkun luoma teos, eikä yhteinen 

omaisuus. Jaetun omistajuuden laaja hyväksyminen uhkaa Keenin mielestä tuhota 

yhteiskuntamme, joka on luotu kirjailijoiden, tiedemiesten, taiteilijoiden ja säveltäjien 

kovan työn, innovaation ja älyllisten saavutusten pohjalta.  

Karlsson (2005, 142) nostaa esille monien opettajien huolen ajan löytämiselle luovan 

toiminnan ohjaamiseen jo tiukoilla oppimistavoitteilla ja aikaresursseilla. Hänen 

kokemuksensa mukaan aikaa kuitenkin löytyy, jos oppilaat totuttaa toimimaan ryhmissä ja 

erilaisilla työskentelytavoilla. Esimerkiksi saduttamista voi tehdä missä ja milloin vain, 

eikä kaikkia oppilaita tarvitse saduttaa kerralla. Ryhmäsadutuksessa saa koko ryhmän 

sadutettua samalla kertaa. Sävellyttäminen ei ole suoraan yhteydessä saduttamiseen, mutta 

miksei oppilaita voisi sävellyttää samaan aikaan, kun muut vaikka askartelevat tai tekevät 

matematiikan tehtäviä? Tosin yläkoulumaailmassa oppitunti- ja -ainerajat ovat tiukemmat, 

mutta kenties osa voisi tehdä ryhmätöitä vaikkapa musiikinhistoriasta toisten säveltäessä?  

3.4 Musiikki kuuluu kaikille?  

Zoltán Kodály oli unkarilainen musiikkikasvattaja, jonka iskulauseena oli tämä luvun 

otsikko ”musiikki kuuluu kaikille”, ”legyen a zene mindenkié”. Kodály uskoi, että jokaisen 

kansalaisen oikeus on saada oppia musiikin peruselementit ja avain musiikin 

ymmärtämiseen. Hän näki musiikin moninkertaistavan kaiken kauniin ja arvokkaan 

elämässä: musiikki on lohduttavaa eliksiiriä. (Houlahan & Tacka 2008, 15, 19.) Kodályn 

tavoitteena oli saada kaikille laadukasta musiikkikasvatusta, mikä mahdollistaisi 

musisointiin osallistumisen muun muassa toiminnallista säveltapailua hyödyntäen. 

Suomessa ollaan sinänsä pitkällä Kodályn tavoitteessa, sillä musiikki on pakollinen 

oppiaine vielä lukiossakin, toisin kuin monissa muissa maissa. Musiikki kuuluu kaikille, 



 24 

mutta tulisiko myös musiikin tekemisen kuulua kaikille? Ojala ja Väkevä (2013, 16) tuovat 

esille dilemman, miten ympäristömme on täynnä ääniä, mutta luova suhteemme ääneen on 

näivettynyt. Meidän on helpompi omaksua musiikin kuluttajan kuin musiikin tekijän rooli. 

Säveltämiskasvatuksen tärkeänä tavoitteena tulisikin olla oppilaiden rohkaiseminen 

uudenlaiseen musiikilliseen ääniajatteluun. Muhonen (2013, 84) ajattelee, että 

sävellyttämisen lähtökohtana on laaja luovuuskäsitys: jokainen oppilas nähdään 

kyvykkäänä ja potentiaalisena musiikin luojana.  

Säveltämisen opettaminen on haastavaa. Opettajalla tulee olla itsellään jonkinlainen tieto 

säveltämisestä, sekä tietoa oppilaiden oppimisprosesseista voidakseen auttaa 

säveltämisessä. Lohdullista on kuitenkin, että vaikka kaikki eivät ikinä opi kaikkea 

säveltämisestä, niin pieniä osa-alueita on kuitenkin mahdollista tehdä kaikkien kanssa. 

Eriyttäminen on tärkeä työkalu opettajalle. Taitavammat voi haastaa ulos 

mukavuusalueeltaan kokeilemaan jotain aivan muuta kuin mielimusiikin säveltämistä, kun 

heikompien kanssa voi pysyä pienissä muutaman tahdin ja sävelen kokeiluissa. Paras 

arvovalinta ei myöskään välttämättä ole opettaa klassista taitaville ja kevyttä heikoille. 

Alussa 99 % säveltämisestä on opettajan työtä, 1 % oppilaan, ja pikkuhiljaa työmäärää 

siirrettään oppilaalle itselleen. (Berkley 2001, 125–126, 129, 135.)  

Digitaaliteknologia on mahdollistanut ihmisten osallistumisen oman musiikin 

säveltämiseen ja jakamiseen helpommin ja laajemmin kuin ennen. Heikko soitto- tai 

nuottienlukutaito tai syrjäinen sijainti eivät enää estä musiikin tekemiseen osallistumista, 

kun omia sävellyksiä voi jakaa toiselle puolelle maailmaa ja oppia toisilta. Verkkoyhteisöt 

hämärtävät ammatti- ja harrastajasäveltäjien välisiä rajoja. Ne myös ilmentävät muutosta 

pois kuluttamisen kulttuurista kohti osallistumisen kulttuuria: osallistujien identiteetti 

muotoutuu kulttuurin sisällön tuottamisen ja itseilmaisun kautta pikemminkin kuin 

valmiiden kulttuurituotteiden käytön. (Partti & Westerlund 2013, 23.) Kardos (2012, 145) 

tuo esille, että teknologian avulla voi säveltää  ja kuulla myös musiikkia, jota ei itse 

koskaan pystyisi soittamaan. Musiikkiteknologiaa voi käyttää motivoimaan opiskelijoita. 

Teknologian käyttö tekee opiskelusta erilaista, ja raskaatkin teokset voi pilkkoa 

pienemmiksi palasiksi. Laitteet ovat kehittyneet ja esimerkiksi audiosekvensserillä 

äänentoisto on hyvä, ei robottimainen. (Kardos 2012, 145.) Musiikkiteknologian 

yhdistäminen säveltämiseen jää helposti nuottienkirjoituksen tasolle, mutta 

musiikkiteknologiaa voi hyödyntää laajemmin. Opiskelijoiden kanssa voi pohtia 

artikulaatiota, sävyjä, instrumenttien valintaa ja muuta vastaavaa. (Kardos 2012, 151.)  
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Kun säveltämiskasvatus pyrkii valtauttamaan oman musiikin tuottamiseen, Keenin (2007, 

14–16) mielestä eksperttiys häviää, kun kaikilla on mahdollisuus osallistua ilman 

asianmukaista koulutusta. Kulttuuri muuttuu kakofoniaksi, kun yleisö ja tekijä ovatkin 

sama henkilö. Internet on Keenin mukaan suurena syynä tähän, sillä musiikin ei tarvitse 

enää olla jonkun tekemää, koska sen tekeminen itse on – ainakin näennäisesti – niin 

helppoa. Tiedon demokratisoinnissa ei ole sijaa eksperttiydelle jokaisen saadessa äänensä 

kuuluville riippumatta siitä, onko aiheesta mitään tietoa. Bloggarit korvaavat koulutetut 

toimittajat ja valmiit sointuloopit korvaavat koulutetut säveltäjät. Keen (2007, 186) käyttää 

Wikipediaa esimerkkinä: Wikipedia on avoin verkkoyhteisö, jossa kuka tahansa voi tuottaa 

ja muokata tekstejä. Kukaan ei kuitenkaan valvo, ovatko tekstit totuudenmukaisia. Täysin 

demokraattiset avoimet verkkoyhteisöt eivät hänen mielestään toimi, koska eksperttien ja 

amatöörien tietoa pidetään samanarvoisena.  

Regelski (2005, 20) puolestaan ajattelee, että harrastajuutta ja osallistumisen kulttuuria 

kritisoidaan turhaan: musiikki ei ole varattu vain taitaville ammattilaisille. 

Musiikkikasvatuksen tulisi tukea musiikin harrastamista niin, että oppilaille syntyisi 

rakkaus musiikkiin ja yhdessä musisoimiseen. Harrastajuuden tukemisen ei tarvitse 

rajoittua vain musisoimiseen, mutta myös kuuntelemiseen, säveltämiseen sekä muuhun 

musiikkitoimintaan, esimerkiksi arvosteluiden kirjoittamiseen. Partti ja Westerlundkaan 

(2013, 31) eivät ole löytäneet näyttöä siitä, että oman musiikin tekeminen vähentäisi 

toisten tekemän musiikin nauttimista. Päinvastoin he ajattelevat, että kun oppilas pääsee 

itse kokeilemaan opittavaa asiaa, he ymmärtävät ja arvostavat sitä enemmän.  

Teoston (2013) Pumppu-hanke kritisoi musiikin opetuksen vähäistä oman materiaalin  

tuottamista verrattuna kuvaamataidon luovaan toimintaan. Ongelmallista musiikillisen 

materiaalin tuottamisessa on tekniikan puute. Vaikka musiikin ja kuvaamataidon tuntien 

määrä on suurin piirtein sama, kuvaamataidossa tarvittaman instrumentin, kynän, käyttöä 

harjoitellaan valtaosa koulupäivästä. Kirjoittamista harjoitellaan kaikilla tunneilla, myös 

musiikin tunnilla, ja  samoin piirtämistä on helppo integroida tuntiin kuin tuntiin. Musiikin 

tunnilla tarvittavan soittimen hallinnan ja nuotinlukutaidon harjoittelu puolestaan jää lähes 

yksinomaan musiikin tunneille. Musiikin integroiminen muihin ainesiin mahdollistaisi 

oppiainesisältöjen omaksumisen luovalla ja kokonaisvaltaisella tavalla.  
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4 OPETTAJAN ERI ROOLIT SÄVELTÄMISEN OHJAAJANA 

4.1 Vaihtuva opettajan rooli  

Säveltäessään oppilaat tarvitsevat vaihtelevasti opettajan tukea. Erityisesti heikot ja 

epävarmat aloittelevat säveltäjä tarvitsevat ohjausta teknisissä ongelmissa. (Berkley 2001, 

122.) Oppilaskeskeisessä musiikkikasvatuksessa opettajan rooli on pikemminkin ohjaava 

kuin johtava. Opettaja antaa oppilaille oppimiskontekstin  ja esittelee erilaisia työtapoja. 

Oppilaat päättävät kuitenkin itse, mitkä ovat heidän oppimistavoitteensa, ja mitä taitoja he 

tarvitsevat saavuttaakseen ne. Opettaja neuvoo tarvittaessa ja voi ohjata oppimista 

haluttuun suuntaan. (Andrews 2013, 125, 137.) Ohjeiden annon jälkeen opettaja siirtyy 

taka-alalle. Hän seuraa oppimisprosessia ja on saatavilla tarvittaessa, jos oppilaat 

tarvitsevat apua tai neuvoa. (Green 2008, 24.) Joskus ideoiden tuottaminen, ilmaiseminen 

ja vapaa kokeilu voi olla vaikeaa, jos opettaja auttaa tai on läsnä tilassa. Oppilaille on 

kuitenkin tärkeää tietää, että opettaja on lähellä ja tarvittaessa valmis auttamaan, jos 

työskentely ei etene toivotulla tavalla. Opettaja voi luoda säveltämiseen turvallisen 

ilmapiirin ja asettaa työskentelyyn tavoitteellisuutta kertomalla, että hän on koko ajan 

käytettävissä ja tietyn ajan kuluttua tulee katsomaan, miten työ etenee. (Karjalainen-

Väkevä & Nikkanen 2013, 78–79.)  

Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen (2013, 73) nimeävät opettajalle viisi keskeistä roolia 

sävellysprosessin ohjaamisessa: mahdollistaja, kannustaja, mallin antaja, taiteellinen 

tuottaja ja haastaja. Muhonen (2013, 84) puolestaan nimeää sävellyttämisessä opettajalle 

seuraavia rooleja: innostaja, kanssasäveltäjä, prosessin solmukohtien helpottaja tai 

dokumentoija. Ohjauksen tarve vaihtelee ryhmän kommunikointi- ja soittotaitojen, 

sävellysprosessin vaiheen ja ryhmän tavoitteiden mukaan. Opettajan tulisikin osata 

muuttaa rooliaan joustavasti. Säveltäminen on luovaa toimintaa, jonka lopputulosta ei voi 

tietää etukäteen, vaan se muovautuu toiminnan edetessä. Tämä voi aiheuttaa 

epävarmuuden ja epämukavuuden tunteita niin oppilaissa kuin opettajassakin. Opettajan on 

itsekin siedettävä tätä epävarmuuden tunnetta ja uskallettava heittäytyä luovan työn 

ohjaamisen haasteisiin. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 2013, 73–79.) Tärkeämpää kuin 

yrittää suunnitella toiminnan lopputulosta onkin keskittyä siihen, mistä aloitetaan ja miksi 

jotain tehdään (Karlsson 2005, 34). Koulumaailmassa oppilas on oppinut odottamaan 

opettajalta ohjeita. Vaikeaa saattaa ollakin oppilaan ohjaaminen kohti itsenäisyyttä ja 
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omatoimisuutta. (Berkley 2001, 125.) Informaalissa musiikkikasvatuksessa aikuinen ei ole 

ainut, joka toimii opettajana. Oppilaita rohkaistaan tukemaan toisiaan oppimisprosessissa 

ja ryhmäoppimista käytetään paljon. (Andrews 2013, 125, 137.)  

Mahdollistaja. Mahdollistajan rooliin kuuluu, että opettaja luo säveltämiseen kannustavat 

puitteet ja ilmapiirin. Tavoitteena on, että säveltämisestä tulee luonnollinen ja olennainen 

osa koulun musiikillista toimintaa. Tärkeää on opettajan ja oppilaiden välinen 

vuorovaikutus: opettajan olisi hyvä tarttua herkästi oppilaiden pieniin aloitteisiin ja 

kiinnostuksiin. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 2013, 73.) Mahdollistaja osaa toisaalta 

heittäytyä kokeilemaan ja luomaan yhdessä, toisaalta myös vetäytyä syrjään ja antaa 

oppilaille tilaa kokeilla ja luoda. Tärkeää on uskoa jokaisen oppilaan luovaan potentiaaliin 

ja antaa oppilaiden osallistua säveltämiseen omista lähtökohdistaan. Oppilaat tarvitsevat 

tukea ja ohjausta hyvin yksilöllisesti. (Muhonen 2013, 85.) Karjalainen-Väkevä ja 

Nikkanen (2013, 69) ovat huomanneet sen, että mitä enemmän säveltämistä on koulussa 

ollut, sitä vähemmän oppilaat ovat tarvinneet tukea. Osalle on luontevaa työskennellä 

itsenäisesti, osa tarvitsee paljonkin ohjausta. Opettajan on osattava tulkita oppilaitaan. 

Andrews (2013, 144) kokeili informaalia musiikkikasvatusta koulunsa nokkahuilukerhon 

kanssa. Hänestä tuntui, että hän ei auttanut oppilaitaan tarpeeksi, kun taas oppilaat kokivat 

saaneensa tarpeeksi apua. Opettaja koettiin kuitenkin tarpeelliseksi: hän pohjusti oppimista 

ja auttoi esimerkiksi virheiden korjaamisessa. 

Antilan (2013, 105) mukaan hänen roolinsa musikaaliprojektin ohjaajana on pääasiassa 

ryhmien välillä kiertäminen, ohjaaminen, kannustaminen ja tunnelman luominen. 

Säveltämisen ohjaamista on mahdoton suunnitella etukäteen tarkasti: pitää vain hypätä 

vuorovaikutustilanteeseen ja aistia, mihin suuntaan sävellys lähtee. Ryhmien ohjauksen 

tarve vaihtelee suuresti. Ervasti (2013, 114) tuo puolestaan esille opettajan mahdollisuuden 

ohjata oppilaita itsetuntemukseen. Säveltäessään opiskelija voi harjoitella 

tunnekasvatukseen liittyviä perustaitoja, kuten ristiriitojen sietoa ja ratkaisemista sekä 

empatiakykyä. Hän voi tulla tietoisemmaksi itselleen merkityksellisistä tuntemuksista ja 

kokemuksista. Musiikillisia käsitteitä harjoitellaan oman kokemuksen eikä valmiiksi 

annettujen mallien kautta. Opiskelijoiden kesken voidaan sopia kehysteemasta, jonka 

jälkeen pienryhmät säveltävät omia episodejaan kyseisestä teemasta. Näin opiskelijoiden 

henkilökohtainen merkityksenanto, luova ilmaisu, osaamisalueet ja aktiivinen 

osallistuminen pienryhmän jäsenenä vahvistuvat, ja opettajan rooli on olla mahdollistaja ja 

tukihenkilö pienryhmän vertaistuen rinnalla. (Ervasti 2013, 115.)  
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Kannustaja. Luominen vaatii mielikuvituksen käyttämistä, ja itsekritiikki ja muut 

vaatimukset voivat rajoittaa ideoiden syntymistä. Kannustaja hyväksyykin oppilaiden 

ratkaisut kannustaen ja antaen rakentavaa ja positiivista palautetta. Säveltämiseen ei 

välttämättä tarvita rajoja, vaan se voi olla esimerkiksi vapaata äänillä leikkimistä, kunhan 

noudatetaan yhdessä sovittuja sääntöjä. Tällaiset musiikillisen keksinnän harjoitukset ovat 

toimivia varsinkin säveltämistä harjoiteltaessa. Näin vapautetaan ilmaisua, ruokitaan 

mielikuvitusta ja leikitään musiikilla ilman kritiikin pelkoa. (Karjalainen-Väkevä & 

Nikkanen 2013, 76.) Koko ryhmän kannustaja-roolia voi harjoitella draamakasvatuksesta 

tutulla ehdotusten hyväksymisen harjoituksella. Harjoituksessa toisen ehdotus otetaan 

vastaan positiivisesti, siihen mennään mukaan ja kehitetään sitä eteenpäin. (Koponen 2004, 

40–41.)  

Hakomäki (2007, 47) on huomannut, että sävellytys vahvistaa ja kehittää opettajan ja 

oppilaan vuorovaikutussuhdetta. Oppilaan ja opettajan roolit muuttuvat, kun oppilas luo 

itse opiskeltavaa materiaalia ja opettaja luopuu kaikkitietävän asemasta vastavuoroiseen 

vuorovaikutukseen. Opettajan pitää olla avoin ja vastaanottavainen moni-ilmeiselle ja 

kenties erilaiselle musiikilliselle ilmaisulle. Sävellykset voivat loppua yllättäviin säveliin, 

sanoissa saattaa tulla erikoisia käänteitä, tai harmonia saattaa olla epätavallinen. Opettajan 

tulee olla tietoinen omista reaktioistaan ja ruumiinkielestään, sillä eleillä ja ilmeillä saattaa 

vaikuttaa yllättävän paljon sävellyksen lopputulokseen.  

Mallin antaja. Mallin antaja ohjaa sävellyksen tyylillisissä seikoissa. Sävellettäessä 

tunnistetaan ja tunnustetaan sävellyksen liittyvän johonkin tyyliin, joka noudattaa opittavia 

kaavoja. Opettaja kiinnittää oppilaiden huomiota sävellysten tyylillisiin piirteisiin ja antaa 

vinkkejä, miten niitä voisi toteuttaa käytännössä. Opettaja voi tarjota esimerkiksi erilaisia 

soinnuttamisen malleja. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 2013, 76.) Opettaja on aina 

jonkinlainen auktoriteetti oppilaalle – riippumatta siitä, miten hän itse roolinsa kokee. 

Auktoriteettiasema voi olla positiivinen tai negatiivinen. Negatiiviseen auktoriteettiin 

kuuluu ankaruus, pelottavuus ja määräämisvalta, kun taas positiivinen auktoriteetti on 

pätevä henkilö tai asiantuntija. Oppilas etsii elämänsä tärkeistä ihmisistä ihailtavia 

ominaisuuksia ja saa siitä turvallisuudentunnetta. Opettajalla on mahdollisuus käyttää 

(positiivista) auktoriteettiasemaansa kasvatuksen lähtökohtana, koska oppilaalla on 

luontainen halu miellyttää samastumiskohdettaan ja noudattaa tämän toiveita. 

(Keltikangas-Järvinen 2010, 203.)  



 

 

29 

Ilomäen (2013, 133) musiikkioppilaitosten kummisävellyttämistä koskevassa 

tutkimuksessa kummisäveltäjät huomasivat, että osa oppilaista toi valmiita sävellyksiä 

tunneille, eivätkä he yleensä olleet kovin halukkaita niitä muokkaamaan sävellyksiään. 

Kummisäveltäjät pohtivatkin sitä, että opettajalta vaaditaan sallivaa asennetta ja hyvää 

tilannetajua. Oman musiikin tekemistä on tärkeää arvostaa, mutta opettaja voi 

hienovaraisilla keinoilla myös johdattaa oppilasta huomaamaan, että säveltämisen 

oppiminen on myös uusien näkökulmien omaksumista.  

Taiteellinen tuottaja. Mallin antajan ja taiteellisen tuottajan roolit ovat lähellä toisiaan. 

Mallin antaja antaa tyylillisiä ehdotuksia, kun taas taiteellinen tuottaja auttaa oppilaita 

sävellystensä sovittamisessa. Yleensä sävellys on jo valmis tai melkein valmis, ja apua 

tarvitaan sen viimeistelyssä. Opettaja voi ehdottaa erilaisia sovituksellisia tai tulkintaan 

liittyviä ratkaisuja, joita oppilaat eivät välttämättä ole itse ajatelleet. Oppimisen tavoitteena 

on erilaisten vaihtoehtojen kuuleminen, itse keksityn materiaalin kehittäminen ja 

laajentaminen sekä sovittamisen merkityksen esiin tuominen. (Karjalainen-Väkevä & 

Nikkanen 2013, 76–77.) Tämän hetken ilmiö on televisiosarja Vain elämää, jossa 

suomalaiset artistit esittävät toistensa sävelmiä uusin sovituksin. Sama sävellys kuulostaa 

hyvinkin erilaiselta sovitettuna humpaksi kuin sovitettuna hip-hopiksi.  

Erityisesti esiintymistilanteisiin valmistauduttaessa taiteellisen tuottajan rooli korostuu: 

esiintyessä ei enää musisoida vain omaksi iloksi, vaan esityksen pitäisi kuulostaa valmiilta 

myös yleisölle. Vaarana on, että opettaja ohjailee oppilaiden työtä liikaa omien 

mieltymysten tai yleisten standardien mukaan. Joskus oppilassäveltäjät saattavat tehdä 

tietoisesti erikoisia ratkaisuja, joskus vahingossa. Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen (2013, 

76–77) kertovat tapauksesta, jossa alakoululaisen bändin joissakin kappaleissa oli 4/4-

tahtilajin joukossa ylimääräinen isku. Kun opettaja tiedusteli halusiko bändi kappaleiden 

menevän juuri näin vai oliko tahtien tarkoitus olla tasamittaisia ilmeni, että syy 

ylimääräiseen iskuun oli tekninen. Bändin oli viivytettävä kappaleen jatkumista, jotta 

rumpali ehtisi fillin jälkeen aloittaa seuraavan tahdin. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 

2013, 76–77.)  

Haastaja. Haastaja eroaa taiteellisesta tuottajasta siinä, että hän haastaa ja kyseenalaistaa 

enemmän oppilaiden ratkaisuja. Tarkoituksena on kannustaa oppilaita kokeilemaan uusia 

ja yllättäviä vaihtoehtoja, jotta he kehittyvät muusikkoina ja säveltäjinä. Säveltäminen ei 

ole pelkästään uuden luomista tai vanhojen kaavojen täyttämistä, vaan se on myös 
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eräänlaista keskustelua aiempien sävellysten ja säveltäjien kanssa. Kulttuuri uudistuu 

normeja kyseenalaistamalla. Haastaja-opettajan ohjauksesta hyötyy erityisesti oppilas, joka 

suhtautuu säveltämiseen avoimesti ja haluaa kehittyä siinä.  Opettaja saattaa joutua pois 

turvavyöhykkeeltään kannustamalla tutkimaan monenlaisia vaihtoehtoja. Haastaja voi 

toimia myös ulkopuolisena kuuntelijana, joka kertoo omia mielikuviaan ja ideoitaan 

oppilaalle auttaen häntä kuulemaan sävellyksensä uudella tavalla. Tällöin ohjaaminen on 

enemmän vertaistukea, joka auttaa oppilasta hahmottamaan selvemmin oman 

näkemyksensä. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 2013, 78.)  

Kokemus saattaa tuoda varmuutta säveltämisen ohjaamiseen, mutta toisaalta myös lisätä 

epätietoisuuden tiedostamista. Antila (2013, 112) on huomannut, että säveltämisen 

ohjaaminen tuntuu joka kerta hankalammalta. Lukion musikaaliprojektin jälkeen hän on 

kuitenkin rohkaistunut kokeilemaan heittäytymistä improvisaatiokurssilla 

musiikkikasvatuksen opiskelijoiden kanssa tekemällä muun muassa ”vartin biisejä”. 

Harjoituksessa käytetään ensin 15 minuuttia sanoitukseen, sitten sanoituslaput jaetaan 

satunnaisesti ja sävelletään kappaleiksi vartissa. Tuloksena on tullut ”upeita lauluja selkä 

seinää vasten tehtynä”. Ennen harjoitusta ryhmää on toki lämmitelty erilaisin leikein ja 

harjoituksin, ja opiskelijoiden musiikilliset valmiudet ovat aivan erilaiset kuin 

peruskoululaisilla. Antila on kuitenkin pystynyt haastamaan paitsi opiskelijat, myös 

itsensä. Hänen mielestään näiden ”aivot narikkaan”-harjoitusten vetäminen vaatii 

ohjaajalta uskallusta heittäytyä ja saada muut heittäytymään perässä.  

Karlssonin (2005, 34–35) mielestä oppilailta kysyminen voi olla ongelmallista, koska he 

ovat tottuneet siihen, että opettaja tietää vastauksen jo kysyessään. Oppilaat pyrkivätkin 

vastaamaan niin kuin he olettavat opettajan haluavan heidän vastaavan. Etenkin nuorten 

oppilaiden vastaukset ovat usein lyhyitä, jolloin opettaja joutuu esittämään paljon 

lisäkysymyksiä. Kysymiseen sisältyy myös aina vallan käyttö: se, joka kysyy, tekee 

aloitteen ja määrää, millaisia ajatuskulkuja on seurattava. Haastaja-opettajalla ja oppilaalla 

tulisikin olla hyvä vuorovaikutussuhde, jolloin oppilas ei vastauksillaan yritä miellyttää 

opettajaa, vaan he yhdessä yrittävät löytää keinoja parantaa sävellystä.  
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4.2 Oppimisympäristön rakentaminen   

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2004) mukaan oppimisympäristön tulee tukea 

opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Sen tulee edistää 

vuoropuhelua ja ohjata oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on avoin, 

rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri. Ilmapiirin ylläpitämisestä vastaa paitsi 

opettaja, myös oppilaat. (POPS 2004, 18.) Erityisesti oppilaiden vertaisoppimisessa 

oppimisympäristöllä on suuri merkitys. Oppilaiden täytyy tuntea olonsa ryhmässä 

turvalliseksi, jotta he uskaltavat kokeilla uutta toistensa edessä ja kanssa. Esimerkiksi yksi 

musical futures -menetelmän tavoitteita onkin, että opettajan ja oppilaiden välille 

muodostuu hyvä suhde ja heidän välillään vallitsee turvallinen ja kunnioittava luomisen 

ilmapiiri. (D’Amore 2009, 17.) Hyvän oppimisympäristön luomisen haasteina koulussa 

ovat muun muassa isohkot ja musiikillisilta taidoiltaan monimuotoiset ryhmät. 

Musiikintunneilla tasapainoillaan jatkuvasti yksin ja yhdessä tekemisen sekä itse valitun ja 

kaikille yhteisen toiminnan välillä. Myös tilat ovat rajalliset. Kuvaamataidontunnilla 

kaikkien on mahdollista keskittyä luomaan omaa yhtä aikaa samassa tilassa. 

Musiikintunnilla yhtä aikaa säveltäminen tai eri musiikin musisoiminen tuottaa 

kakofoniaa, ellei tiloja ole suunniteltu niin, että pienryhmissä voi jakautua eri tiloihin 

musisoimaan. Tässäkin tilanteessa opettajan pitäisi pystyä valvomaan ryhmien 

työskentelyä välittömällä tai teknologian keinoin toteutetulla näköyhteydellä. (Karjalainen-

Väkevä & Nikkanen 2013, 66.)  

Paitsi tilat ja ryhmäkoot, myös tunneilmapiiri vaikuttaa onnistuneeseen 

säveltämiskasvatukseen. Oppilaiden välillä tulisi vallita luottamuksellinen ilmapiiri, jossa 

he voivat tehdä myös virheitä joutumatta nolatuksi. Oppilaiden pitää tuntea toisensa, jotta 

he uskaltavat ilmaista, kokeilla kehittää musiikillisia ideoitaan – jopa niitä kaikkein 

hupsuimpia. Ryhmäjakoa kannattaa myös miettiä: millä perusteella ryhmät jaetaan ja mitä 

ryhmäjaolla tavoitellaan. Erilaiset ryhmäjaot voivat tukea oppimista tai estää työskentelyn 

kokonaan. Oppilaat työskentelevät usein mieluiten parhaiden kavereidensa kanssa, mutta 

silloin on vaarana ensinnäkin, etteivät he keskity niinkään opiskeluun vaan seurusteluun, ja 

toisaalta, että koko ryhmän oppimisilmapiiri ei pääse kehittymään kaikkien oppilaiden 

oppimista tukevaksi. Jos oppilaalla ei ole kaveria ryhmässä, hän voi myös jännittää, mihin 

ryhmään joutuu. Yksi mahdollinen tapa jakaa ryhmät sävellystunnilla on 
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mielimusiikkityylien perusteella. Näin ryhmäläisillä on ainakin samat musiikilliset 

mielenkiinnon kohteet. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 2013, 70.)  

Ryhmässä säveltäminen voi olla haasteellista, ja se vaatii kaikkien jäsenten aktiivisen 

osallistumisen. Jos joku ryhmän jäsenistä ei halua osallistua, hän voi vaikuttaa koko 

ryhmän toimintaan lamaannuttavasti. Toisaalta oppilaalla tulisi olla myös oikeus osallistua 

toimintaan omalla tavallaan, ja joskus se voi tarkoittaa vain sivustaseuraamista. Joskus 

sivustaseuraaminen voi olla juuri sillä hetkellä oppilaalle paras tapa osallistua 

turvallisuudentunteen järkkymättä. Kenties seuraavalla kerralla hän saattaakin uskaltaa 

osallistua. Opettajalla täytyy olla tarkat tuntosarvet. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 

2013, 80.) Ryhmässä säveltäminen voi toisaalta myös lievittää säveltämisen 

henkilökohtaista ahdistusta. Antilan (2013, 104) musikaaliprojektissa opiskelijat toimivat 

ryhmissä. Hän kokikin, että ryhmätyöskentely auttoi jakamaan musiikin kanssa tuskastelun 

tunnetta, kun sitä ei tarvinnut kokea yksin.  

Koulumenestys ja koulussa saadut kokemukset rakentavat itsetuntoa, mutta toisaalta myös 

itsetunto vaikuttaa koulumenestykseen. Hyvä itseluottamus auttaa oppilasta asettamaan 

tavoitteet riittävän korkealle, ja uskolla omaan osaamiseen on tärkeämpi rooli kuin 

esimerkiksi lahjakkuudella. Moni oppilas on kokenut epäonnistumisia kouluaikanaan, ja 

onnistumisen elämykset saattava olla vähäisiä. Koulussa saatu palaute keskittyy usein 

siihen, mitä voisi vielä parantaa, ei siihen, missä on onnistuttu. (Keltikangas-Järvinen 

2010, 180.) Koulu lisää ennen kaikkea niiden oppilaiden itsetuntoa, joilla jo muutenkin 

menee hyvin. Heillä on riittävä joustamiskyky ja koulumotivaatio ja he onnistuvat kaikessa 

mihin ryhtyvät. Huonoimmassa asemassa on sellainen itsetunto-ongelmainen oppilas, joka 

on arka ja hiljainen sopeutuja. (Keltikangas-Järvinen 2010, 181.) Suomalaisen lapsen 

suurimpia pelkoja on nolatuksi tulemisen pelko, ja erityisesti nolatuksi tuleminen koulussa. 

Lasten kokemus on, että osaamattomuudesta on seurauksena suuri todennäköisyys joutua 

tunnilla opettajan ja muiden oppilaiden nolaamaksi. (Keltikangas-Järvinen 2010, 189.) Jos 

osaamiskeksi mielletään vain se, mitä ja miten koulussa opitaan, on suuri joukko oppilaita, 

joiden osaaminen jää kokonaan koulussa suoriutumisen ulkopuolelle. Tässä korostuu 

koulun harrastuskerhojen ja valinnaisten opintojen merkitys. Joku oppilas saa aina näissä 

tilanteissa lisää luottamusta omaan osaamiseensa. Merkityksellistä on myös se, että 

harrastukset tapahtuvat koulun piirissä, koska silloin niillä on opettajien hyväksyntä. 

(Keltikangas-Järvinen 2010, 194.)  
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Säveltämiskasvatuksella on mahdollista niin tukea kuin tuhota itsetuntoa. Hakomäki (2007, 

21) on työssään huomannut, että lapset kokevat tarinasäveltämisen mielekkääksi ja 

motivoivaksi tavaksi toimia. Vilkkaat ja levottomat lapset ovat pystyneet keskittyneeseen 

toimintaan, arat ja ujot ovat puolestaan rohkaistuneet, ja kaikki lapset ovat pystyneet 

osallistumaan toimintaan tasavertaisesti omista lähtökohdistaan. Koska 

tarinasäveltämisessä voi käyttää omaa nuotinnustapaa, tämä avaa mahdollisuuksia luoda 

omaa musiikkikulttuuria kaiken ikäisille ja kaikenkykyisille. Musiikin tekeminen ei ole 

kytköksissä perinteisen nuotinkirjoituksen osaamiseen. Hakomäki (2007, 39) toteaa, että 

ulkopuolisesta tarinasäveltäminen saattaa tuntua tuskastuttavan hitaalta ja työläältä 

toimintatavalta, kun sävellyttäjä kirjaa ylös sävellystä. Hakomäki on kuitenkin huomannut, 

että säveltäjästä tuntuu hyvältä, kun jollakin on aikaa ja kiinnostusta odottaa ja kuunnella 

hänen sävellystään ja kirjata se ylös. Tarinasävellyskonsertit antavat onnistumisen ja 

osaamisen elämyksiä, ja kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia. Niin sanottuja 

vääriä ääniä ei tarvitse jännittää, koska teos on oma ja ainutkertainen. (Hakomäki 2007 

42.)  

4.3 Sävellysten dokumentointi ja esittäminen  

Keskeinen ero säveltämisen ja improvisaation välillä on se, että sävellys merkitään 

muistiin. Sävellysten nuotintaminen on tärkeää oppilaille, sillä sävellyksestä jää pysyvä 

muisto, ja sävellys saa ikään kuin pysyväluonteisen identiteetin. Nuotti konkretisoi 

omistajuutta ja musiikin tekijyyttä. (Muhonen 2013, 92.) Oppilaiden nuotinluku- ja 

kirjoitustaito vaihtelevat suuresti, joten opettajan apua tarvitaan sävellysten muistiin 

merkitsemiseksi. Muhonen (2013, 90) kertoo tekevänsä yleensä pikaisen luonnoksen, 

nuottidraftin, jonka kirjoittaa myöhemmin puhtaaksi nuotinkirjoitusohjelmalla. 

Sävellysprosessia ja sävellystä voi dokumentoida myös muilla tavoin, esimerkiksi 

videoimalla, älypuhelimella, taulutietokoneella tai kuvionuotinnuksin. 

Musiikkiteknologiaa voi myös hyödyntää säveltämisessä ja sen dokumentoinnissa. 

Oppilaat voivat kehittää myös oman tavan merkitä sävellyksiään muistiin. (Karjalainen-

Väkevä & Nikkanen 2013, 75.)  

Greenin (2002, 28–29, 38, 71) mukaan populaarimuusikot käyttävät harvoin nuotteja, ja 

vaikka käyttäisivätkin, heidän on osattava soittaa myös ilman nuotteja sen pohjalta, mitä 

ovat oppineet kuullun kautta. Jos nuotteja käytetään, ne toimivat muistin apuvälineenä. 
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Niiden tarkoitus esimerkiksi bänditoiminnassa ei kuitenkaan yleensä ole säilyttää 

musiikkia muille, vaan niitä käytetään vain omaan tarpeeseen. Greenin haastattelemat 

muusikot kokivat puutteeksi nuotinlukutaidottomuutensa. Toisaalta he arvostivat 

hankkimaansa kuulonvaraista osaamista ja korvan tarkkuutta, joka oli seurausta 

nuotinlukutaidottomuudesta. Antila (2013, 105) toteutti koulussaan musikaaliprojektin, 

jossa oppilaat sävelsivät musiikit itse. Oppilaille oli monistettu paperille kappaleiden 

sanoitukset, ja oppilaat kirjoittivat tarvittavat sävelet ja sointumerkit kirjaimina, eikä 

kukaan käyttänyt nuottipaperia. Ilomäen (2013, 133) tutkimuksessa musiikkioppilaitosten 

kummisäveltäjätoiminnasta puolestaan nousi esille, että monet oppilaat hakeutuivat 

sävellystunneille juuri halusta oppia nuotintamaan sävellyksensä.  

Oman musiikin merkitseminen voi mielestäni tuoda musiikin lähemmäs oppilasta ja auttaa 

ymmärtämään myös nuottikirjoituksen merkitystä. Karlsson (2005, 140) on huomannut, 

että lapset, joita on sadutettu, oppivat usein sivutuotteena lukemaan ja kirjoittamaan 

nopeammin. Sadutuksessa tulee esille puheen ja kirjoittamisen välinen yhteys. 

Saduttaminen myös tukee itsetuntoa ja omien ajatusten ilmaisemista, jotka puolestaan 

edistävät oppimista. Keskeistä on kirjoitetun ja puhutun tekstin vuorovaikutus: teksti on 

viestin lähettämistä ja vastaanottamista. Sama pätee säveltämiseen, sen muistiin 

merkitsemiseen ja toisaalta taas tulkitsemiseen merkinnän pohjalta. Kodályn mielestä hyvä 

musiikkikasvatus vaatii musisoinnin lisäksi myös nuotinluku- ja kirjoitustaitoa. 

Nuottikirjoitus olisi ikään kuin toinen äidinkieli, jonka opettelu tapahtuisi yhtä aikaa 

äidinkielen opettelun kanssa. (Houlahan & Tacka 2008, 20, 24.)  

Omia sävellyksiä on tärkeää päästä myös esittämään. Muhosen (2013, 90) oppilaat 

esittävät tuotoksensa ensin omassa luokassa. Sen jälkeen lauluja voidaan esittää koulun 

tilaisuuksissa ja myös koulun ulkopuolella. Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen (2013, 67–72) 

kertovat bändikerhosta, jossa ohjataan tekemään omaa musiikkia. Tuotoksia esitetään 

koulun juhlissa ja konserteissa osana koulun virallista toimintaa. Tavoitteena on, että 

oppilaat näkevät ja kuulevat toisten oppilaiden esiintyvän, ja huomaavat, että oman bändin 

perustaminen ja oman musiikin tekeminen on mahdollista. Omien tuotosten esittäminen on 

tärkeä osa säveltämisen prosessia, mutta opettajan täytyy tukea oppilasta ja varmistaa, että 

esitys on valmis esitettäväksi. Kun esitykset järjestetään sopivassa, oppimisprosessia 

tukevassa tilanteessa, oppilaat pääsevät venymään oman mukavuusalueensa rajojen yli 

turvallisesti. Joillekin oppilaille oma laulu saattaa olla niin henkilökohtainen, ettei sitä 

halua julkaista. Karlsson (2005, 55–56) kertoo eräästä päiväkodista, jossa otettiin tavaksi 
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taputtaa oman sadun lukemisen jälkeen. Sadun kertominen on ollut merkittävä tapahtuma 

sadun tekijälle, joka on silmin nähden tuntenut ylpeyttä kertomuksestaan. Joistakin 

saduista tulee niin suosittuja, että lapset haluavat kuulla ne yhä uudelleen.  

4.4 Säveltämisen arviointi  

Atjonen (2007, 19) määrittelee arvioinnin kasvatuksen edellytysten, prosessien ja tulosten 

arvon tai ansion määrittämiseksi. Arviointi on siis oppimisprosessien ja –tulosten vertailua 

oppilaan edellytyksiin ja asetettuihin tavoitteisiin. Vertailua tehdään yksilö- ja 

yhteisötasolla. Yksilötasolla verrataan oppilaan omaa kehittymistä ja tavoitteisiin 

pääsemistä. Yhteisötasolla kerätään tietoa esimerkiksi kunnan koulutustavoitteiden 

toteutumisesta. Viime vuosina on ollut puhetta jatkuvasta arvioinnista ja miten arvioinnin 

tulisi olla osa opetusjakson suunnittelua. Usein arviointia aletaan kuitenkin pohtia vasta 

opetustapahtuman päätyttyä. (Atjonen 2007, 19–20.) Arvioinnissa täytyy miettiä, mitä 

arvioidaan, miksi arvioidaan, miten arvioidaan, kuka arvioi ja milloin arvioi. Opettajan 

täytyy pohtia, arvioiko hän oppilaan teoriaosaamista vai käytännönosaamista. Arvioinnin 

kohteena voi olla oppimisprosessi tai valmis produkti. Opettaja voi arvioida oppilaan 

edistymistä tai ryhmätyöskentelytaitoja. Kun on selvillä se, mitä arvioidaan, pitää myös 

selventää miksi arvioidaan. Arviointia voi käyttää motivoimiseen, arvosteluun, palautteen 

antamiseen oppilaan osaamisesta tai opettajan opettamisesta tai virheiden korjaamiseen. 

Arviointiin voi käyttää itse- tai vertaisarviointia, ryhmätöitä, esseitä, kokeita, portfolioita, 

väittelyä tai suullista arviointikeskustelua. Arvioijana voi toimia oppilas itse, 

opiskelukaveri tai opettaja. Arvioinnin ajankohdan päättäminen on haasteellista. Arvioiko 

opettaja jatkuvasti oppilaan osaamista, päättökokeena, opetusjakson puolivälissä, 6 viikon 

päästä opetusjakson alkamisesta? Tärkeää on se, että arvioinnin kriteerit ovat selvillä 

oppilaille, ja että opettaja noudattaa arvioinnin vaatimusta oikeudenmukaisuudesta. 

Vallankäyttöä on hyvä miettiä. Arvioijalla on aina valta-asema arvioitavaan nähden. 

Esimerkiksi arviointikeskustelut ja portfoliot tasa-arvoistavat arviointia. (Atjonen 2007, 

20–30.)  

Suomalaisessa koulujärjestelmässä osaamista arvioidaan pitkälti numeerisesti tai 

sanallisesti. Sävellysten arviointi on ongelmallista: arvioidaanko lopullista tuotosta, 

prosessia, innostusta, suunnitelmaa vai kehitystä? Berkleyn (2001, 120) mielestä yleensä 

päädytään arvioimaan produktia, vaikka tarkoitus oli arvioida prosessia. Barrett (1998, 22) 
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tuo esille Greenin (1990) ajatuksia säveltämisen arvioinnista: jos yksi oppilas säveltää 

musiikinteorian tunnilla oppimansa perusteella tyylipuhtaan sävellyksen nuotille, mutta ei 

osaa soittaa itse sävellystään, ja toinen oppilas mukailee pop/rock-tyyliä tehden 

tietokoneavusteisesti koko bändille sovitetun äänituotoksen, mutta ei osaa nuotintaa 

sävellystään tai keskustella siitä teoreettisesti, kumpi oppilas on parempi? Miten heitä 

arvioidaan? Otetaanko arvioinnin kohteeksi sävellysprosessi vai valmis produkti, tai se 

mitä on prosessin aikana oppinut? Berkley (2001, 134) kuitenkin toteaa, että sävellystä voi 

arvioida. Opettajan täytyy päättää, millä kriteereillä sävellystä arvioidaan. Arvioidaanko 

esimerkiksi oppilaan kykyä käyttää musiikin elementtejä ideansa toteutukseen vai hänen 

kykyään haastaa itsensä kokeilemaan erilaisia tapoja.  

Fowlerin (2014, 9) kokemuksen mukaan ryhmässä arviointiin vaikuttaa esitysten järjestys. 

Alussa oppilailla on suuremmat odotukset ja tiukemmat säännöt arvioinnissa. Loppua 

kohden odotukset ovat mukautuneet esitysten todellisuuteen. Oppilaiden väliset 

henkilökemiat ja esimerkiksi toisen oppilaan ulkonäkö saattaa vaikuttaa arvosteluun. Siksi 

esimerkiksi sokkokuuntelu on hyvä vaihtoehto. Fowlerin ryhmä on äänittänyt omat 

sävellykset studiossa ja niitä kuunnellaan jälkikäteen anonyymisti. Jos arvioidaan muiden 

sävellyksiä, kuunteluun vaikuttaa myös se, miten soittaa, eikä vain se, miten on sävelletty. 

Oppilaat ovat toisiaan kohtaan vaativampia kuin ammattilaisia kohtaan. Arvosteluun 

vaikuttaa myös musiikkilajin tuttuus. Vierasta musiikkia kohtaan ollaan kriittisempiä kuin 

tuttua. (Fowler 2014, 9.)  

Mikä tahansa arvioiminen koulussa asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan: jotkut ovat aina 

muita huonompia. Oppiminen tarvitsee kuitenkin myös palautetta. Kasvatuksen tehtävänä 

on antaa mahdollisimman totuudenmukainen minäkuva oppilaalle, jotta tämä pystyy 

tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa. Oppilaan on tärkeää myös tietää, mistä häntä 

milloinkin arvioidaan, ja että arviointi kohdistuu sellaisiin asioihin, joihin hän voi itse 

vaikuttaa. (Keltikangas-Järvinen 2010, 204–206.) Arviointia voi helpottaa tekemällä 

oppilaiden kanssa työsopimus: mitä tavoitteita asetetaan sävellysprosessille, mitä saa ja 

mitä ei saa tehdä ja muut säännöt, esimerkiksi miten kommentoidaan toisten sävellyksiä. 

Tärkeää olisi opettaa oppilaat positiiviseen vuorovaikutukseen käyttämällä esimerkiksi 

teatterimaailmasta tuttua toisten ideoiden hyväksymisen periaatetta. (Karjalainen-Väkevä 

& Nikkanen 2013, 79–71.) Ihannetapauksessa jokaiselle oppilaalle asetettaisiin 

yksilöllinen vaatimustaso, ja jokaista palkittaisiin oman yksilöllisen suoriutumisensa 

mukaan. Ryhmäkoot, tiukat oppimistavoitteet ja vähäiset tuntiresurssit eivät kuitenkaan 
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mahdollista tämän toteutumista. Yksilöllinen palkitseminen on kuitenkin suhteellisen 

helppoa. Oppilas saa yleensä vain merkinnät virheistä ja kokeen tasoa osoittavan numeron 

tai pistemäärän paperiinsa. Sen lisäksi opettaja voisi silloin tällöin muistaa kertoa 

oppilaalle, mikä on sujunut erityisen hyvin, tai minkä asian hän on nyt selvästi oppinut. 

Tämä vahvistaisi oppilaan itsetuntoa ja käsitystä omasta osaamisestaan. (Keltikangas-

Järvinen 2010, 195.)  

Savagen ja Fautleyn (2011, 147) mukaan opettajat ovat haluttomia arvioimaan 

sävellysprosessia, ja arvioivat mieluummin sävellysproduktia. Prosessia on vaikea 

arvioida, ja prosessin arvioiminen lisää työtä. Prosessin arvioiminen koetaan jopa turhaksi 

työksi. Valmiille produktille on helpompi asettaa kriteerit ja arvioida, vaikka tarkoitus 

olisikin arvioida prosessia. Savagen ja Fautleyn (2011) tutkimus tehtiin Iso-Britanniassa, 

missä arviointilautakunta arvioi opetusta. Opettajat kertoivatkin ohjaavansa oppilaiden 

sävellystyötä sopimaan lautakunnan kriteereihin, tai valitsemaan arvioitavaksi sellaisia 

sävellyksiä, jotka vastaavat parhaiten kriteereitä. Osa koki kriteereiden laajuuden 

vaikeuttavan arviointityötä. Toiset näkivät sen oppilaiden vapautena säveltää 

monipuolisemmin.  
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5 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT JA TOTEUTUS   

5.1 Fenomenografinen tutkimus  

Varsinainen tutkimukseni on fenomenografinen haastattelututkimus musiikinopettajien 

käsityksistä ja kokemuksista säveltämiskasvatuksesta. Fenomenografia sai alkunsa 1970-

luvulla ruotsalaisen Ference Martonin oppimiskäsitysten tutkimisesta. Fenomenografian 

nimi tulee sanoista ”ilmiö” ja ”kuvata”: se siis tarkoittaa ilmiön kuvaamista tai ilmiöstä 

kirjoittamista. Fenomenografiassa tutkitaan sitä, miten maailma ilmenee ja rakentuu 

ihmisten tietoisuudessa. Erityisen kiinnostavia ovat ihmisten erilaiset käsitykset samasta 

asiasta. Ihmisten käsitykset samasta asiasta saattavat olla hyvinkin erilaisia riippuen muun 

muassa koulutuksesta, iästä, sukupuolesta ja kulttuurista, mutta merkittävimmin käsitysten 

eroavaisuuteen vaikuttavat ihmisten kokemukset. Käsitykset ovat luonteeltaan mobiileja ja 

saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. (Ahonen 1994, 114–115.) Fenomenografisessa 

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita toisen asteen näkökulmasta. Ensimmäisen asteen 

näkökulmassa tutkija kuvaa ympäröivää maailmaa sellaisena kuin hän sen kokee. Toisen 

asteen näkökulma painottaa toisten ihmisten tapaa kokea jotakin. Toisen asteen 

näkökulmassa orientoidutaan ihmisten ajatuksiin ympäröivästä maailmasta tai heidän 

kokemuksiinsa siitä. (Niikko 2003, 24.) Toisen asteen näkökulma fenomenografiassa 

tuntui luontevalta valinnalta tutkiessani opettajien mahdollisesti erilaisia käsityksiä 

samasta aiheesta, eli säveltämiskasvatuksesta.  

Tutkimustani suunnitellessani pohdin myös, voisiko lähestymistapani olla 

fenomenologinen. Fenomenografisella ja fenomenologisella tutkimuksella on 

yhtymäkohtia: fenomenologit tutkivat ihmisen elämismaailmaa, eli maailmaa sellaisena 

kuin se on. Tavoitteena on etsiä objektiivista, ihmisestä riippumatonta totuutta maailmasta. 

Fenomenografi Marton (1988, 1993) ajattelee, että ilmiöitä ei ole olemassa ilman ihmisen 

ajattelua: on vain yksi maailma, joka ilmenee eri tavoin ihmisten käsityksissä. Ilmiö ja 

käsitys ovat siis saman asian kaksi eri puolta. Ilmiö on ihmisen kokemus, josta hän 

rakentaa käsityksen. (Ahonen 1994, 116; Niikko 2003, 25.) Fenomenografisessa 

tutkimuksessa pyritään kuvaamaan laadullisesti näitä käsityksiä niiden omista 

lähtökohdista. Käsityksiä ei aseteta paremmuus- tai kehittyneisyysjärjestykseen toisiinsa 

nähden. (Ahonen 1994, 119.) Fenomenografiassa ei olla kiinnostuneita siitä, miksi ihmiset 

käsittävät asioita niin kuin he käsittävät tai miksi ihmisillä on erilaisia käsityksiä 
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samastakin asiasta. (Niikko 2003, 26.) Käytännössä olisi tuntunut vaikealta tämän 

tutkimuksen puitteissa selvittää, miksi opettajilla on ne käsitykset, joita heillä on. 

Käsityksien muodostumiseen vaikuttaa moni seikka niin aiemmista kokemuksista kuin 

kokemusympäristöistä, ja toisaalta käsitykset myös muuttuvat.  

Ahosen (1994, 115) mukaan fenomenografinen tutkimus etenee seuraavasti:  

1. ”Tutkija kiinnittää huomionsa asiaan tai käsitteeseen, josta näyttää esiintyvän 

hämmentävän erilaisia käsityksiä. Tutkija päättää esimerkiksi selvittää, miten 

oppilaat käsittävät taloudellisen laman. Usein kyseessä on koulussa tapahtuvan 

oppimisen tutkiminen.  

2. Tutkija perehtyy asiaan tai käsitteeseen teoreettisesti ja jäsentää alustavasti siihen 

liittyvät näkökohdat.  

3. Tutkija haastattelee henkilöitä, jotka ilmaisevat erilaisia käsityksiään asiasta.  

4. Tutkija luokittelee käsitykset niiden merkitysten perusteella. Selittääkseen 

käsityksien erilaisuuden hän kokoaa ne vielä ylemmän tason merkitysluokiksi. ” 

Laadullinen tutkimus pyrkii selittämisen sijaan ymmärtämiseen. Fenomenografisessa 

tutkimuksessa luodaan merkitysluokkia eli kategorioita. Kun fenomenografinen tutkija on 

tulkinnut tutkimushenkilön ilmaisujen merkitykset, hän päättelee, mitä teoreettisesti 

merkitsevää ja erilaista niissä on ja muodostaa niistä kategorioita. Pohjana tutkija käyttää 

omaa teoreettista tietämystään, joka on hankittu perehtymällä aiempaan tutkimustietoon. 

Toisaalta myös omat kokemukset ja käsitykset vaikuttavat tutkijan tapaan ymmärtää 

tutkittavaa. Tutkijalla tuleekin olla mietittynä oma tutkijapositionsa. Joskus kategoria voi 

muodostua vain yksittäisestä ilmaisusta ja sen merkityksestä, kun taas joskus ilmaisuja voi 

olla hyvinkin monta. Kiinnostavaa on merkitysten laadullinen erilaisuus, ei niiden määrä. 

Laadullinen tutkimus keskittyy yleensä vain pieneen joukkoon ihmisiä, jolloin yleistyksiä 

esimerkiksi ikäluokan suhteen ei voi tehdä. Teoreettisesti kiinnostavin merkityskategoria 

saattaa myös olla tutkittavien joukossa hyvin marginaalinen. Alatason merkityskategorioita 

(esimerkiksi kategoria A, kategoria B, kategoria C, kategoria D ja kategoria N) voidaan 

kuitenkin vielä yhdistellä laaja-alaisempiin ylemmän tason kategorioihin (kategoria I, 

kategoria II ja kategoria III). Ylemmän tason kategoriat selittävät yleisemmin alatason 
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kategorioita. Tutkija muodostaa oman teoriansa tai selitysmallinsa tutkittavalle asialle 

hyödyntäen ylemmän tason kategorioita. (Ahonen 1994, 126–128.)  

Haastattelu on tavallisin fenomenografisen aineiston hankintamenetelmä, niin kuin myös 

tässä tutkimuksessa. Kun haemme tietoa toisen ihmisen ajattelusta, prosessissa on mukana 

koko ajan myös oma tietoisuutemme. Sen rakenteet heijastuvat siihen, miten tulkitsemme 

toisen henkilön ilmaisua. Intersubjektiivinen luottamus edellyttää yhtäältä sitä, että 

haastattelija tiedostaa omat lähtökohtansa ja arvioi niiden vaikutusta haastateltavan 

ilmauksiin. Toisaalta haastattelija ensisijaisesti kuuntelee, mitä haastateltava sanoo. Jos 

hän jo haastateltavan puhuessa ajattelee seuraavaa omaa kysymystään, häneltä jää helposti 

huomaamatta mihin haastateltavan sanomaan hänen tulisi puuttua lisäkysymyksellä. 

Haastateltavan tulee myös luottaa haastattelijaan: tilanteen tulee olla keskustelua, ei 

kuulustelua. Haastattelu on yleensä avoin tai puolistrukturoitu eli teemahaastattelu. 

(Ahonen 1994, 136–137.)  

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston tulkinta kohdistuu ajatukselliseen kokonaisuuteen. 

Tutkija määrittelee tulkintayksikön lukemalla ilmaisut ja tarkkailemalla, miten laajalle 

niiden ajatusyhteydet tekstissä ulottuvat. Samalla tutkija peilaa aineistoaan teoriaan ja 

ongelmanasetteluun. Teemahaastattelulla hankitun aineiston teemakokonaisuudet saattavat 

muodostaa tulkintayksiköt, mutta luultavasti aineistosta nousee myös uusia 

tulkintayksikköjä. (Ahonen 1994, 143.) Tulkittu merkitys muodostuu usein sellaisenaan 

kategoriaksi. Usein tutkija kuitenkin pelkistää ja yhdistää merkityksiä toisiinsa ja muuttaa 

ne niin sanotusti tieteelliselle kielelle helpottaakseen tutkimuksen lukijan ymmärtämistä. 

Kategorioiden muodostamiseen liittyy ylitulkinnan vaara. Tutkijan tavoitteena on 

muodostaa selkeitä kategorioita kohtuullinen määrä. Hän saattaa pakottaa jotkin ilmaisut 

sellaisiin merkityskategorioihin, joihin niissä ei ole riittävästi aineksia. Tämän takia on 

hyvä pitää tutkittavien alkuperäisiä ilmaisuja esillä. (Ahonen 1994, 145–146.) Tutkija ei 

ole sinänsä kiinnostunut tutkittavista, vaan heidän tuottamistaan ilmauksista. Rajat 

tutkittavien välillä hylätään ja kiinnostuksen kohteeksi tulevat aineistosta nousevat 

merkitykset. Jokaisella ilmauksella on kaksi kontekstia: haastattelu, josta se on peräisin, ja 

merkitysten ryhmä, johon ilmaus kuuluu. Ilmausten tulkinta tulee tehdä suhteessa siihen 

kontekstiin, josta ilmaus on peräisin. Merkitysten analyysissä ollaan kiinnostuneita 

samanlaisuuksista ja erilaisuuksista, mutta myös harvinaisuuksista ja rajatapauksista. 

(Niikko 2003, 33–34.)  
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5.2 Teemahaastattelu 

Kasvatustieteellisen tutkimuksen ja fenomenografisen tutkimuksen yleinen tapa hankkia 

aineistoa on haastattelu. Haastattelu voi olla tarkkaan strukturoitu ja noudattaa samaa 

kaavaa haastateltavasta riippumatta, tai se voi olla vapaamuotoisempi ja ikään kuin 

keskustelunomainen. Strukturoidussa haastattelussa haastattelukysymysten muotoilu ja 

järjestys on kaikille haastateltaville sama. Tämä perustuu ajatukseen, että kysymyksillä on 

sama merkitys kaikille. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit eli teema-alueet on 

etukäteen määritelty. Kysymysten tarkka muoto, sisältö ja järjestys kuitenkin voivat 

vaihdella haastateltavasta toiseen. Teemahaastattelu antaa myös enemmän tilaa 

haastateltavalle kertoa haluamistaan asioista. (Eskola & Vastamäki 2007, 27–28.) 

Haastattelijan kannattaa miettiä, missä haastattelun suorittaa. Paikka voi olla esimerkiksi 

haastateltavan työpaikka tai koti, jolloin tämä luultavasti tuntee olonsa turvalliseksi. Paikka 

voi olla myös esimerkiksi kahvila, mutta tällöin saattaa olla enemmän ulkopuolisia 

häiriötekijöitä ja hälinää. (Eskola & Vastamäki 2007, 28–30.) Teemahaastattelussa 

kysymykset kannattaa muodostaa kolmea tukipylvästä käyttäen: oma intuitio, kirjallisuus 

ja teoria. Oma intuitio muodostuu tutkijan omista kokemuksista aiheesta, mitä kannattaisi 

kysyä. Kirjallisuus koostuu aiemmasta tutkimuksesta ja siitä, mitä niissä on tutkittu. 

Teoriasta johdetuissa teemoissa teoreettinen käsite muutetaan mitattavaan muotoon, eli 

tässä tapauksessa haastatteluteemoiksi. (Eskola & Vastamäki 2007, 34.)  

Haastattelin tutkimustani varten seitsemää musiikinopettajaa. Haastateltavat valikoituivat 

sähköpostikyselyn pohjalta eri puolelta Suomea. Haastatellut antoivat kirjallisen 

suostumuksen (liite 3) haastatteluun osallistumisesta. Haastatelluista neljä oli naisia ja 

kolme oli miehiä. Viidellä oli musiikin aineenopettajan pätevyys, yksi oli työelämässä 

vuoden verran ollut valmistuvassa oleva musiikin aineenopettaja ja yksi 

musiikkipainotteisessa lukiossa opettava sävellyksen opettaja. Työkokemuksen määrä 

vaihteli vuodesta yli kolmeen vuosikymmeneen. Haastattelut kestivät yhtä lukuun 

ottamatta noin 45 minuuttia, yksi kesti vain noin 20 minuuttia opettajan aikaresurssien 

takia. Haastateltavat saivat valita haastattelupaikan itse: osa halusi tulla haastatelluksi 

koulullaan, osa kotona ja osa muualla, esimerkiksi kahvilassa tai ravintolassa. Haastattelut 

olivat teemahaastatteluita. Minulla oli valmiina runko (liite 4) kysymyksille, mutta jätin 

myös tilaa lisäkysymyksille ja opettajien omille teemoille. Haastattelun pohjana olivat sekä 

kirjallisuus että työpajasta saadut omat kokemukset ja oppilaiden käsitykset säveltämisestä.  
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Haastattelut litteroidaan eli kirjoitetaan puhtaaksi, mikä tekee mahdolliseksi palata niihin 

tulkinnan ja johtopäätösten teon aikana toistuvasti. Litterointi pitää tehdä sana sanalta ja 

puhutun kielen mukaisena, jotta vivahteet säilyisivät. Joskus voi olla tarpeen tehdä 

puhtaaksikirjoitukseen merkintöjä myös haastateltavan ei-sanallisista viesteistä, kuten 

tauoista, äänensävyn muutoksesta, huokauksista, haukotuksista, katseen kääntymisestä, 

vääntelehtimisestä, naurahduksista tai muusta vastaavasta. (Ahonen 1994, 140.) Eskolan ja 

Vastamäen (2007, 42) mielestä ei ole välttämätöntä kirjoittaa auki koko haastattelua, vaan 

joskus saattaa riittää vain tärkeiltä tuntuvien kohtien kirjoittaminen. Tässä muodostuu 

ongelmaksi se, että ei välttämättä voi heti tietää, mikä on olennaista ja mikä ei. Äänitin 

haastattelut ja litteroin ne kokonaisuudessaan. Litterointitarkkuuteni oli riittävä tähän 

tutkimukseen, eli en esimerkiksi alkanut mitata taukojen kestoja. Pidemmät tauot merkitsin 

kolmella pisteellä. Opettajien anonymiteetin säilyttämiseksi muutin haastateltavien nimet.  

Litteroinnin jälkeen aineisto analysoidaan usein teemoittelemalla ja tyypittelemällä. 

Teemoittelu tarkoittaa aineiston jäsentämistä teemojen mukaisesti ja sitten sen 

pelkistämistä. Tyypittely tarkoittaa erilaisten tyyppikuvausten konstruoimista aineistosta. 

Teemoittelu mahdollistaa aineiston uudelleenjärjestelyn niin, että jokaisen haastateltavan 

vastaukset eri teemasta voi niputtaa. Tämän jälkeen aineistoa on helppo analysoida 

teemoittain. (Eskola & Vastamäki 2007, 42.)  

5.3 Haastateltujen opettajien taustat 

Haastattelin tutkimuksessani seitsemää musiikinopettajaa. Ensimmäinen haastateltavani on 

vuoden työelämässä ollut loppuvaiheen musiikkikasvatuksen opiskelija Anna. Anna 

opettaa kahdessa yläkoulussa ja lukiossa musiikkia. Toinen yläkouluista on 

musiikkipainotteinen. Anna järjesti syksyllä ensimmäistä kertaa sävellysprojektin 9. 

luokan valinnaiselle musiikin ryhmälle. Hän säveltää itse lähinnä populaarimusiikkia. 

Lähtökohtana säveltämiselle on yleensä teksti, sitten sointukierto yleensä pianolla. 

Sävellyksiin hän ottaa paljon vaikutteita omasta elämästään.  

En oo sillai aatellut, että kuka siinä kuuluu. En mä usko että kukaan sillai ainakaan 

tietoisesti aattelee, että otanpa nyt tältä vaikutteita, että ne vaan tulee jostain tuolta 

alitajuntaisesti. (Anna)  
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Toinen haastateltavani on kymmenisen vuotta opettanut musiikin aineenopettaja Arto. Arto 

opettaa musiikkipainotteisessa lukiossa ja pitää siellä valinnaista sävellystyöpajakurssia. 

Hänen pääinstrumenttinsa on melodiasoitin, joten melodian rooli on hänelle tärkeä. Tällä 

hetkellä tosin oma säveltäminen keskittyy lähinnä eri kokoonpanoille sovittamiseen.  

Kolmas haastateltavani Heikki on sävellyksen opettaja, ja opettanut viitisen vuotta 

valinnaista sävellyskurssia musiikkipainotteisessa lukiossa. Heikillä on pitkä tausta 

studiomuusikkona, joten rytmimusiikki kuuluu hänen omassa säveltämisessään.  

Neljäs haastateltavani Marko on pitkän linjan musiikinopettaja yli 30 vuoden 

kokemuksella. Marko opettaa yläkoulussa sekä musiikkipainotteisia että tavallisia luokkia. 

Marko säveltää itse aktiivisesti kaikkea hevistä sinfoniaan sekä sovittaa paljon muiden 

teoksia. Musiikin opetuksessa tärkeää on omakohtainen kokemus.  

Tota noin niin, omakohtanen kokemus et musiikki... se, et ne niinku pääsee sinne 

sielun syvyyksiin sen musiikin kanssa ja et se on niinku myönteinen asia. Et siit ei 

tuu semmosta kamalaa peikkoa. Peikkoo, et se on jotain kamalaa. (Marko)  

Viides haastateltavani on musiikinopettaja Seija.  Hän on opettanut musiikkia reilut 20 

vuotta. Hän vetää musiikkipainotteisessa lukiossa normaalin opetuksen lisäksi 

musiikkiteatteriprojektia.  

Kuudes haastateltavani, musiikinopettaja Minna, on opettanut noin 15 vuotta. Hän pitää 

musiikkipainotteisessa lukiossa valinnaista sävellystyöpajaa ja käyttää sävellystä myös 

piano-oppilaidensa kanssa. Minna yhdistää opetuksessaan paljon musiikkia ja draamaa. 

Hän säveltää itse monenlaista riippuen siitä mitä tarvitaan, muun muassa lapsikuorolle. 

Säveltäessään omaksi ilokseen genre on yleensä populaarimusiikki.  

Ja sit totta kai sitten jos tekee jotain ihan omaa päiväkirjatyyppistä, niin kyllä ne 

usein sointukierroltaan on poppimaailmasta ja sit teksteilt ja sit yrittää oikein 

hakemal hakea et mikä ois nyt hitti ja näin. (Minna)  

Seitsemäs haastateltavani musiikinopettaja Noora on opettanut musiikkia noin 10 vuotta. 

Hän opettaa yhdistetyssä yläkoulussa ja lukiossa normaaleilla luokilla. Hän säveltää itse 

pääasiassa pop-henkistä yleensä pianolla, mutta myös erilaisiin tilaisuuksiin.  
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5.4 Esitutkimus   

5.4.1 Toimintatutkimus 

Esitutkimukseni oli toimintatutkimus. Toimintatutkimuksen juuret ovat jo 1920-luvun 

edistyksellisten ja yleensä lapsikeskeisten kasvatusalan pioneerien ajatuksissa. Kurt 

Lewiniä pidetään kuitenkin tutkimuksen isänä. Hän loi 1930–40-luvuilla 

toimintatutkimuksen peruskäsitteet yhteistoiminnallisuus, demokraattisuus, ja teoriaa ja 

käytäntöä muuttava luonne. Toimintatutkimus on osallistuvaa ja osallistavaa tutkimusta, 

jossa pyritään ratkaisemaan tai parantamaan jonkin yksikön (esimerkiksi luokka tai 

työyhteisö) käytännön ongelmia, sosiaalisia käytäntöjä sekä ymmärtämään niitä entistä 

paremmin. Tarkoitus on siis löytää ratkaisu johonkin käytännön ongelmaan, tai kehittää jo 

olemassa olevaa käytäntöä paremmaksi. Koska tutkimus on tilanteeseen sidottua, ja pyrkii 

yleensä vaikuttamaan esimerkiksi koko työyhteisön toimintaan, siihen tarvitaan myös 

kaikkien osapuolten sitoutuminen. Toimintatutkimus jaotellaan yleensä kolmeen 

pääsuuntaukseen: tekninen, praktinen tai emansipatorinen. Näistä teknisessä tutkimuksessa 

kehittämisprojekti saa yleensä alkunsa ulkopuolisen, ei niinkään työntekijän toimesta. 

Kyseessä voi olla esimerkiksi uuden koulutuksen järjestäminen. Emansipatorisessa 

tutkimuksessa halu parantaa työympäristöä lähtee toimijoista itsestään. Praktisessa 

tutkimuksessa aloitteen voivat tehdä joko toimijat itse tai ulkopuolinen toimija. Toimijoita 

pyritään auttamaan tiedostamaan, muotoilemaan ja uudelleen suuntaamaan omaa 

tietoisuuttaan ja käytäntöä. (Metsämuuronen, 2008, 29–31; Syrjälä 1994, 26–42.) Näistä 

suuntauksista praktinen vastaa eniten esitutkimustani: tarkoituksena oli tuoda säveltämistä 

osaksi musiikintuntien toimintaa.  

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on joko enemmän tutkijan roolissa, eli 

havainnoijana osallistuu, tai tutkija on enemmän toimijan roolissa, eli osallistujana 

havainnoi. Todellisissa tarkkailutilanteissa tutkijan saattaa kuitenkin olla vaikeaa tai 

tarpeetonta pysyä täysin ulkopuolisena. Tutkijalla on moraalinen vastuu  puuttua 

epäkohtiin tai vääryyksiin. Toimintatutkimuksessa kyseessä onkin usein jälkimmäinen. 

(Metsämuuronen 2008, 43.) Niin on myös tässä tutkimuksessa. Osallistuin työpajoihin 

työpajan vetäjänä, ja havainnoin osallistujana. Muistin apuna videoin työpajat.  
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5.4.2 Sävellystyöpajat  

Tutkimukseni alkuvaiheessa ajatuksenani oli toteuttaa sävellystyöpaja kahdelle musiikin 

valinnaiselle ryhmälle. Ålander (2003) ja Ojala (2001) ovat aiemmin tutkineet 

sävellystyöpajatoimintaa pro gradu -tutkimuksissaan. Molempien tutkimukset tehtiin 

musiikkipainotteisissa kouluissa. Ålanderin (2003, 82–83) työpajassa opiskelijat saivat 

opetusta 30 × 15 minuuttia, niin että puolet ajasta on ryhmäopetusta ja puolet 

yksilöohjausta. Ryhmätuntien kesto vaihteli 30 minuutista 90 minuuttiin, ja niitä oli 

yhteensä kuusi.  Yksilötunnit kestivät 15–30 minuuttia. Kurssi kesti yhden lukukauden. 

Välissä opiskelijat työstivät itsenäisesti sävellystään ja sävellyksen sovitusta. Ojalan (2001, 

77–88) sävellystyöpaja oli kuuden oppitunnin mittainen. Lisäksi sävellyksiä soitettiin ja 

harjoiteltiin myös työpajan jälkeen. Molempien työpajojen lopuksi valmiit sävellykset 

esitettiin konsertissa. Ojalan (2001, 109) mukaan on hyvä varata tarpeeksi aikaa työpajan 

pitämiselle, 8–12 × 45 minuuttia erilaiset harjoitukset mukaan lukien. Varsinaisen 

biisintekokurssin päätyttyä olisi mielekästä myös harjoitella, esittää ja nauhoittaa valmiit 

sävellykset.  

Koulussa, johon pääsin tutkimustani tekemään, ei järjestetä erikseen 

sävellystyöpajakurssia. Koska työpaja piti toteuttaa normaalin opetuksen lomassa, tunteja 

työpajaa varten oli käytössä rajallisesti: 9. luokan valinnaiselle ryhmälle kolme 75 

minuutin oppituntia ja lukion valinnaiselle ryhmälle kaksi 75 minuutin oppituntia. Ennen 

työpajojen alkua kävin kertomassa tutkimuksestani oppilaille ja pyysin kirjallisen 

suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen ja tutkimuksen videointiin (Liite 1 ja liite 2). 

Ennen työpajan alkua tein myös oppilaille kyselyn heidän musiikillisesta taustastaan ja 

käsityksistään säveltämisestä. Säveltäminen oli ryhmille myös uudehko työtapa. Koska 

aikaa oli rajoitetusti, ryhmät olivat vieraat, eikä suurin osa oppilaista ollut juuri säveltänyt 

ennen, työpajojen tuotokset olivat vähäiset, eikä tutkimusmateriaalia kertynyt mielestäni 

tarpeeksi. Sävellystyöpajat auttoivat minua kuitenkin pääsemään paremmin kiinni 

aiheeseeni, ja sain arvokasta tietoa oppilaiden käsityksistä säveltämisestä. Sävellystyöpajat 

muodostivat esitutkimuksen, jonka pohjalta päätin lähteä haastattelemaan 

musiikinopettajia heidän käsityksistään ja kokemuksistaan säveltämiskasvatuksesta.  

Suurimmalla osalla oppilaista oli jonkinlainen musiikillinen tausta soittoharrastuksen tai 

musiikin kuuntelun kautta. Valtaosa oppilaista kuuntelee kevyttä musiikkia, vaikkakin 
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genrestä genreen. Harva oppilaista kertoi säveltäneensä aiemmin, osa oli ala-asteella 

kokeillut säveltämistä, ja muutama oli ”tapaillut” jotain melodioita. Muutamalla on bändi, 

jonka kanssa on sävelletty yhdessä. Yhdelle oppilaalle säveltäminen on keino purkaa 

tunteita ja ajatuksia paperille. Osalle ajatus säveltämisestä ”tuntuisi inhottavalta” tai olisi 

”hullu ajatus”. Säveltämisen ajateltiin vaativan muun muassa nuottien lukutaitoa, 

sävelkorvaa, luovuutta, mielikuvitusta ja soittimia. Suurin osa aloittaisi säveltämisen 

melodiasta tai sanoista, ja hyvässä biisissä tärkeintä ovat yleensä sanat, mutta myös 

mukaansa tempaavaa melodiaa pidettiin tärkeänä. Oppilailla ei ollut kauheasti odotuksia 

sävellystyöpajaa kohtaan, ”ehkä oppia jotain säveltämisestä”.  

Työpajojen tavoitteena oli ryhmissä tuottaa pieni sävellys. Ensin kuitenkin lämmiteltiin 

aiheeseen teatteri-improvisaatiolla, musiikillisella keksinnällä ja kuuntelulla. Yläkoulun 

ryhmä oli isompi kuin lukion, ja yläkoululaiset tuntuivat varautuneemmilta kuin 

lukiolaiset. Kaikki kuitenkin osallistuivat yhteisiin harjoituksiin. Koko ryhmän kanssa 

teimme pienen harjoitussävellyksen, jossa arvottiin sointukierto ja keksittiin melodia 

käyttämällä pentatonisen asteikon säveliä. Viimeisellä kerralla oppilaat tekivät ryhmissä 

pienet sävellykset. Apuna ryhmillä oli pentatoninen asteikko ja yksinkertaisia 

sointukiertoja. Yläkoululaisten kanssa ei tehty sanoja, mutta lukiolaisilla oli aiemmilta 

tunneilta sanoituksen alkua, jota käytimme apuna (kuva 2). Minä kiersin auttamassa 

ryhmiä ja yritin saada heitä alkuun tekemisessä. Suurin osa ryhmistä sai ainakin 

sointukierron aikaiseksi (kuva 1). Lisäksi keksittiin melodioita, joita ei pääsääntöisesti 

kirjoitettu ylös, rytmikuvioita ja kitarariffejä. Lukiolaiset saivat valmiimmaksi 

sävellyksensä kuin yläkoululaiset. Työpajan lopuksi oppilaat vastasivat kyselyyn, jossa 

kysyttiin muun muassa miten he onnistuivat ryhmänä, miltä tuntui kokeilla säveltämistä, ja 

muuttuiko käsitys säveltämisestä työpajan aikana.  

 

Kuva 1. Esimerkki erään ryhmän sointukierrosta.  
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Kuva 2. Esimerkki sointukierrosta sanoihin.  

Sävellysprosessi oli koettu jännittäväksi, hauskaksi ja jopa yllättävän helpoksi. Oppilaiden 

käsitykset siitä, mitä säveltäminen vaatii, eivät juuri muuttuneet. Vastuksissa oli edelleen 

vaatimuksia sävelkorvasta, luovuudesta ja mielikuvituksesta. Uutena mainittiin muun 

muassa hyvät hermot, uskallus ja keskittyminen. Kysyessäni, mistä oppilaat nyt 

aloittaisivat uuden sävellyksen, yllättävän moni vastasi sointukierrosta. Sanat ja melodia 

pysyivät edelleen mukana vastauksissa. Ryhmätyöskentely koettiin pääosin hyväksi 

työtavaksi. Sanojen ja melodian sovittaminen yhteen oli muutamalla ryhmällä 

ongelmallista. Osa aikoi kotona jatkaa säveltämistä ”omaksi iloksi”, mutta suurin osa 

epäili, että ei varmaankaan. Soittotaidon, mielikuvituksen ja mielenkiinnon puutetta 

käytettiin perusteluina siihen, miksi ei usko, että säveltäisi.  

Työpajat olivat sekä antoisia että haasteellisia. Muutama oppilas oli todella innoissaan ja 

sanoi saaneensa työkaluja ja rohkeutta omaan säveltämiseen. Toisaalta oli monia, jotka 

eivät olleet ollenkaan kiinnostuneita. Monet kokivat esimerkiksi piirissä istumisen ja 
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musiikkiliikunnan hankaliksi työtavoiksi. Vieraan opettajan läsnäolo vaikutti asiaan 

varmasti myös. Pidempi työpaja olisi mahdollistanut luottamuksen muodostumisen minun 

ja oppilaiden välille. Barrett (1998, 15–16) vertaa Krautsin (1994) ja Daviesin (1992) 

sävellystutkimusta omaan tutkimukseensa: Krauts laittoi oppilaat säveltämään 

koskettimilla kymmenen minuutin ajaksi, ja totesi, että nuoremmat lapset (7v) eivät 

niinkään säveltäneet tarkoituksen mukaisesti, vaan soittelivat ja improvisoivat. Toisaalta 

työtapa oli joillekin lapsille uusi, soitin vieras, genre vieras, eivätkä he välttämättä 

ymmärtäneet, miksi heidän piti säveltää, koska koulun tunneilla ei ollut ennen sävelletty. 

Davies ja Barrett puolestaan kokeilivat säveltämistä nuorempienkin oppilaiden kanssa. He 

käyttivät lapsille tuttuja soittimia ja genrejä, ja heidän tutkimuksissaan säveltäminen oli 

osa normaalia musiikkituntien työskentelyä, joten työtapa oli tuttu lapsille. Minulla saattoi 

olla samanlainen ongelma sävellystyöpajassani. Työskentelytapa oli vieras oppilaille, ja 

aikaa oli vähän.  
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6 AINEISTON ANALYYSI JA TULKINTA  

Fenomenografiseen tutkimukseen kuuluu se, että aineistoa luetaan ensin läpi useita kertoja, 

jonka jälkeen aineistosta aletaan muodostaa merkityksellisiä yksikköjä. Yksiköt voivat olla 

sanoja, virkkeitä tai jopa kappaleita. Perehdyttyäni aineistoon aloin värikoodata 

haastatteluissa toistuvia teemoja eri näkökulmista. Näistä merkitysyksiköistä muodostetaan 

ensin alatason kategoriat. Alatason kategorioita muodostui 10. Kategoriat sisälsivät 

merkitysyksiköitä opettajien koulutustaustasta, opettajien käsityksistä säveltämisestä, 

opettajien käsityksistä ja kokemuksista säveltämiskasvatuksesta, säveltämisen 

dokumentoinnista ja sävellysten esittämisestä, ryhmätyöskentelystä ja oppimisilmapiiriin 

vaikuttavista oppilaisiin liittyvistä tekijöistä, opettajan roolista säveltämisen ohjaajana, 

ajan riittävyydestä säveltämisen opettamiseen, opetuksen tiloista ja materiaaleista, 

säveltämisen arvioinnista ja säveltämiskasvatuksen merkityksestä osana musiikinopetusta.  

Alatason merkityksistä muodostuivat ylätason kategoriat: opettajien käsitykset 

säveltämiskasvatuksesta ja säveltämisestä, opettajien rooli säveltämisen ohjaajana, ja 

säveltämiskasvatuksen merkitys osana koulun musiikinopetusta. Aineiston analyysini on 

ollut pääosin aineistolähtöistä, jota teoria on tukenut. Aineistolähtöisyys sopi analyysiin, 

koska kyseessä oli käsitysten tutkiminen. Erityisesti opettajan roolia ja 

säveltämiskasvatuksen käytännön lähtökohtia kuvaavissa kategorioissa teoria on kuitenkin 

ollut vahvasti mukana analyysissä ja aineiston jäsentelyssä, joten analyysi oli myös 

teoriaohjaavaa.  

 Aineistosta nousi paljon käytännön asioihin liittyvää tietoa opettajien käsityksistä tuntien 

riittävyydestä, oppilaiden soitto- ja nuotinlukuosaamisesta ja luokkatilojen toimivuudesta. 

Opettajat pohtivat omaa rooliaan sävellyksen opettamisessa, säveltämiskasvatuksen 

merkitystä musiikinopetuksessa, säveltämisen arviointia ja sitä, mitä säveltäminen 

ylipäätään heille merkitsee.  

6.1 Opettajien käsityksiä säveltämisestä  

Luvussa 3.1 esittelen eri tutkijoiden käsityksiä säveltämisestä. Laajassa merkityksessä 

säveltämiseen sisällytetään myös musiikillinen keksintä ja improvisaatio. Säveltämistä ei 

silloin nähdä vain ammattilaisille varattuna toimintana, vaan kaikilla on oikeus tutkia 
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musiikin mahdollisuuksia säveltämisen keinoin. Säveltäminen on kulttuurillinen 

kommunikointiväline. Säveltäminen voidaan nähdä myös vain ammattilaisille varattuna 

eksperttiyttä vaativana toimintana. Tällöin säveltämiseen liitetään vahvasti myös muistiin 

merkitseminen. Myös haastattelemillani opettajilla on erilaisia käsityksiä siitä, mitä 

säveltäminen on. Toiset sisällyttävät säveltämiseen musiikillisen keksinnän ja 

improvisaation, toiset taas tekevät eroa klassisen säveltämisen ja kevyeen musiikkiin 

liittyvän laulun tekemisen välillä. Säveltämiseen liitetään yhtäältä itseilmaisu, toisaalta 

teoreettinen osaaminen. Säveltää voi omaksi iloksi tai tiettyyn tarpeeseen.  

Me puhutaan laulun tekemisen perusteista, et klassisen musan säveltäminen on 

sitten eri juttu. (Minna)  

Säveltäminen on luovaa ilmaisua. Marko kuvailee säveltämistä: ”Säveltäminen on kaikki… 

(--) Se on sitä, että joku purkaa syvimpiä tuntojaan musiikin keinoin.” Säveltäminen 

nähdään siis keinona ilmaista omia tunteita ja kokemuksia, samalla tavoin kuin päiväkirjan 

kirjoittaminen. Säveltäminen voi olla luonteva tai opittu tapa ilmaista itseään. Barrett 

(1998, 13) tukee ajatusta, että säveltäminen on luovaa ilmaisua. Ervasti (2013) kuvaa 

säveltämisen ja musiikillisen keksinnän mahdollisuuksia tunnekasvatuksessa. Säveltämisen 

kautta voidaan kokeilla turvallisesti erilaisia tunteita. Tunteita voidaan kuvailla ja miettiä, 

miksi niitä heräsi ja millaisissa arkisissa tilanteissa samoja tunteita voi nousta pintaan.  

Säveltäminen on teknistä osaamista. Musiikinopettajat ajattelevat, että musiikinteoria 

tukee säveltämistä. Musiikin pelisäännöt, esimerkiksi musiikinteoria ja musiikin elementit, 

täytyy hallita, jotta niitä voi noudattaa tai rikkoa. Arto kuvailee, miten ”luovuus on 

suhteellisen pieni osa sitä taikuutta, mitä siinä syntyy”. Säveltää voi toki ilman 

musiikillista koulutusta, mutta musiikinteorian opiskelu antaa työkaluja itseilmaisuun. 

Koulutuksen ajatellaan tukevan itseilmaisua, ei kahlitsevan sitä. Säveltämisen ja 

improvisaation keskeisenä erona nähdään muistiin merkitseminen niin, että joku muukin 

voi toistaa sävellyksen myöhemmin (vrt. Lindley 1980). Säveltämistä harjoitellessa raja 

keksimisen ja kopioinnin välillä on häilyvä. Esimerkiksi sointukiertoja lainataan melodian 

pohjalle. Musiikin elementtejä opiskellaan, ja niiden pohjalle lähdetään keksimään omaa. 

Ruotsinkielinen termi säveltämiselle, tonsättning, kuvaa hyvin säveltämistä: säveltäminen 

on sävelten asettelua. Sanoitus ja melodian säveltäminen kulkevat käsi kädessä sanoituksen 

määritellessä melodian rytmiä.  
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Että ne kaikki elementit on jo olemassa, että se taika, mitä siihen itse sitten 

säveltää, mitä luo, niin se on pieni osa sitä. (Arto)  

Säveltäminen on mun mielestä melodian hahmotellemista. (Noora)  

Mun mielest tonsättning on ruotsiks niinku hyvä termi. Et sehän on niinku sävelten 

tai äänten asettelua. (Heikki)  

Säveltäminen on musiikillista keksintää. Ervasti (2003) määrittelee musiikillisen keksinnän 

säveltämiseksi, improvisoinniksi, äänikerronnaksi tai sovittamiseksi. Säveltäminen eroaa 

musiikillisesta keksinnästä siinä, että musiikillisessa keksinnässä opetellaan musiikillisia 

tietoja ja säveltämisessä tarkoitus on yleensä luova. Musiikillinen keksintä ja improvisointi 

ovat helppoja lähtötapoja säveltämiselle. Luokkatilanteissa tapahtunutta musiikillista 

keksintää ja improvisaatiota voidaan pitää jo säveltämisenä. Erityisesti jos 

improvisointisession jälkeen muistaa jonkun hyvän kohdan ja ottaa sen talteen, 

improvisointi voi olla laajasti ajateltuna säveltämistä. Muistin apuvälineenä improvisointia 

musiikintunnilla voi äänittää, ja etsiä sieltä hyviä kohtia, joita lähdetään kehittämään 

eteenpäin.  

Se voi olla laajasti keksintää, improvisointia, ja varsinkin jos sen improvisoinnin 

pystyy sitten, jos muistaa jonkun hyvän kohdan ja ottaa sen tavallaan sen siitä 

keksitystä talteen niin sittenhän se on jo säveltämistä. (Noora)  

Säveltäminen tarpeeseen. Koulumaailmassa säveltämiseen liittyy myös opetuskäyttöön 

säveltäminen. Musiikinopettajat säveltävät muun muassa koulukuoroille ja – orkestereille. 

Tavoitteena on saada sopivan haastavaa, mutta kuitenkin musiikillisesti mielenkiintoista 

soitettavaa. Säveltäjälle opetuskäyttöön säveltäminen saattaa merkitä taiteellisten 

kompromissien tekemistä, tai sitten ei. Myös sovittamisessa nähdään olevan 

sävellyksellisiä piirteitä. Sovittaminen tarvitsee idean, joko koulutuksen tuloksena tai 

omasta päästä. Oppilaiden keksimien lisä-äänten voidaan laajasti ajatella olevan 

säveltämistä. Opettajat saattavat myös säveltää yksin tai yhdessä oppilaiden kanssa koulun 

tilaisuuksiin ja juhliin.  

Kun se on ainoo tapa saada sopivaa soitettavaa niille, ku tietää mitä tenavat osaa 

soittaa, nii osaa kirjoittaa just sellasta, että siinä on haastetta, ja kuitenkin niin, 

että ollaan musiikin äärellä oikeesti. (Marko)  
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Jokainen voi säveltää. Kysyessäni, kuka voi säveltää, kaikki opettajat olivat sitä mieltä, 

että periaatteessa kuka vain voi säveltää. Omia rajoitteita asettaa esimerkiksi aika. 

Oppitunneilla käytettävä aika on rajallinen, mutta myös vapaa-ajansäveltäjillä aika on 

ongelma työn ja perheen kanssa. Heikki toteaa myös, että säveltäminen vaatii idean: 

”ilman sitä ideaa, sil ajal ei oo mitään merkityst”. Idean lisäksi täytyy olla tekniikkaa 

toteuttaa idea. Nooran mielestä säveltäminen vaatii kuitenkin sävelkorvaa, eli sitä että 

erottaa kaksi erikorkuista säveltä toisistaan. Rytmitajua voi silti olla, vaikka säveliä ei 

erottaisikaan, ja näin ollen voi toimintaan osallistua vaikkapa räppäämällä. Myös 

jonkinlainen käsitys siitä, mitä soittimia voi käyttää ja miten olisi hyväksi. Tähän auttaa 

esimerkiksi runsas musiikin kuuntelu. Termi ”säveltäminen” pelottaa hirveästi oppilaita. 

Vaatii paljon uskallusta ja rohkeutta lähteä kokeilemaan säveltämistä ja uskaltaa esitellä 

muille ideoitaan. Joillekin oppilaille sanoitus on helpompaa ja toisille taas melodian 

tekeminen. Opettajan tehtävä on auttaa sitten sen muun, esimerkiksi harmonian, kanssa.  

Et jos on laulaja, niin sä saat ehkä sen tekstin ja sen melodian, mutta ei mitään 

hajua mist se harmonia tulee. Ja sit taas meidän [opettajien] pitää opettaa se. 

(Minna)  

Musiikinopettajat liittävät luovuuden säveltämiseen, mutta toisaalta myös kyseenalaistavat, 

minkä verran sävellyksistä löytyy luovuutta ja minkä verran lainataan ja kopioidaan. Onko 

säveltämistä, jos lainaa sointukierron tai melodian ja muuntelee niitä?  

Ja sittenhän on ihan nää lauluntekijät, jotka laittaa melodian joillekin sanoille tai 

päinvastoin. Tai ottaa jonku valmiin melodian ja laittaa siihen sanat ja sen jälkeen 

muuttaa sitä melodiaa sen verran että siitä tulee oma. Että missä kohtaa siinä 

sävellettiin niin se on toinen asia. (Marko)  

Marko toteaa, että ”ne luovat jutut, ne säilyy sata vuotta ja ne mitkä ei oo luovia niin ne 

unohtu jo viime vuodelta”.  Luovuudeksi mielletään myös uuden etsiminen ja rohkea 

kokeilu niin, ettei aina mene rutiinien mukaan.  

Keskimäärin semmoset ihmiset, jotka on luovia, ne on luovia ylipäätään kaikessa, 

ne on luovia ripustaan pyykkiä ja ne on luovia tekemään melodian ja ne on luovia 

ajattelemaan sen boksin ulkopuolelta ja löytään ratkaisuja erilaisissa tilanteissa, 

että luovuus ei oo mun mielestä pelkästään taiteeseen liittyvä asia. (Noora)  
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6.1.1 Musiikintunneilla musiikillista keksintää ja improvisaatiota   

Useimmat opettajat tekevät eron säveltämisen ja musiikillisen keksinnän välillä. 

Musiikillinen keksintä koetaan ehkä helpommaksi ujuttaa musiikintunneille, eikä termi ole 

niin pelottava kuin säveltäminen. Musiikintunneilla musiikillinen keksintä pohjautuu 

monella improvisointiin. Musisoitaessa esimerkiksi keksitään sooloja säkeistöjen väliin. 

Sooloissa hankaluudeksi muodostuvat tasoerot. Yksi ei kehtaa tehdä yhtään mitään ja 

toinen ei muuta tekisi kuin soittaisi sooloja. Soolojen onkin hyvä perustua 

vapaaehtoisuuteen.  

Että joku ei edes kehtais soolona tehdä yhtään mitään, edes koputtaa pöytää, ja sit 

taas siel on jotain kitaristei, jotka soittaa heti Hendrixin perässä, et eivät muuta 

tekiskään ku soittasivat sooloja. Ja kaikkee siltä väliltä. (Marko)  

Opettajat käyttävät pentatonista asteikkoa improvisoinnin pohjana. Improvisoinnille on 

hyvä asettaa jonkinlaiset rajat, ettei vaihtoehtojen runsaus estä tekemistä. Musiikillinen 

keksintä näkyy myös bodypercussion-harjoituksissa ja rytmi-improvisaatioina soittimilla. 

Blues on luonteva oppikokonaisuus sisällyttää säveltämistä: oppilaiden kanssa voidaan 

säveltää oma blues ja harjoitella improvisaatiota. Joskus sanoitetaan uudestaan laulu. Osa 

käyttää valmiita sointupohjia, joiden päälle keksitään melodioita laulaen, osa 

kadenssilaulamista. Molemmat tavat opettavat löytämään harmonian tukisävelet, joiden 

perusteella melodia rakennetaan. Anna on kokeillut musiikkidraama-harjoitusta, jossa 

pienryhmissä valmistellaan soittimilla esitys. Esityksessä ei saa puhua, vaan kaikki äänet 

tuotetaan soittimilla. Esityksen jälkeen muut yrittävät arvata, mitä esityksessä tapahtui.  

Musiikillista keksintää voi ottaa osaksi musiikkitiedon kursseja. Seija kertoo, että eri 

”ismejä” opiskeltaessa tutustutaan säveltäjien keinoihin: miten mikäkin ismi, esimerkiksi 

minimalismi, näkyy musiikin elementeissä. Myös musiikkiliikuntaa yhdistetään 

musiikkitiedon kursseihin historiallisia tansseja opettelemalla tai erilaisilla 

tunneharjoitteilla. Oppilaiden uskallusta heittäytyä ja olla oma persoona halutaan tukea. 

Seija korostaakin, että ”moka on lahja”. Marko hyödyntää musiikillista keksintää 

pyytämällä oppilaita keksimään lisä-ääniä melodioille. Tavallaan hän näkee tämän myös 

sovittamisena. Joidenkin oppilaiden kanssa hän on päässyt aika pitkällekin lisä-äänien 

keksimisessä, kun taas osaa ei kiinnosta ollenkaan.  
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Musiikillista keksintää ja säveltämistä käytetään enemmän valinnaisryhmien kanssa kuin 

pakollisilla tunneilla. Ryhmät ovat pienempiä ja musiikillisesti orientoituneita. Vinkkejä 

kaivataan myös käytännön toteutukseen. Millä tavalla säveltämistä saisi ujutettua jo 

valmiisiin sisältöihin niin, ettei tarvitsisi karsia muista aihekokonaisuuksista, vaan muuttaa 

työtapoja. Sovittamisessa päästään oppilaiden kanssa välillä lähelle säveltämistä. Noora 

kertoo, että opettajan uransa alussa hän ajatteli sovittamisen olevan selkeää kompin tai 

sointujen vaihtamista, esimerkiksi hevistä tehdään räppiä tai joululaulusta reggae-versio. 

Nyt hän ajattelee laajemmin sovittamisen tarkoittavan sitä, että joku sävellys sovitetaan 

niin, että se saadaan soitettua jollakin porukalla. Eli aina kun esittää jonkun toisen 

säveltämän sävellyksen, niin se on jonkunlainen sovitus. Jos sävellyksen sointuja 

muutetaan alkuperäisestä, niin se on jo aika lähellä säveltämistä. Noora kertoo myös, että 

he ovat tehneet tunneilla sovitus-harjoitusta, jossa jostain sävelmästä tehdään ensin 

esimerkiksi reggae-versio, sitten hevi-versio ja vaikka jazz-versio. Hän pohtiikin, että siitä 

ei olisi enää kovin pitkä matka tehdä itse jonkin tyyppinen kappale. Tosin tässä haasteeksi 

nousisi musiikin teorian tietämyksen ja ajan puute.  

6.1.2 Säveltämistä musiikintunneilla ja sävellysprojekteissa  

Aineiston perusteella ilmeni, että musiikinopettajien musiikintunneilla tapahtuva 

säveltäminen on enimmäkseen musiikillista keksintää. Opettajat järjestävät valinnaisia 

lukukauden kestäviä sävellystyöpajoja, mutta myös lyhyempiä sävellysprojekteja osana 

normaalia musiikinopetusta tai valinnaisia kursseja. Sävellysprojekteissa syntyy pääasiassa 

kevyttä musiikkia, mutta jonkin verran myös klassista. Sävellysprojektin aluksi 

perehdytään musiikin elementteihin, sanoituksen lähtökohtiin ja sävellysten rakenteisiin. 

Opettajat saattavat tehdä harjoitussävellyksen oppilaiden kanssa. Oppilaiden kanssa 

tutustutaan myös jo olemassa olevaan musiikkiin. Oppilaat saavat tuoda omaa 

mielimusiikkiaan oppitunneille. Mielisävellyksiä analysoidaan ja mietitään, mikä 

sävellyksissä on hyvää.  

Me yritetään lähteä elementtien opettelusta, joita yhdistelemällä voidaan tuottaa 

omaa musiikkia. (--) Että se säveltäminen on niitten elementtien osaamista ja 

tiedostamista ja sitten niitä oman maun ja sääntöjen mukaan sitten yhdistelemällä. 

(Arto)  
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Harmonia toimii pohjana melodialle. Arto kuvailee, että melodiasta saattaa tulla 

”kimurantti”, jos harmonian kulusta ei ole visiota. Myös muodon kanssa saattaa tulla 

vaikeuksia. Melodian linjoja mietitään, mikä on laulettavaa ja mikä ei. Oppilaita 

kannustetaan kuuntelemaan ja kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja. Sointuja opetetaan 

lihavoittamaan ja bassolinjoja muhkeuttamaan. Opettaja näyttää esimerkiksi malleja 

erilaisista sointukierroista. Sointukiertoja voi myös arpoa. Valmiisiin sointukiertoihin 

tehdään melodioita ja sanoituksia. Marko lähtee liikkeelle melodian tekemiseen 

kadenssilaulamisen avulla. Siinä oppilaat etsivät oman melodian käyttämällä soinnun 

säveliä apunaan. Nooran oppilaat ovat tehneet harjoitussävellyksiä pareittain. Hän yrittää 

aina katsoa, että edes jompikumpi parista osaisi soittaa pianoa tai kitaraa. Jos ei ole 

säestyssoitinta, voi olla vaikea ymmärtää harmoniaa. Sanoitukset (ks. luku 6.1.3) ovat 

melodian ja harmonian lisäksi suosittu tapa lähteä säveltämään. Monet opettajat 

sävellyttävät jonkin teeman, esimerkiksi rakkaus tai erilaisuus, ympärille.  

Oman haasteensa säveltämisen ohjaamiseen tuovat oppilaiden vaihtelevat taidot soittaa ja 

lukea ja kirjoittaa nuotteja. Teknologia voi tosin nykyään toimia apuvälineenä ja työkaluna 

säveltämisessä. Anna miettii, mitä jos oppilas ei osaa soittaa mitään soitinta, eikä osaa 

lukea nuotteja, niin onko tärkeää, että hän pääsee säveltämään? Säveltäminen myös 

koetaan herkäksi aiheeksi, johon oppilasta ei haluta pakottaa. Anna kertoo ottavansa 

sävellystä mukaan oppilaan ja ryhmän lähtökohtien ja tarpeiden mukaan. Säveltämistä hän 

ei kuitenkaan näe välttämättä tärkeimpänä oppisisältönä musiikissa, varsinkaan, jos 

oppilailla ei ole perustaitoja hallinnassa.  

Ois hirveen hyvä, jos ois joku soitin, kitara tai piano, mut sen lisäksi se voi nykyään 

olla se tietokone, et se mahollistaa tosi paljon jos kuulee sen sävellyksen jotenki 

hahmona, kuulee soinnun, kuulee melodian, pystyy jonkulaisen työkalun avulla, 

ettei tartte kaikkee ihan niinku vaa kuvitella korviensa välissä. (Noora)  

En niin kun nää sitä, että minkä takia jollekin perus-Jampalle pitäis opettaa… tai 

että jos sillä ei oo kotona ees mitään soitinta, niin miks mä käytän koulussa aikaa 

siihen, että se keksii pianolla jotakin. Että pitäis tavallaan yrittää niin kun sen 

oppilaan omista lähtökohdista aina jotenkin koittaa miettiä sitä. Vähän ryhmän 

mukaan. (Anna)  



 56 

Säveltämiskurssin voi rakentaa myös sisältämään laajemmin eri tapoja säveltää aina 

klassisesta jazziin niin että joka tunnilla on eri aihe. Heikki kuvailee lähestymistapaansa 

holistiseksi, ja tarkoitus olisi, että ”kaikesta olisi hyötyä kaikkeen mahdollisimman paljon”. 

Kurssilla vieraillaan yleensä esimerkiksi äänitysstudiolla tai musiikkioppilaitoksissa. 

Studiovierailut ovat antoisia, kun muusikot kertovat arjestaan. Tosin Heikin apua tarvitaan 

kertomusten ”tulkkaamiseen”, sillä muusikoilla saattaa olla hankaluuksia pukea sanoiksi 

tarkoittamaansa. Mahdollisena uutena aiheena on ajankohtaisesti pelimusiikki, jonka 

Heikki näkee mahdollisuutena työllistyä hyvin musiikinalalle, ”et se ei ois vaan tuommosta 

apurahapelleilyä”. Heikin koulutus ei anna työkaluja pelimusiikin opetukseen, joten hän 

kokee, että siihen tarvitsisi perehtyä itse ensin.  

Tän vuoden kurssi on siin mieles haasteellinen, et siin on muutama veijari jotka on 

ihan pelimusiikin lumois. (--) En mä tunne sitä maailmaa yhtään. Mä oon vetäny 

jotain hedelmäpelii jossain Prismas, nii ja sit taas nää jätkät tietää kauheen hyvin 

nii siin mieles. (Heikki)  

Sävellysprojekteissa sävelletään yleensä yksi sävellys, jonka genren oppilas saa valita itse. 

Oppilailla saattaa olla yhteinen teema sävellyksen kehyksenä, mutta ei välttämättä. 

Sävellykset sävelletään pääasiassa yksin, mutta jonkin verran myös parin kanssa. 

Opettajasta riippuen sävellys palautetaan nuotinnettuna, tai muussa muodossa, esimerkiksi 

äänitteenä, MIDI -tiedostona tai valokuvana (ks. 6.1.4). Palautetta saadaan niin muilta 

oppilailta kuin opettajaltakin (ks. 6.2.3). Osa opettajista järjestää oppilaiden omista 

sävellyksistä koostuvia sävellyskonsertteja. Oppilaita kannustetaan tuomaan omia 

sävellyksiä näytille myös kurssien ulkopuolella. Oppilaiden omia sävellyksiä on jonkin 

verran laulettu tai soitettu musiikintunneilla, mutta se ei ole kovin yleistä.  

Ja sitten mä oon pyytänyt oppilaita aina tuomaan näytille omia biisejänsä mitä ne 

on tehneet. (--) Ja on me pidetty ihan sävellyskonsertteja tuolla koululla oppilaiden 

omista biiseistä. Ja tota noin niin, vähemmän on ollut, on mulla ollut oppilaita 

jotka on tehnyt ihan klassista musiikkia myös ihan sinfonioihin saakka. Näitä on 

katteltu ja soitettukin. (Marko)  

Markon koululla on ollut vuosien varrella muutama kummisäveltäjä. Kokemukset eivät 

olleet kovin positiivisia: usein säveltäjä hoiti säveltämisen ja oppilaat katsoivat vierestä. 

Kummisävellystoiminnasta voisi saada hedelmällistä, jos kummisäveltäjät ja oppilaat 
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saataisiin säveltämään yhdessä vertaissäveltäjinä (vrt. Virkkula 2014: muusikoksi opitaan 

soittamalla ammattilaisen kanssa).  

Siit ei kans  tullut sen valmiimpaa ku ei heil [kummisäveltäjillä] ollu mitään 

opettajataitoja. (--) Et nää niinku säveltäjien mukanaolo siel tunneil, ei oo toiminu 

kertaakaan. Ku niil ei oo ollu minkäänlaisia opettajataitoja. Et tota noin, on eri 

asia säveltää ku opettaa. (Marko)  

Seija on tehnyt lukio-opiskelijoidensa kanssa musiikkiteatteria. Prosessiin kuuluu se, että 

kirjoitetaan itse näytelmä ja siihen musiikki. Säveltäminen lähtee usein improvisaatiosta ja 

erityisesti ryhmäimprovisaatiosta. Koska he eivät käytä valmista käsikirjoitusta tai valmiita 

musiikkeja, kaikki lähtee nuorista itsestään. Prosessi on tärkeä, ja siihen kuuluu 

neuvotteluvaihe, jolloin hahmotellaan teemaa ja prosessin tavoitteita. Seija kutsuu tätä 

vaihetta ”oksennusvaiheeksi”, jolloin kaikki ovat toistensa kurkussa ja yritetään saada 

tolkkua tekemiseen. Prosessimyllystä päästään kuitenkin ihanaan esitysvaiheeseen, jossa 

kaikki osaavat kaiken ja pääsevät nauttimaan.  

6.1.3 Lähtökohtia sanoitukseen  

Vaikka moni opettaja lähtee mielellään säveltämään harmonian pohjalta, myös sanat ovat 

tärkeät. Kieli määrää melodian rytmityksen ja sävellyksen tunnelman. Surulliseen 

melodiaan ei sovi iloiset sanat, ainakaan useimmiten. Musiikintunneilla käsitellään sitä, 

miten teksti tukee musiikkia, tai miten musiikki tukee tekstiä. Sanoitukseen lähdetään 

usein analysoimalla muiden tekstejä. Opettajat kertovat käyttävänsä muun muassa Reino 

Helismaan sanoituksia tai Heikki Salon Kahlekuningaslaji-kirjaa. Sanoituksia 

analysoidaan esimerkiksi laskemalla montako tavua säkeissä on, ja miten riimiparit niissä 

menevät. Samalla tulee käytyä muoto-oppia ja runon tekstioppia. Riimipareja harjoitellaan 

oppilaiden kanssa päättämällä, monenko tavun riimipareja säkeisiin tulee. Ensin täytyy 

tietää sääntö ennen kuin siitä voi poiketa. Marko kertoo näyttävänsä usein kaksi eri tekstiä 

oppilaille. Yhdessä on hyvä riimitys ja toisessa ei. Oppilaiden kanssa mietitään, kumpaa 

olisi helpompi lähteä säveltämään, ja yleensä päädytään, että hyvin riimitettyä on helpompi 

säveltää. Suorasanaista on vaikeampi riimittää.  

Toinen lähestymistapa sanoitukseen on keksiä itse runoja. Oppilaiden kanssa voi pitää 

yhteisen aivoriihen. Oppilaiden kanssa päätetään teema, vaikka rakkaus, ja mietitään, mitä 
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kaikkea siihen teemaan liittyy. Sanoja voi kerätä taululle tai erillisille papereille. Voi olla 

esimerkiksi ”adjektiivipilvi”, ”verbipilvi” ja ”substantiivipilvi”. Niiden pohjalta lähdetään 

tekemään runoa, yksin tai yhdessä. Yhdessä koko luokan kanssa tekeminen on usein paljon 

hitaampaa. Useimmilta oppilailta syntyy tekstiä, mutta osa ei uskalla tai viitsi kirjoittaa.  

Ne vaan sanoo laiskuuttaan, et en mä keksinyt mitään. Et tääkin on niin herkkä 

asia mun mielest, et siihen pakottaminen ei palvele mitään. (Marko)  

Joskus oppilaat heittäytyvät vitsikkäiksi ja runot ovat sen mukaisia. Markon mukaan 

sekään ei haittaa, jos vaan riimiparit ovat oikein. Osa on todella niukkasanaisia tekstin 

kanssa, ja osalla tulee hirveä määrä. Tekstiä on joutunut sitten karsimaan, jotta sanat 

mahtuisivat tahteihin. Minna kertoo, että esimerkiksi rap on ollut todella suosittua viime 

aikoina. Opiskelijoiden kanssa on mietitty, miten tehdään rap-tekstejä ja niitä on tehty 

yhdessä. 

Sanoituksen määrän painotus riippuu ryhmästä. Arto kokee, että sävellyskurssin 

opiskelijoilla syntyy hyvin sanoituksia itse, joten tunneilla ei ole juuri tarvinnut 

sanoittamiseen keskittyä. Opiskelijoiden kanssa pohditaan esimerkiksi sitä, mikä ero on 

siinä jos säveltäjä kirjoittaa itse tekstinsä tai jos hän käyttää ulkopuolisen kirjoittamia 

tekstejä. Miten ajattelutapa eroaa, jos tekstit ovat omia tai muiden. Opiskelijoiden kanssa 

mietitään, kannattaako aloittaa sanoista vai melodiasta, vai tehdä niitä yhtä aikaa. 

Opiskelijoita tuetaan kirjoittamaan lauluja yhdessä laulun tekemisen co-writing –

periaatteella. Osalla opiskelijoista syntyy luonnostaan hyviä melodioita tai sanoituksia, ja 

osalta taas sointukiertoja ja bassolinjoja. Näitä opiskelijoita olisi hyvä ajaa yhteen. 

Sanoitus voisi saada tukea muustakin opetuksesta, esimerkiksi kielistä tai historiasta. 

Äidinkielen tunneilla tai vieraan kielen tunneilla voitaisiin runo-opin yhteydessä kirjoittaa 

runo, joka sävellettäisiin ja harjoiteltaisiin musiikin tunnilla, ja myöhemmin esitettäisiin 

vaikkapa koulun juhlassa. Samoin historian tunnin teemaa voisi miettiä niin äidinkielen 

kuin musiikin tunneilla.  

Sanottajatyypit tuottaa hienoo tekstiä, mut sit on ehkä vaikeeta just joku harmonian 

löytäminen ku ei soita mitään harmoniasoitinta. Et jos on laulaja, niin sä saat ehkä 

sen tekstin ja sen melodian, mutta ei mitään hajua mist se harmonia tulee. (Minna)  

Jonki verran mä oon yrittänyt tuolt omast poppistaustast tuoda sitä tämmöst niinku 

co-writing –biisintekotyyliä, et tuollakin on selkeesti muutama semmonen tyyppi  
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(--) et ne tekee hyvät sointukierrot ja rakenteet (--) ja sit siel on semmosii (--) jotka 

on niinku hemmetin hyvii tekee melodioita ja ehkä jopa tarttuvii teksinpätkii, et sais 

tämmöset ajettuu yhteen. (Heikki)  

6.1.4 Sävellyksen dokumentointi ja esittäminen 

Musiikin opetussuunnitelma jättää paljon tilaa opettajan omille painotuksille. Muun 

muassa tämän seurauksena eri kouluista tulevilla yläkoululaisilla ja lukiolaisilla on hyvin 

vaihtelevat taidot ja tiedot musiikissa. Heikki kuvailee, että toinen ui klassisessa 

musiikinteoriassa kuin kala vedessä kun taas toisen osaaminen perustuu 

tietokoneavusteiseen musiikin tekemiseen. Marko kertoo, että musiikkiluokkalaisten ja ei-

musiikkiluokkalaisten välillä on ”tietysti luonnollisestikin tosi isot erot”, mutta myös 

musiikkiluokkien sisällä on ”hirveet erot”. Kaikki oppilaat eivät ehdi oppia kaikkea, mitä 

pitäisi siinä ajassa, mikä on käytössä.  

Jos meil ois rajattomasti aikaa käytössä, niin kaikki oppis kaiken. Mut johonki 

pitää raja vetää ja tietyllä vauhdilla on pakko edetä, et pysytään edes jotenkin 

opetussuunnitelmas mukana. (Marko)  

Musiikkipainotteisilla luokilla suurin osa oppilaista soittaa jotain soitinta, mutta 

teoriatuntemus vaihtelee paljon. Ongelmana on myös, että vaikka oppilaalla voi olla 

näennäisesti hyvät taidot musiikinteoriassa, niin käytännössä yleisnäkemys musiikista on 

ohutta. Oppilaat hankkivat teoriaosaamista, mutta eivät osaa käytännössä hyödyntää 

oppimaansa.  

Et sanotaan et on suoritettu ne ja ne kurssit, mut ku niil ei oo mitään välii oikeesti 

jollet sä tajuu niist mitään tai pysty soveltaa niit, et ehkä ne ahaa-elämykset on 

semmosia, et yhtäkkiä tajuutkin et hei tää teoriajuttu, se on oikeesti niinku olemas 

et ei se ollutkaan vaan siel teoriatunnilla, et näin. (Heikki)  

Säveltämiseen liittyy sävellyksen muistiin merkitseminen. Opettajasta riippuen sävellyksen 

dokumentointitapa vaihtelee nuotista äänitteeseen tai MIDI -tiedostoon. Tärkeää on 

kuitenkin, että sävellyksestä jää jonkinlainen dokumentti. Oppilaiden nuotinnustaidot 

vaihtelevat paljon. Tavallisia musiikinryhmiä opettava Anna kertoo nauhoittavansa 

oppilaiden sävellyksiä puhelimella, ja tekevänsä niistä itse myöhemmin transkriptioita. 

Näin oppilaille jää nuotti omasta sävellyksestä. Eräs Annan oppilas oli kertonut hänelle 
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miten hienoa oli, kun oma runo heräsi henkiin musiikin kautta. Nuotinkirjoituksen apuna 

voi käyttää nuotinkirjoitusohjelmia ja tietokoneeseen kiinnitettävää MIDI -koskettimistoa. 

Erityisesti sellaiset oppilaat, jotka ymmärtävät edes jotain kosketinsoittimista ja melodian 

kulusta saavat näin apua nuotinkirjoitukseen.  

Jos ne on ymmärtänyt koskettimista jotain niin sitten tota mä oon asettanut ne 

sitten MIDI –kiipparin kanssa ja Finalen auki sinne. Ei me millään muulla niit 

nuottei sit oo oikeestaan kirjoitettukaan. (Marko)  

Sävellyskurssien lopputyöt palautetaan opettajasta riippuen nuottiversiona tai muussa 

muodossa. Sävellyksen voi dokumentoida perinteisen nuottiversion lisäksi esimerkiksi 

äänittämällä, valokuvaamalla tai MIDI -tiedostona. Heikki määrittelee, että sävellyksen 

vaatimuksena on ”musiikiksi luokiteltava alulla, keskiosalla ja lopulla varustettu teos, 

jossa on jokin vilpitön pyrkimys uuteen”. Pop-musiikin nuotintamisen suurena haasteena 

on melodian synkopointi. Nuotinnukset ovatkin usein suuntaa-antavia. Minna vaatii 

kurssityöstä nuotinnuksen, koska hän haluaa pitää kurssin tason kovana: ”muuten on sama 

jakaa Anttilan kulmalla kursseja, jos opiskelijoilta ei vaadita”. Nuottien taso vaihtelee 

paljon, sillä osa opiskelijoista on opiskellut teoriaa vain vähän, kun taas osa tähtää 

ammattimuusikoiksi.  

Tärkeä osa sävellysprosessia on myös päästä esittämään valmiita sävellyksiä, etteivät ne 

jää vain laatikon pohjalle. Sävellyksiä voi esittää vaikkapa koulun konsertissa, mutta jo 

omalle luokalle esittäminen voi olla iso ja tärkeä asia. Sävellysprosessin aikana olisi hyvä 

päästä esittämään keskeneräistäkin sävellystä muille, ja saada sävellyksestä palautetta ja 

ehdotuksia esimerkiksi sovitukseen. Osa opettajista järjestää oppilaiden kanssa 

sävellyskonsertteja, ja on saattanut äänittääkin valmiita sävellyksiä. Opiskelijat ovat 

innoissaan esittämässä sävellyksiään julkisesti. Sävellyskonsertit ovat suosittuja 

tapahtumia, ja suosituimmat sävellykset jäävät elämään konsertin jälkeenkin osana koulun 

arkea. Sävellyksiä saatetaan esittää myöhemmin koulun muissakin tapahtumissa. 

Sävellyskurssit ovat innoittaneet opiskelijoita tarjoamaan omia sävellyksiään 

radiosoittoonkin. Arto haaveilee mahdollisuudesta tehdä studiotason äänitykset 

sävellyskurssin töistä, mutta käytännössä aika ei riitä. Heikki kokee, että lukiolaiset ovat 

ylityöllistettyjä, eikä siksi ole painostanut sävellyskonsertin järjestämiseen. Mahdollisuus 

siihen on kuitenkin kurssilla aina tarjottu.  
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Siis totuushan on se, et noi lukiolaiset on niin perhanan ylityöllistettyjä mun 

mielestä. Sit kaikil on niinku ratsastukset ja kuvioluistelu ja uinti ja pesäpallo siin 

pääl sitten niin, ja viel ku toi meidän porukka on tuommosta aktiivijengii myös niinku 

kaikin puolin niin ei sitä aikaa niil oikeesti oo kauheesti niin sen takia mun mielest 

on tärkeint et tuost kurssist jää paljon tietoo ja sit mä annan kopioina aika paljon 

matskuu niin ne jää heil sit toivottavasti semmoseks käsikirjastoks mitä voi 

myöhemmin niinku soveltaa eteenpäin ja näin. Et muutamat tuolt kurssilt on jatkanu. 

Et on tuol kurssil tutustunu ekoihin sävellysjuttuihin. (Heikki)  

Sävellyskonsertit eivät ole ainoita väyliä käyttää oppilaiden omia sävellyksiä. Opettajilla 

on kokemuksia oppilaista, jotka ovat tunnin jälkeen tulleet näyttämään omia sävellyksiään, 

ja halunneet esittää niitä esimerkiksi koulun juhlissa tai musiikkitapahtumissa. 

Opetuskäytössä oppilaiden omia sävellyksiä käytetään vain vähän. Joidenkin oppilaiden 

orkesterisävellyksiä on soitettu koulun orkesterin kanssa. Orkesterille säveltäminen on 

kuitenkin haastavaa: oppilaan säveltämisen ja sovittamisen taidot ovat harvoin niin 

korkealla, että pystyisi kirjoittamaan sinfoniaorkesterille kovin omaperäistä. 

Musiikkitiedon tunneilla tehdään pienimuotoisia sävellyskokeiluita ryhmissä, ja ryhmätyöt 

esitetään muille kurssin aikana. Kokeilut voi merkitä muistiin esimerkiksi graafisin 

partituurein. Joskus tuotokset ovat päätyneet esimerkiksi välituntikonserteissa esitettäviksi. 

Monet koulut valmistavat musikaalin lukuvuoden aikana. Noora kertoo, että perinteisesti 

oppilaat ovat saaneet itse valita musikaaliin sävellykset, jotka on sitten kirjoitettu tarinaan 

sisälle. Olisi kuitenkin hienoa, jos mukaan saataisiin myös oppilaiden omaa tuotantoa.  

6.1.5 Opettajien kokemuksia aikaresursseista  

Opettajien kokemukset ajan ja tilojen riittävyydestä säveltämisen opetuksessa vaihtelivat. 

Anna järjesti sävellysprojektin osana valinnaista musiikkia ja käytti projektiin 8 × 45 

minuuttia. Hän koki, että aika riitti hyvin. Oppilaat etenivät eri vauhtia, ja aina kun jollain 

parilla oli sanat valmiina, hän otti heidät pianon ääreen työstämään melodiaa ja harmoniaa. 

Työpajaan sisältyi myös muun muassa sävellysten ja runojen analysointia. Annan mielestä 

alakoulussa on enemmän musiikillista keksintää kuin yläkoulussa. Yläkoulussa keksiminen 

jää vähemmälle, koska siellä on isoja aihekokonaisuuksia opetussuunnitelmassa. Myös 

ryhmän taso ja kiinnostus vaikuttaa siihen, saavatko oppilaat mitään irti musiikillisesta 

keksinnästä.  
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Arto kokee, että aika on rajallista sävellyskurssin piirissä. Opettajalle kurssi on eri asia 

kuin opiskelijalle. Jos on paljon opiskelijoita, niin yksityisohjausta on vähemmän kuin 

pienemmän ryhmän kanssa. Arton sävellyskurssi alkaa 4 × 75 minuutin ryhmätunnilla, 

joilla käydään läpi yleisiä asioita, esimerkiksi musiikin peruselementtejä. Tämän jälkeen 

alkavat yksilöohjaukset. Kun sävellyksiä on alkanut syntyä, ne esitetään ryhmälle, 

sovitetaan ja lopuksi esitetään konsertissa. Arto haaveilee, että sävellykset voisi äänittää 

lopuksi studiossa, mutta käytännössä aika ei riitä tähän. Muilla kursseilla Arto kokee, että 

tilaa säveltämiselle ei juuri ole. Kurssit on ahdettu täyteen asiaa, ja opettajasta on kiinni, 

mitä sieltä painottaa ja mitä uskaltaa jättää vähemmälle tai pois.  

Mut ei niissä sillai sävelletä, se on varmaan ajasta kii, kurssit on ängetty niin 

täyteen matskua, et se on varmaan opettajasta kii et kuinka sitä uskaltaa karsia ja 

pystyy tekemään siitä opetussessiosta oman näköisen ja silti kuitenkin suurin 

piirtein sen kaiken materiaalin käymään läpi. (Arto)  

Marko käyttää säveltämisen opettamiseen muutaman tunnin periodin vuodessa. Silloin 

käydään läpi muotoasioita ja tekstin riimitysasioita. Muuten säveltäminen jää oppilaiden 

omaehtoiseksi harrastamiseksi. Marko kuitenkin kannustaa oppilaita tuomaan 

sävellyksiään näytille. Käytännössä säveltämiseen tunnilla on vaikea lähteä ajan vähyyden 

ja oppilaiden taitojen takia.  

Siin on ihan semmonen periaatteellinen resurssipula, et siihen on niinku kauheen 

vaikee lähtee, koska kaikilla ei oo ensimmäistäkään ideaa yhtään mistään, saati 

että osais edes nuottien nimet. Tietäis että mitä nuotit on, tietäis että mikä soitin on. 

Et tota noin ni siit tulis kakofoniaa. (Marko)  

Kokemus ajan vähyydestä ja opetussuunnitelman laajuudesta näkyy lähes kaikissa 

haastatteluissa. Seija kuitenkin kokee, että vaikka aika ei riitä hyvin, niin se on otettava. 

Opiskelijoille musiikillinen keksintä ja säveltäminen tunneilla ovat todella tärkeitä ja 

tykättyjä. Nooran mielestä tunteja on niin vähän, että ei tunnu riittävän aika ottaa sävellystä 

osaksi opetusta, ainakaan omana asiana. Sen sijaan hän näkisi, että säveltämisellä voisi olla 

paikka opetuksessa työtapana. Esimerkiksi bluesin hän näkee luontevana oppisisältönä 

ottaa säveltämistä oman bluesin säveltämisen muodossa. Ajan puutteen lisäksi haasteellista 

on toimia isojen ryhmien kanssa, kun aikaa henkilökohtaiselle ohjaukselle ei jää. Ison 

ryhmän ja lyhyen ajan kanssa perehdyttämiseen jää vähän aikaa. Jos esimerkiksi 
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tietokoneohjelmaa käytetään sävellyksen apuna, pitäisi ensin ehtiä opetella käyttämään 

ohjelmaa. Tai jos ei ole teknologiaa apuna, tarvitaan musiikinteorian osaamista, jota 

suurimmalla osalla oppilaista ei ole riittävästi. Pitäisi tietää, mikä on tahti tai säe tai aika-

arvo. Ison ryhmän kanssa olisi hyvä olla apuopettajia auttamassa oppilaita sävellysten 

kanssa.  

Ja sit ihan tekemisprosessissa se ois kauheen hyvä, jos siellä ois kolme opettajaa. 

Mun lisäksi. Kiertelemässä, neuvomassa, kattomassa miten siellä homma etenee. 

(Noora)  

6.1.6 Säveltämiskasvatuksen tilat ja materiaalit kouluissa  

Tämän päivän musiikinopetuksessa on tärkeää se, että koulusta löytyy harjoitustiloja 

oppilaille. Usean musisoivan yhtyeen sijoittaminen samaan tilaan harjoittelemaan yhtä 

aikaa on käytännössä mahdotonta. Musiikinopetuksen tilat olisi hyvä suunnitella niin, että 

oppilaat voisivat jakautua pienryhmissä eri tiloihin musisoimaan. Opettajalla pitäisi olla 

välitön tai teknologian keinoin toteutettu näköyhteys oppilaisiin. Myös soitinvarasto voi 

toimia harjoitustilana. Tällöin on kuitenkin huomioitava riittävä ilmanvaihto ja äänieristys. 

(Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 2013, 66; Kuivamäki & Unkari 2012, 66–67.) Harvassa 

koulussa näin kuitenkaan on, ja musiikinopettajat kamppailevat tilaongelmien kanssa 

arjessaan. Useimmilla haastattelemillani opettajilla on käytössään yksi, yhtenäistä tilaa 

oleva musiikkiluokka. Musiikkiluokka ei kuitenkaan tilana ole välttämättä tarkoitukseen 

suunniteltu tai sopiva. Luokka saattaa olla ahdas, huonon mallinen tai heikosti varusteltu. 

Harvoin on mahdollisuutta jakaa tilaa pienemmäksi. Musiikkipainotteisilla kouluilla on 

jonkin verran paremmat tilat kuin tavallisilla kouluilla. Esimerkiksi harjoittelukoppeja ja 

bänditiloja saattaa löytyä enemmän. Äänieristys tosin jättää usein toivomisen varaa. 

Erityisen harmillista tilanne on niiden kannalta, joilla mahdollisuus olla soittimen kanssa 

tekemisissä on vain koululla. Joiltain kouluilta löytyy esimerkiksi erillinen soitinvarasto, 

jota voi käyttää ryhmän jakamiseen. Anna on jakanut välillä ryhmää niin, että osa on 

harjoitellut tai säveltänyt sointinvarastossa. Kerran eräs vanhempi soitti rehtorille, ja pyysi 

pedagogisia perusteluita, miksi hänen lapsensa on laitettu soitinvarastoon.  

Nyt sitten tuli valitusta yhdeltä vanhemmalta, että haluan pedagogiset perustelut 

miksi lapseni on laitettu soitinvarastoon. (Anna) 
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Heikin sävellyskurssi sijoittuu loppuiltapäivään. Yleensä koulurakennus on jo tyhjä, kun 

kurssi alkaa. Lukiolaisilla on siis hyvää tilaa tehdä ryhmätöitä. Kerran tunnin aiheena oli 

aleatoriikka. Yksi ryhmä laittoi peltiseen roskakoriin kiviä ja muuta tavaraa, ja heitti 

roskakorin portaita alas. Osa ryhmästä oli alemmassa kerroksessa äänittämässä roskakorin 

musiikillista matkaa. Arton koululla on suhteellisen paljon tiloja käytössä, mutta silti 

esimerkiksi ennen sävellyskonsertteja tilat ovat ahtaalla opiskelijoiden harjoitellessa 

konserttia varten koulun muun musiikkitoiminnan ohella.  

Musiikkiluokkien varustus vaihtelee. Kaikilta löytyy bändisoittimet, mutta joiltain lisäksi 

ryhmämelodiasoittimia, ukuleleja, djembejä, kontrabassoa ja vastaavaa. Säveltämisen 

kannalta olisi hyvä, jos koululta löytyisi esimerkiksi kitarat kaikille, ja mediateekki 

koskettimistoilla varustetuilla tietokoneilla. Tablettitietokoneita hyödynnetään 

vaihtelevasti. Opettaja saattaa kokea, että jos oppilaat ovat soittotaitoisia, teknologian 

hyödyntäminen ei ole niin välttämätöntä kuin jos oppilaat eivät osaa soittaa mitään soitinta. 

Sekvensseriohjelmia hyödynnetään muun muassa pienimuotoisten demojen, konemusiikin 

tai sovitusten tekemiseen. Tablettitietokoneita voi hyödyntää esimerkiksi oppilaiden 

soittoläksyjen taltioimiseen. Oppilaita voi rohkaista käyttämään omia älypuhelimiaan tai 

tablettitietokoneitaan, jos heillä ei ole käytössä pianoa. Älypuhelimeen saa ladattua 

koskettimiston, jonka avulla voi tapailla melodioita ja tehdä sovituksiakin. Kaikilla 

kouluilla ei riitä tabletteja kaikille oppilaille, mutta usein kuitenkin valinnaisryhmille.  

Tässäkin nää kaks soittoluokkaa vierekkäin niin pitäs aina olla sama sävellaji joss 

mennään kun kuuluu läpi niin paljon. Tää talo on hirveen täynnä et oikein 

harmittaa et varsinki nuoril jotka tulee maakunnista kaukaa, ei välttämät oo omaa 

pianoa, nii tää on ainut paikka mis ne voi koskee siihen soittemeen. Mut toki 

nykyään, ipadit, kännykät, siel on koskettimet, me käytetään myös niitä. (Minna)  

Musiikinopetuksessa säveltämistä ja musiikillista keksintää hyödynnetään enemmän 

varhaispedagogiikassa ja peruskoulun alaluokilla kuin yläkoulussa ja lukiossa, vaikka 

oppilaiden taitotaso kasvaa (Ojala & Väkevä 2013, 17–18, ks. 3.2). Musiikinopettajista 

tuntuukin, että opetusmateriaalia säveltämiseen on enemmän alakoululaisille kuin 

yläkoululaisille ja lukiolaisille. Noora toivoisi lisää opetusmateriaalia ”kunnolla kirjoissa 

ja kansissa” tukemaan omia ideoita ja omaa opetusta. Opetusmateriaali voisi sisältää 

paljon eritasoisia erilaisia sävellys-, sanoitus-, ja kuunteluharjoituksia lukiolaistenkin 

tasoisille. Yksissä kansissa harjoitukset olisivat helposti samaan pakettiin koottuina ja 
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selkeästi ohjeistettuina. Materiaalin toivottaisiin olevan myös sovellettavissa erilaisille 

ryhmille ja nopeastikin toteutettavissa normaalin opetuksen yhteydessä. Vinkkejä 

kaivataan siihen, miten ottaa säveltämistä työtapana niin, ettei tarvitsisi valita jonkin 

oppisisällön tai säveltämisen välillä. Yläkoululaisille ja lukiolaisille löytyy vinkkejä 

erilaisista projekteista, mutta vähemmän pienistä sävellysharjoituksista.  

Että miten semmosen aivan tavallisen 8A:n kanssa aivan tavallisena torstaiaamuna 

seiskytviis minuuttisella tai nelivitosella teetettäis joku asia niin että siihen menee 

vaan kakskyt minuuttia. Jossa ois säveltämistä mukana. Tai improvisointia, tai 

molempia. Et semmosia keinoja niihin. (Noora)  

Säveltämisen integrointi muuhun opetukseen ei ole kovin vahvalla pohjalla yläkoulussa ja 

lukiossa. Syynä voi olla aineenopettajien ryhmäytyminen samaa ainetta opettavien kanssa, 

kun taas musiikinopettajia on koulussa yleensä vain yksi. Koska musiikintunteja on vähän, 

isompien projektien toteutus muiden aineiden kanssa ja ”tuntien menettäminen” voi tuntua 

mahdottomalta. Musiikkiteknologiaa integroidaan jonkin verran sävellyskurssiin. 

Opiskelijoiden tunneilla tehtyjä ryhmätöitä on saatettu äänittää opettajan tietokoneella tai 

opiskelijoiden omilla laitteilla. Musiikkipainotteisissa lukioissa sävellysten nuotit tehdään 

pääsääntöisesti tietokoneella, joten siinäkin mielessä musiikkiteknologiaa on integroitu 

opetukseen.  Vieraiden kielten ja äidinkielen kanssa on luontevaa tehdä yhteistyötä. 

Yhteistyötä jarruttaa erityisesti ajanpuute: kurssisisältöjä ei voi paisuttaa kovin paljoa. 

Henkilökohtaista ohjaustakin pitäisi pystyä antamaan opiskelijoille, vaikka heitä olisi 

kurssilla paljon. Ongelmaksi saattaa muodostua myös muiden opettajien 

yhteistyöhaluttomuus. Tämä saattaa johtaa jopa eri opettajien järjestämiin samantapaisiin 

projekteihin. Eräällä koululla ilmaisutaidonopettaja ei halua tehdä yhteistyötä musiikin 

kanssa, joten koululla toteutetaan erikseen musiikkiteatteriprojekteja ja teatteriprojekteja. 

Yhteistyötä voi tehdä paitsi oman koulun sisällä, myös alueen muiden oppilaitosten kanssa. 

Musiikkiteatteriprojekteihin voi osallistua opiskelijoita muista musiikkioppilaitoksista, 

sekä muiden alojen oppilaitoksista, esimerkiksi kampaajaopiskelijoita, liiketalouden 

opiskelijoita ja viestinnänopiskelijoita. Näin tehtäviä voi jakaa niin, että osa vastaa 

markkinoinnista ja viestinnästä, osa lavastuksesta, osa maskeerauksesta ja kampauksista, 

osa musiikista ja niin edelleen.  

Sitten meille tulee näitä ulkopuolisia toteuttajia. Elikkä siinä meillä, tää on 

oppilaitosten yhteistyö, eli kulttuurialan yksiköstä tanssipuoli tulee. Sitten sieltä 
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mediapuolelta tulee viestintää ja sitten tulee vielä liiketalouden yksiköstä 

markkinointi. Sit on tota puvustus, lavastus. Ja kampaus ja maskit. Mut siis just 

tämmönen yhteistyöprokkis. (Seija)  

6.2 Vaihteleva opettajan rooli  

Opettajan rooli on aina opettajan rooli, vaikka ohjauksen tarve ja tapa vaihtelee. Noora 

kuvailee opettajan roolia tasapainotteluna auttamisen ja syrjään jättäytymisen välillä. 

Oppilaille täytyy tarvittaessa antaa hihnaa ja tarvittaessa vähän tiukempia vinkkejä tai 

apukeinoja, jopa rajoituksia. Opettajan työ on tilanteen haistelua. Karjalainen-Väkevä ja 

Nikkanen (2013) nimeävät viisi roolia säveltämisen opettajalle: mahdollistaja, kannustaja, 

mallin antaja, taiteellinen tuottaja ja haastaja. Olen käyttänyt viiden roolin mallia apuna 

aineiston jäsentämisessä. Tämän tutkimuksen opettajat aloittavat säveltämisen opettamisen 

yleensä opettajajohtoisesti. Säveltämisprosessin alussa kerrotaan musiikin elementeistä ja 

erilaisista säveltämisenmalleista. Prosessin alussa opettajat toimivat mahdollistajan ja 

mallinantajan rooleissa. Työn edetessä opettaja astuu taka-alalle ja opettajan rooli on 

enemmän ohjaava. Hän auttaa ja haastaa tarvittaessa. Tällöin opettajan rooli on kannustaja 

ja mallin antaja. Työn edetessä loppua kohti opettaja auttaa tyylillisissä seikoissa ja 

sovituksen kanssa. Rooli on silloin taiteellinen tuottaja, ja pidemmällä olevien oppilaiden 

kanssa jopa haastaja. Rooli vaihtelee ryhmän ja oppilaiden mukaan. Jotkut tarvitsevat 

enemmän apua kuin toiset. Palautteen annossa täytyy olla tuntosarvet höröllään, ja lähestyä 

oppilasta positiivisen kautta.  

Tarvittaessa hihnaa ja tarvittaessa sitten vähän tiukempia vinkkejä tai apukeinoja 

tai jopa rajoituksia, mutta ei liikaa. Tilanteesta riippuen, tilanteen haistelua, sitä 

kai se vaatii. (Noora)  

6.2.1 Opettajan roolit sävellysprosessissa  

Mahdollistajan rooli näkyy tutkimusaineistossa rauhan luomisena työskentelytilanteeseen. 

Kaikilla täytyy olla mahdollisuus työskennellä turvassa ja rauhassa, ja opettajan koetaan 

olevan avainasemassa työskentelyilmapiirin luomisessa. Opettajan ja oppilaan välisen 

luottamuksen luomista pidetään myös tärkeänä. Noora kuvailee, että hänestä on hyvä 

tuntea oppilas, ja oppilaan on hyvä tuntea opettaja ennen kuin lähdetään säveltämään. 

Keksintä ja luovuus vaativat tietynlaista itsensä ja sisimpänsä paljastamista, joten 
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ilmapiirin täytyy olla turvallinen. Kaikki opettajat toimivat mahdollistajan roolissa luoden 

turvallista sävellysilmapiiriä luokkaan.  

Kannustajan rooli nousi esiin opettajien kuvaillessa säveltämiskasvatuksen ohjaavaa 

vaihetta, esimerkiksi luokassa kiertelyä prosessin alettua. Oppilaille heitetään ajatuksia 

siitä, miten sävellys- tai sanoitustyössä voisi edetä seuraavaksi tai miten lähteä liikkeelle 

jos joku kärsii tyhjän paperin syndroomasta. Palautetta annetaan myös siitä, mikä jo 

tehdyssä työssä on hyvää. Sanoitustyötä voi esimerkiksi auttaa hahmottamalla, onko jo 

kirjoitettu teksti säkeistöä vai kertosäettä. Ryhmät tarvitsevat hyvin erilaista tukea. Jotkut 

ryhmät ovat todella oma-aloitteisia, kun taas toiset ryhmät tarvitsevat paljonkin apua. 

Vaikka oppilas ei tunnilla saisikaan mitään aikaiseksi, hän saattaa kotona kaikessa 

rauhassa säveltää. Paineen alla luovan työn tekeminen ei ole itsestään selvää. Noora kertoo 

itsekin vieneensä valmiita sävellyksiä kursseille, kun ei halunnut tietyissä aikaraameissa 

säveltää ja esitellä keskeneräisiä töitä.  

Jotkut ryhmät ovat todella oma-aloitteisia, eikä tarvitse juuri muuta kuin juoda 

kahvia, katsoa milloin tunti loppuu ja kuunnella valmiit työt. Toisten kanssa se on 

enemmän sellasta tervanjuontia. (Noora)  

Kannustajan rooliin liitetään myös kannustavan palautteen antaminen. Opettajat pyrkivät 

antamaan palautetta positiivisen kautta rakentavasti. Jos  joku menee huonosti, niin 

kerrotaan, että se meni huonosti, ja sitä voidaan parantaa näin. Marko kertoo, että 

oppilaiden omia sävellyksiä kommentoitaessa hän pyrkii siihen, ettei sano mitään 

negatiivista. Hän pyrkii aina lähestymään positiivisen kautta, eli mikä oli hieno juttu ja 

mikä toimi hyvin. Vasta jos oppilas haluaa oikeasti palautetta sävellyksestään, niin hän 

antaa sen henkilökohtaisesti, ei muiden läsnä ollessa. Tässä voisi olla kyseessä jo haastajan 

rooli: oppilas haastetaan pohtimaan vaihtoehtoisia toteutustapoja sävellykselleen. 

Kannustaja-opettajat haluavat myös jättää tilaa oppilaiden mielipiteille ja ajatuksille, 

vaikka aika meinaa olla kortilla. Päivittäin nousee esille aiheita, mitä ei olla suunniteltu 

käsiteltävän. Niihin olisi kuitenkin vain rohkeasti lähdettävä mukaan. Opettajan rooliin 

kuuluu oppilaiden luovuuden rohkaisu.  

Kannustajaopettaja voi olla myös toisen opettajan kannustaja. Musiikinopettaja on usein 

koulunsa ainut musiikinopettaja. Vertaistukea muilta ei välttämättä oman koulun seinien 

sisältä saa. Seija kertoo ennen ohjanneensa musiikkiteatteria yksin, mutta oli valtava 
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voimavara, kun toiseksi ohjaajaksi sai musiikinopettajan. Yksin ohjatessa työ tuntui todella 

raskaalta ja prosessin ollessa kesken kaaoksen sietokyky oli kovilla. Nyt kun voi jakaa 

toisen kanssa ja yhteistä kokemusta on kertynyt, on paljon varmempi olo. Yhteistyön 

aluksi kului hirveästi aikaa suunnitteluun, mutta nykyään he uskaltavat heittäytyä 

improvisoimaan opiskelijoiden kanssa ja luottaa hetkeen ja intuitioon.  

Niin se on ollu ihan valtava voimavara, että meitä on niinku kaks 

musiikinopettajaa, se on mun mielestä, se on tuonu näihin prokkiksiin ihan 

älyttömästi enemmän. (Seija)  

Mallin antajan rooli koetaan tärkeäksi. Mallin antajan rooli on usein opettajajohtoinen. 

Opettajan johtavaa roolia opettajat kuvaavat esimerkiksi aloittaessaan kurssia. Tällöin 

kerrotaan säveltämisen perusteista: musiikin elementeistä, harmoniasta, sanoituksesta ja eri 

tyyleistä. Alussa myös sovitaan kurssin pelisäännöt. Myös melodian ja sointujen 

kirjoittaminen voi muuttua opettajajohtoiseksi, jos oppilaiden soittotaito ei riitä yksin 

tekemiseen. Vaarana on, tuleeko kaikista sävellyksistä samanlaisia, jos opettaja on vahvasti 

vaikuttamassa niihin. Opettajan pitäisi malttaa pysytellä mahdollisimman paljon erossa 

oppilaiden sävellyksistä, ettei niistä tule opettajan säveltämiä. Noora kokee, että oppilaiden 

pitäisi saada säilyttää heidän näkemyksensä sävellyksestä. Vaikka sävellyksestä tulisikin 

vähän hassu, oppilaiden pitäisi itse saada kokeilla ja oppia. Opettajan työ on ohjata sitä, 

että tekeminen tunnilla jatkuu, eikä kukaan nuku pää pulpetissa. Opettajan olisi myös hyvä 

osata säveltämiseen liittyviä työtapoja ja tietokoneohjelmia, jotta osaisi antaa toimivia ja 

nuorten elämää koskettavia sävellysvinkkejä. 

No siis opettajan rooli on opettajan rooli. Et tota noin nii, mä annan heille tiettyjä 

malleja. Ja rohkaisen omaan luovuuteen ja kokeilemiseen. (Marko)  

Mahdollistaja, kannustaja ja mallin antaja näkyivät kaikissa haastatteluissa. Pidemmällä 

sävellyksessä olevien oppilaiden kanssa työskentelevillä ja pidempi aikaisissa projekteissa 

näkyivät myös vahvemmin taiteellisen tuottajan ja haastajan roolit. Taiteellisen tuottajan 

rooliin liittyy palautteen antaminen. Palautteenantotilanteet ovat herkkiä. Varsinkin, jos 

oppilas ei halua ottaa kritiikkiä vastaan. Arto kertoo tapauksesta, jossa hänelle esitettiin 

sävellystä. Soittajat eivät tienneet, mitä piti soittaa, eikä sävellys hahmottunut kuulijalle. 

Säveltäjä kuitenkin väitti, että hän haluaa sävellyksen kuulostavan juuri siltä, vaikka 

soittajat eivät tienneet mitä soittivat. Eräs oppilas puolestaan tuli kiittelemään vuosien 
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takaa saamiaan oppeja, jotka hän on vasta myöhemmin ymmärtänyt säveltäessään. 

Sävellystyöpaja on iso ja vaikea prosessi, jossa käydään paljon asioita läpi. Kaikki eivät 

millään omaksu kaikkea kerralla. Säveltäminen on oppiaine, jolla saa helposti nuoren 

itsetunnon rikki. Opettajan täytyy pitää tuntosarvet pystyssä. Minna on ottanut sellaisen 

linjan, että hän ei valehtele opiskelijoille. Jos sävellys on huono, niin hän sanoo, että 

sävellys on huono ja mikä siinä on huonoa tai ei toimi. Se voi olla hänen mielipiteensä, 

mutta joku ei hänen mielestä toimi. Opiskelijan kanssa mietitään yhdessä, mitä 

sävellykselle voisi tehdä. Opiskelija on voinut luulla osaavansa jonkun asian, mutta 

opettaja näkee, että tämä ei ymmärrä esimerkiksi soinnutuksen perusteita. Sointuja ei 

arvota miten sattuu, tai ainakaan tässä tyylissä.  

Täähän on semmonen oppiaine et täs saa helposti nuoren omatunnon rikki jos 

haluaa. Et meiän pitää olla siinä mielessä tuntosarvet pystyssä, mut mä oon ottanut 

esimerkiks sen linjan, mut, se voi kuulostaa hirveen kovalta, mut mä en rupee 

valehtelemaan, et mä sanon jos biisi on huono, niin mä sanon et tää on huono biisi, 

et tää ei toimi. (Minna)  

Haastajan rooli liittyy oppilaiden haastamiseen ulos mukavuusalueeltaan kokeilemaan 

erilaisia sävellyksellisiä tai sovituksellisia ratkaisuja. Arto kertoo astuvansa taka-alalle 

siinä vaiheessa, kun oppilaat alkavat tuottaa omaa musiikkia. Ohjaustunneilla hän saattaa 

ehdottaa muutoksia, ja niitä kuunnellaan ja kokeillaan opiskelijan kanssa. Tälle jää päätös, 

muuttaako sävellystään vai ei. Sovitusvaiheessa saattaa myös tulla erilaisia ideoita 

opettajalla kuin opiskelijalla on ollut. Arto ajattelee opettajan tärkeimmäksi tehtäväksi 

sävellyksenohjauksessa olla koko ajan läsnä kuuntelijana ja kertoa ideoita ja mielipiteitä, 

mutta kertoa ne nätisti.  

Mä ajattelen opettajanki roolin olevan et on tukena ja apuna, mut ei tee toisen 

puolesta sitä juttua. Että, et enemmän semmosena mentorina. (Noora)  

6.2.2 Oppimisilmapiirin luominen  

Musiikintunneilla ja sävellystyöpajoissa ryhmäkoot ja oppilaiden taidot vaihtelevat paljon. 

Tunneille pitäisi kuitenkin onnistua saamaan turvallinen ja luova ilmapiiri. 

Oppilaskeskeinen opetus kannustaa vertaisoppimiseen. Musiikinopettajat kertovat, että 

säveltämistä tehdään paljon yksilötyönä ja jonkin verran parityöskentelynä. Välillä on 
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koko ryhmälle yhteisiä kokeiluita, mutta ne ovat työläitä ja aikaa vieviä. Anna kertoo 

aluksi yrittäneensä sävellyttää neljän tai viiden hengen ryhmissä, mutta se ei toiminut. 

Oppilaat eivät tienneet, mihin alkaa. Kun Anna vaihtoi työskentelyn yksittäin tai pareittain, 

lauluja alkoi syntyä aivan uudella tavalla. Parityöskentelyssä ei ole yksin säveltämisen 

ongelmien kanssa. Kolme saattaa kuitenkin olla jo liian iso ryhmä käytännössä. Roolijako 

vaikeutuu, eikä enää tiedä, kuka säveltää, kuka sanoittaa, ja usein joku päätyy katsomaan 

vierestä. Pari- ja ryhmätyöskentelystä on myös huonoja kokemuksia. Helposti käy niin, 

että yksi tekee kaiken työn ja muut seuraavat vierestä. Sävellystöitä halutaankin usein 

tehdä yksilötöinä.  

Haastattelemieni opettajien sävellyskurssit ovat olleet pidettyjä ja suosittuja. 

Musiikinopetuksen yhteydessä tapahtuneeseen säveltämiseen on suhtauduttu 

varautuneemmin. Anna kertoo, että aluksi oppilaat eivät olleet innostuneita. Vauhtiin 

päästyään vaikutti siltä, että oppilaat kuitenkin tykkäsivät sävellysprojektista. Melkein 

kaikki saivat ainakin sanat tehtyä. Musiikkipainotteiset oppilaat innostuivat helpommin ja 

työskentelivät sujuvammin kuin tavallisella luokalla olevat Annan oppilaat. Jotkut 

halusivat viedä työn kotiin jatkaakseen siellä. Markonkin kokemus on, että toisten mielestä 

sävellys on ”ihan syvältä”, ja toiset ovat taas todella innoissaan siitä. Hän kokee, että 

säveltämiskokeiluilla koulussa on varmasti rohkaiseva vaikutus omaan tekemiseen vapaa-

ajalla. Artolle sävellyskurssi on suosikkikursseja lukiossa opettaa, ja parhaita hetkiä on kun 

sävellyksiä alkaa syntyä. Hänelle tärkeää ovat onnistumisen elämykset.  

Tää on semmonen fiiliskurssi! (Arto)  

Turhautumisia syntyy siitä, että ei saa sävellystä valmiiksi. Arto kokee ongelmaksi sen, jos 

oppilas ei soita mitään säestyssoitinta. Harmonian säveltäminen on silloin haastavaa. 

Teknologia voi tuoda apua valmiilla sointukierroilla, ja hänen mielestään periaatteessa 

kaikki sointukierrot ovatkin lainattavissa. Osalla sävellys jää kuitenkin kesken, ja 

suurimmaksi syyksi hän arvelee juuri sen, ettei opiskelija pysty toteuttamaan sointuja 

millään. Usein opiskelijat luovuttavat jo varhaisessa vaiheessa. Kun kurssi on edennyt 

pidemmälle, sävellykset yleensä valmistuvat. Markolle epäonnistumiset tulevat siitä, että 

oppilas luovuttaa liian aikaisin. Oppilas ei ehdi oikeastaan ruveta tekemäänkään, kun 

päättää, että ei osaa, ei ymmärrä tai ei viitsi. On myös sellaisia oppilaita, joista Marko 

tietää, että he ovat sävellyksensä tehneet, mutta eivät kehtaa näyttää ja sanovat, että eivät 

tehneet. Minnan mielestä inhottavia tilanteita tulee esimerkiksi ennen sävellyskonserttia, 
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kun sävellysten pitäisi olla jo valmiit, mutta ne eivät vielä olekaan. Opettajan tehtävä on 

viime kädessä sanoa oppilaalle, että työ on vielä kesken, eikä sitä voi esittää.  

Nooran mielestä termillä säveltäminen on pelottava kaiku oppilaille. Oppilas saattaa luulla, 

että säveltäminen vaatii paljon teoriaopintoja ja että täytyy osata säveltää vähintään niin 

kuin Sibelius. Muuten ei kannata edes yrittää. Myös opettajilla saattaa olla iso kynnys 

säveltämisen opettamiseen. Musiikillinen keksintä olisi kuitenkin helppo keino lähteä 

harjoittelemaan säveltämistä ja ottaa säveltämistä osaksi joka päivästä musiikinopetusta. 

Noora kaipaisikin lisää opetusmateriaalia helpottamaan säveltämisen ottamista osaksi 

musiikinopetusta.  

Et tee yhtä hyvä ku Sibelius teki, tai sitten että ei tarvi tehä mitään. Et se on se 

hirveen iso kynnys, niin mä luulen, että opettajilla on se sama iso kynnys sen 

säveltämisen opettamiseen, että ooo, opetan säveltämistä, ku eihän se tosiaan tarvi 

olla mitään muuta ku keksippä bluessiin melodia, kolme nuottia. That’s it. Sinä 

keksit seuraavat. Ja sinä seuraavat.(Noora)  

Kaikilla opettajilla on vaatimuksena toisten kunnioitus ja kuunteleminen kun joku esiintyy. 

Eri ryhmien kanssa tähän täytyy puuttua eri tavoin. Jotkut ryhmät käyttäytyvät luonnostaan 

paremmin, ja toisten kanssa täytyy harjoitella käyttäytymistä. Myös ikä vaikuttaa. 

Lukiolaisten kuuntelukäytökseen ei ole tarvinnut puuttua, yläkoululaisten jonkun verran. 

Lukiolaisten nähdään pääsääntöisesti fiksuna porukkana, joilla käytöstavat ovat jo 

hallinnassa. Oppilaat on hyvä opettaa siihen, että aina kun joku soittaa tai puhuu, muut 

kuuntelevat. Marko kokee, että oppilaat eivät anna toisilleen ilkeätä palautetta. 

Kohteliaisuussäännöistä, kuten toisten kunnioittamisesta ja kuuntelemisesta, sovitaan 

opetuksen alussa.  

Toisten teoksia kommentoidaan sillai, et ensteks, meil on aina se, et mitä tahansa et 

vaik ei ois ees omia sävellyksiä, et ihan vaik nokkahuilulla soitetaan etydi numero 

viistoista, niin sillon ku yks sen soittaa nii muut on hiljaa. Se on niinku lähtökohta. Et 

ku musiikki soi niin sillon muut on hiljaa. Et se on kohteliaisuuden ensimmäisii sääntöi, 

et ihan sama ku toiset puhuu niin silloin toiset on hiljaa. Ja sitten ku kommentoidaan 

niit biisejä, niin oppilaat on luonnostaan jo semmosia, et ei ne niinku anna semmosta 

ilkeetä, negatiivista palautetta koskaan. (Marko)  
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Palautteenantotilanteet ovat opettajien mielestä herkkiä. Jotenkin pitää osata luoda 

ilmapiiri turvalliseksi ja avoimeksi. Opettajan omalla palautteenannolla on iso merkitys, eli 

sillä, millä tavalla palautteen antaa. Opiskelijoidenkin pitää osata ottaa vastaan palautetta ja 

toisaalta antaa sitä toisilleen. Arto kokee, että kaikki kuitenkin ovat samassa tilanteessa 

säveltämässä, joten palautteen antaminen on sujunut rakentavassa hengessä. Palautteen 

vastaanotto on monesti hankalinta, ja osa ei suostu kuuntelemaan tai reagoimaan 

palautteeseen. Ulkomailla opiskelleen Heikin mielestä suomalaiset tarvitsevat lämmittelyä 

ja aikaa turvallisen ilmapiirin luomiseen. Ajankin kanssa esimerkiksi oman tuotoksen 

esittäminen muille tuppaa kuitenkin olemaan vaikeaa. Seija järjestää 

musiikkiteatteriprojektien päätteeksi aina palautteenantotilaisuuden. Muille opiskelijoille ja 

opettajille annetaan palautetta, ja paljon positiivista palautetta kertyykin. Kurssin 

päätteeksi osallistujilla on hyvät fiilikset kun stressi helpottaa ja esitykset ovat onnistuneet.   

6.2.3 Säveltämisen arvioiminen 

Luvussa 4.4 käsittelin säveltämisen arvioinnin vaikeutta. Jos sävellystä arvioidaan 

numeerisesti, niin mitä siinä arvioidaan? Valmista lopputulosta, prosessia vai säveltäjän 

kehitystä? Haastattelemistani opettajista kukaan ei arvioi sävellyksiä numeerisesti, mutta 

sanallista palautetta annetaan. Sävellyskurssit suoritetaan suoritusmerkinnällä. Muun 

musiikinopetuksen yhteydessä tapahtuva säveltäminen saattaa vaikuttaa yleiseen musiikin 

numeroon positiivisesti. Säveltämiseen voi liittyä perussisältöjen opettelua, kuten 

tukisävelten ja riimiparien opettamista. Kuitenkin se, minkälaisia tuotoksia niistä pystyy 

itse luovasti tekemään, tai pystyykö ylipäätään, on eri asia. Oppilaille halutaan antaa 

positiivisia onnistumisen kokemuksia.  

Se ois nyt pääasia, että ne saa onnistumisen kokemuksen tästä, että minusta on 

tähän, että itekin voi tehä näitä kappaleita. (Anna)  

Sävellysten arviointi koetaan vaikeaksi. Ensinnäkin sävellysten genret vaihtelevat. Heikki 

kertoo, että eräs tyttö toi kerran levyllisen säveltämiään ja levylle soittamiaan pop-biisejä. 

Toisen kerran kaksi poikaa lähetti sähköpostiin kännykällä otetun kuvan nuottipaperista, 

jolle oli kyhätty jotain viimeisenä iltana ennen töiden palautusta. Osa tekee 

orkesterisävellyksiä, osa sähkökitaralla progressiivista rockia. Vierekkäin laitettuina 

sävellyksiä on vaikea arvostella. Heikki onkin ajatellut, että pääasia, että opiskelijat 

kirjoittavat jotain omaa ja dokumentoivat sen johonkin muotoon. Palautteen sävellyksestä 
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Heikki antaa sähköpostitse. Varsinkin, jos opiskelija on valinnut ankaran muodon kuten 

fuuga, ja ottaa muodosta paljon vapauksia, siitä Heikki huomauttaa. Palautetta hän pyrkii 

kuitenkin antamaan ”sillai kivasti”. Kurssin lopputyötä ei tarvitse käydä välillä 

näyttämässä, mutta prosessin tärkeys näkyy kurssin sisällössä. Kurssilla käsitellään paljon 

eri aiheita, eikä keskitytä yhteen valmiiksi saatavaan sävellykseen.  

Osa tulee näyttää ja osa ei, mut semmosta seurantaa siin ei niinku oo. Et mä oon 

ajatellut sen niinku et ku toi on kuitenkin lukion kurssi nii se tavallaan niinku työ ei 

oo siin mieles tärkee et mä oon yrittäny sellasen niinku tavallaan lisärikasteen 

niinku siihen normaaliin musiikinopetukseen niinku sävellyksen kautta ja 

yleissivistäväs mieles, et se on niinku tavallaan se fiilis mikä tuossa on. Et ei 

niinkään et valitaan yks pistemäinen aihe, et täs on niinku et tee biisi, ja sit siit 

sorvataan kauheen hyvä ja sit ei tiiä muusta mitään niin ehkä se on ollu siin sit se. 

(Heikki) 

Minnalla on niin ikään suoritusmerkintä sävellyskurssissa. Arviointi tapahtuu suullisesti. 

Säveltämisen opettamiseen kuuluu myös kasvatus. Opiskelijat opetetaan ottamaan vastaan 

palautetta ja antamaan sitä. Palaute saattaa olla aika tiukkaakin. Minna on ottanut linjan, 

että hän ei valehtele opiskelijoille. Jos jokin ei hänen mielestään toimi, niin hän sanoo sen. 

Viime kädessä on kuitenkin tekijän päätettävissä, että muuttaako hän sävellystään vai ei. 

Palaute voi olla sen luontoista, miten tuottaja levy-yhtiössä todennäköisesti haluaisi 

muokata sävellystä. Ryhmätunneilla muut opiskelijat antavat palautteensa nimettöminä ja 

kirjallisena, ja opettaja antaa suullisen palautteen. Ongelmana on, että sävellyksiä on 

monta ja aikaa vähän. Palautteen anto on kuitenkin hirveän tärkeää ja siihen halutaan 

panostaa. Palautteen kautta oppilas kehittää minäkuvaansa.  

Et se on ainakin kaikist rankint tääl se kritiikin kestäminen, itsekritiikki mukaan 

lukien, et se on aika hurjaa elää sen kans. (Minna)  

Jos sävellyksiä lähdettäisiin arvioimaan, niitä arvioitaisiin mieluummin 

musiikkiluokkalaisilla tai musiikkilukiolaisilla kuin normaaliopetuksessa. 

Musiikkiluokkalaisilla on enemmän teoriataustaa lähteä toteuttamaan ideoitaan. 

Tavallisilla luokilla voi olla vaikeaa tietää, mitä arvioida. Yksi oppilas voi osata nuotit ja 

toinen taas ei, joten lähtökohdat säveltämiseen eivät ole tasa-arvoiset. Sävellyksiä olisi 

vaikea lähteä arvottamaan toinen toista paremmaksi. Jos ryhmän kanssa ehtisi tehdä 
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useamman sävellyksen, niin omaa henkilökohtaista onnistumista suhteessa edellisiin töihin 

voisi esimerkiksi arvioida.  

Kyllä mun mielestä ehottomasti sävellyksiäkin voi arvioida, mutta ehkä ennemmin 

musiikkiluokkalaisilla tai musiikkilukiolaisilla, joilla on oikeesti se teoriatausta, 

muuten se on hirveen vaikee täällä tietää et mitä siinä arvioi. Et jos toinen osaa 

nuotit ja toinen ei osaa nuotteja, niin se on vähän epäreilu asema sitten siinä, 

semmonen etulyöntiasema, et miten mä voin arvottaa ne sitten toinen toista 

paremmaksi. (--) Jos ehtis tehä monta tuotosta aina kukin, niin sitten vois arvioida 

sitä, et miten on onnistunut suhteessa niihin edellisiin töihin. (--) Se vois olla ehkä 

enemmän luovuutta tappavaa, jos näin vähäisissä kokeiluissa alkaa arvottaa niitä 

jotenki, et sul oli paras, sul oli huonoin, sul oli semmonen semi. (Noora)  

Arton mielestä on tärkeää, että opiskelijat oppivat ottamaan vastaa palautetta opettajilta ja 

toisilta opiskelijoilta, ja antamaan palautetta toisilleen. Palautteen antoon lähdetään 

positiivisen kautta, mikä oli hyvää. Heikin mielestä opiskelijat ottavat hyvin palautetta 

vastaan, että heillä on semmoinen ”luonnekas meininki”. Arton koulussa opiskelijat saavat 

antaa palautetta myös opettajalle kurssista. Paljon positiivista palautetta tulee mukavasta 

kurssista. Säveltäminen koetaan kuitenkin monesti vaikeaksi ja isoksi asiaksi. Opiskelijat 

toivovat opetuksen olevan mahdollisimman yksinkertaista, että liian helppoa asiaa ei voi 

opettaa säveltämisestä. Liikkeelle pitää lähteä pienistä palasista, ja alkaa yhdistellä niitä. 

Sointukiertoihin voi ottaa apua esimerkiksi klassisen puolen kadenssi-kierroista ja siten 

yhdistää klassista musiikinteoriaa lauluntekemiseen. Opiskelijat ovat toivoneet myös 

enemmän yksilöohjausta. Arto nauraakin, että siihen ei voi oikein vaikuttaa, että pitäisi 

kysyä rehtorilta lisää kursseja.  

Sitten niinku se resurssi, että ohjauksia pitäis olla. Et pystyis ohjaamaan enemmän. 

Mut siihen ei voi oikeen. Pitää rehtorilta kysyä sitten lisää kurssei. [Nauraa] (Arto)  

6.3 Säveltämiskasvatuksen paikka opetuksessa  

Aikaisemmin todettiin, että uuden perusopetuksen opetussuunnitelman luonnoksessa 

säveltämisen merkitys musiikinopetuksessa korostuu. Musiikinopettajien näkemykset 

säveltämisen paikasta (musiikin) opetuksessa vaihtelevat kuitenkin. Musiikki lähtee aina 

omasta tekemisestä. Itse tehtyjen sävellysten laulaminen ja soittaminen antaa musiikille 
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uudenlaisen arvon. Anna myös heittää, ettei musiikin tunneilla ikuisesti voida soittaa Yön 

Joutsenlaulua, vaan tarvitaan uusiakin sävellyksiä.  Heikiltä kysyessäni, mitä jos koulussa 

ei olisi säveltämistä ollenkaan, sain vastaukseksi: ”Jos ei olisi? Niinku, onko sitä 

nykyään?” Koulun musiikinopetuksen yhteydessä puhutaan mieluummin musiikillisesta 

keksinnästä kuin säveltämisestä. Säveltäminen on terminä pelottava ja jakaa mielipiteitä. 

Säveltäminen liitetään ammattisäveltäjiin ja sävellyksiin. Musiikillisessa keksinnässä voi 

naputtaa sormilla pöytään ja sanoa, että tämä on Sonaatti nro 26 ja se on minun mielestä 

hieno. Minä keksin sen ja minä arvostan sitä. Musiikillista keksintää on helppo ujuttaa 

opetuksen joukkoon.  

Et musiikillinen keksintä on mun mielest enemmän se termi mitä, et säveltäminen 

on, se pelottaa ja jakaa niin paljon vielä mielipiteitä, ja sit on ammattisäveltäjiä, 

jotka sanoo et ei tuo oo mikään sävellys. Et jos mä puhun et eiks tää [naputtaa 

sormilla pöytään] voi olla mieletön sävellys jos mä niin haluan. Et olkoon se 

Sonaatti 26, ja mun mielestä hieno jos mä oon sen ite keksiny ja mä arvostan sitä. 

(Minna)  

Sävellyskurssi nähdään tärkeänä osana musiikkipainotteisen opetuksen tarjontaa. Muuten 

oman musiikin tekeminen jäisi pitkälti pois musiikinopetuksesta. Säveltäminen voi antaa 

oppilaille uusia tapoja itseilmaisuun ja tunteiden kanavointiin. Musiikki on turvallinen tapa 

käsitellä negatiivisiakin tunteita. Sävellyssessiot ovat välillä todella tunteikkaita. 

Opiskelijoiden sanoitusten takana on rankkojakin tarinoita kuolemasta lähtien. 

Säveltäminen voi tarjota vaihtoehdon päiväkirjan kirjoittamiseen. Tunteiden purkamisen 

lisäksi sävellyksen valmiiksi kirjoittaminen antaa tuntemuksen, että osaan tämän ja pystyn 

tähän. Ennen kurssille osallistumista säveltäminen on monille oppilaille kitaran kanssa 

riffittelyä ja hauskanpitoa ilman, että mitään saadaan oikeasti valmiiksi.  

Ne on hyvin tunteikkaita ne, ne sävellyssessiot. Kyllä mä itekin jopa välillä niinku 

herkistyn niissä sessiossa, ne on oikeesti ne oppilaat, ne laittaa kaiken niihin 

sanoihin, niissä voi olla tosi kovia tarinoita siellä taustalla niinku ihan vaikka 

tuosta kuolemasta lähtien juttuja, niin kyllä se on varmaan se keino niiden 

tunteiden purkamiseen niinku varmasti säveltäminen yleensäkin ja päiväkirjan 

kirjoittaminen ja muut. (--) Monella se on semmosta riffittelyä et mul on tämmönen 

biisi tässä, mut sit mä haluun et ne niinku miettii sen alusta loppuun asti et ne tekee 
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sen prosessin kerral sit niinku kunnolla et ne saan sen valmiin biisin, nuotin, tiedon 

siit et ne osaa sen tehdä, plus et toi tunnepuoli. (Arto)  

Säveltämisen ajatellaan tukevan luovuutta. Jokainen lapsi on luova, mutta hänellä ei 

välttämättä ole työkaluja olla luova. Anna ajattelee, että luovuus on kuin ”lumipallo, joka 

kasvaa koko ajan, kun sen tökkää alas rinnettä”. Luovuus siis ruokkii itse itseään. Vaikka 

nuori ei päätyisikään musiikin alalle, niin luova ajattelu ja uuden etsiminen on tärkeää 

vähän alalla kuin alalla. Luovaa ajattelua voidaan tukea esimerkiksi juuri säveltämällä. 

Luovuuden tukeminen voi tapahtua muullakin tavalla, mutta itse tekeminen on tärkeä osa 

musiikkia. Tulevaisuudessa musiikin opetusta ja säveltämistä voisi integroida enemmän 

muihin aineisiin, esimerkiksi matematiikan symmetria-ajatteluun.  

Säveltämisen paikka perusopetuksessa ja normaaleilla luokilla herättää keskustelua. 

Opettajat näkisivät säveltämisen esimerkiksi valinnaisena kurssina. Musiikinopetuksessa 

tärkeintä on oma musisoiminen ja musiikkisuhteen syntyminen. Säveltämistä ei pidetä 

keskeisenä asiana, vaan hyvänä pienenä lisäjuonteena opetuksessa. Säveltämisen 

opettamisen ei välttämättä nähdä palvelevan koko ikäluokkaa. Opettajat haluavat kuitenkin 

pitää säveltämistä mukana opetuksessa eri tavoin. Marko pitää säveltämistä mukana 

sointuanalyysin ja melodian keksimisen tukisävelten avulla. Sävellysten rakenteet tulevat 

konkreettisiksi, kun niitä analysoidaan ja päästään itse kokeilemaan. Myös runojen kautta 

lähestytään oman musiikin tekemistä. Jokaiselle tulee tutuksi perusperiaatteet, joista voi 

sitten halutessaan jatkaa pidemmälle. Tarjolla voisi olla myös valinnainen sävellyskurssi. 

Jotkut kaipaavat lisäopetusta, toiset eivät. Ongelmana Marko myös näkee, mihin jatkaa 

eteenpäin säveltämisessä, kun perusteet on opeteltu. Kevyttä musiikkia on helppo opettaa 

koulussa. Rakenteet ovat selkeät ja yksinkertaiset, A-osa, B-osa, C-osa. Rakenteet 

koostuvat pääsääntöisesti kahdeksan tahdin kierroista, jotka on helppo hahmottaa. 

Klassisen musiikin muodot ovat yleensä paljon laajempia, ja niiden hallitseminen on 

monille ylivoimaista koulun musiikinopetuksen aikataulun puitteissa. Jos aikaa olisi 

rajattomasti, mitä tahansa voisi opettaa.  

Musiikintunteja on kovin vähän, joten tuntuu, ettei säveltämiselle oikein jää aikaa. Tosin, 

jos säveltämistä pitää tärkeänä asiana, niin silloin sitä priorisoi ja järjestää sille aikaa. 

Erityisesti valinnaisten ryhmien tunneilla säveltämiselle voisi löytyä sijaa. Säveltämisestä, 

niin kuin ylipäätään kaikessa opetuksesta, joku saa paljonkin ja joku ei saa mitään. Noora 

kertoo, että säveltämiskokeilut luokassa esimerkiksi tablettitietokoneilla ovat kuitenkin 



 

 

77 

selvästi rohkaisseet kokeilemaan itse säveltämistä. Säveltämiskokeilut auttavat avaamaan 

silmiä, että säveltäminen ei olekaan varattu vain ammattilaisille. Sellaisia oppilaita, jotka 

ovat jo pyöritelleet sävellysaihiota mielessään tunnilla säveltäminen saattaa rohkaista. 

Sellaiselle ”perusoppilaalle”, jolla ei ole suurempaa musiikillista kiinnostusta, 

säveltäminen voi toimia ilmaisutaitokasvatuksena kuten mikä tahansa improvisointi, 

draama tai muu itsensä ilmaisu. Hän saattaa huomata, että tällä tavalla musiikinkin keinoin 

voi keksiä ja ehkä vähän hullutella.  

Kyllä mun mielestä sieltä aina muutama semmonen nousee joita se kenties 

rohkasee, tai jotka se, joitten silmät se avaa huomaamaan, ettei se 

säveltäminen ookkaan sitä, että eletään 1600-luvulla ja istutaan cembalon 

ääressä peruukki päässä ja kirjoitetaan nuottipaperille. Et se ei oo jotakin 

niin kaukasta että sitä ei vois tehä kaikki, tai että siihen välttämättä tarvis 

nuotteja. Tai musiikinteorian tietämystä. Että semmosista on kiva nähä. 

(Noora)  
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7 TULOKSET JA POHDINTA  

7.1 Säveltämiskasvatus ja säveltäminen  

Säveltäminen on käsitteenä moniulotteinen. Säveltäminen voi määrittelijästä riippuen 

tarkoittaa puhtaasti klassista säveltämistä, laulun tekemistä, musiikillista keksintää, 

improvisaatiota, musiikkiliikuntaa, itsensä ilmaisua musiikillisin keinoin, musiikin 

elementeillä rakentelua, sovittamista, kopioimista, tai kaikkea. Marko lainaa kirjailija 

Douglas Adamsia määritellessään säveltämisen olevan kaikki, ”42”.  

 Tutkija: Mitä sun mielestä säveltäminen on?   

Marko: Tämäpä on... Neljäkymmentäkaksi. Säveltäminen on kaikki.  

Musiikinopettajat kokevat, että säveltäminen on pelottava käsite. Säveltäminen on pitkään 

mielletty vain ammattisäveltäjille varatuksi termiksi. Länsimaisessa taidemusiikissa 

säveltämiseen liittyy kiinteästi muistiin merkitseminen, jolloin suullista kansanperinnettä 

tai improvisaatiota ei mielletä säveltämiseksi. Säveltäjän ja esittäjän rooli on ollut pitkään 

irrallaan, vaikka nykyään onkin yleistä, että kevyen musiikin säveltäjä ja esittäjä on sama. 

(Lindley 1980.) Musiikinopettajat kokevat, että musiikillista keksintää on helppo käyttää 

osana musiikinopetusta, kun taas säveltäminen on aikaa vievä prosessi. Ojala ja Väkevä 

(2013) kuitenkin haluaisivat valtauttaa oppilaat osallistumaan musiikkikulttuurin 

tuottamiseen ja muokkaamiseen. Tällä hetkellä luova suhde musiikkiin on monilla 

näivettynyt, ja musiikkikasvatus painottuu muiden tekemän musiikin tuottamiseen.  

Savage ja Fautley (2011, 140) nimeävät kuusi lähtökohtaa säveltämiseen: 1) tekninen termi 

(esimerkiksi ostinato), 2) musiikillinen yllyke (rytmi, melodia, sointukulku), 3) 

musiikillinen muoto (rondo, blues-kaava), 4) ei-musiikillinen (kuva, runo, elokuva), 5) 

henkilökohtainen (uskomus, mielipide, elämä) ja 6) vapaat kädet säveltää mitä haluaa. 

Savagen ja Fautleyn tutkimuksessa opettajat lähtivät mieluiten sävellyttämään johonkin 

musiikilliseen muotoon, ja tehottomimmaksi tavaksi säveltää he kokivat kuudennen 

lähtökohdan, eli vapaat kädet säveltää mitä haluaa. Haastattelemani opettajat lähtevät 

mielellään liikkeelle sanoista, melodiasta tai harmoniasta, eli 2) musiikillisesta yllykkeestä 

ja 4) ei-musiikillisesta lähtökohdasta. Sanoista liikkeelle lähteminen oli suosituinta. 

Oppilailla saattoi olla yhteinen teema, jonka pohjalta sanoituksia lähdetään kirjoittamaan. 
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Sanojen päälle lähdetään rakentamaan sointukulkua ja melodiaa, ja sanat toimivat pohjana 

melodian rytmille. Ensimmäinen lähtökohta, tekninen termi, näkyi musiikillisen keksinnän 

harjoitteissa, joissa esimerkiksi keksitään pieniä rytmillisiä tai melodisia ostinatoja. 

Kolmas lähtökohta, musiikillinen muoto, tuli esille esimerkiksi oman bluesin 

säveltämisessä. Viides ja kuudes lähtökohta, henkilökohtainen lähtökohta ja vapaat kädet 

säveltää, näkyivät sävellystyöpajoissa, joissa tekemisen lähtökohtaa ei määritelty, vaan 

oppilaat saivat lähteä säveltämään vapaalla genrellä ja opettajasta riippuen vapaalla 

aiheella.  

Säveltämisen dokumentointi on tärkeää. Oppilaalle jää pysyvä muisto sävellyksestään, ja 

säveltäminen tulee tietyllä tavalla konkreettisemmaksi. Anna kertoo oppilaastaan, jonka 

mielestä oli hienoa huomata, miten oma runo muuttui eri tavalla eläväksi, kun siitä tehtiin 

sävellys. Muhonen (2013) kokee, että sävellyksestä tehty nuotti vahvistaa oppilaan 

omistajuutta omaa musiikkiaan kohtaan. Haasteeksi opettajat kokevat kuitenkin oppilaiden 

vaihtelevat taidot nuottikirjoituksessa. Usein käy niin, että sävellyksen nuotintaakin 

opettaja. Avuksi voi ottaa teknologiaa, esimerkiksi MIDI -koskettimiston ja 

nuotinkirjoitusohjelman. Ongelmallista on kuitenkin se, että kaikilla kouluilla ei ole 

riittäviä teknologisia valmiuksia musiikkiteknologian ottamiseksi osaksi säveltämistä. 

Arton mielestä on tärkeää, että kaikki opiskelijat opiskelevat musiikinteoriaa, ja että heillä 

on edes jonkinlaiset perustaidot ennen sävellyskurssille osallistumista. Oppilaiden 

sävellyksiä halutaan tuoda julki sävellyskonserteissa tai koulun muissa tapahtumissa ja 

oppitunneillakin. Sävellyksen esittäminen muille motivoi ensinnäkin viimeistelemään 

sävellyksen valmiiksi, sovittamaan sävellyksen ja harjoittelemaan sävellyksen 

esityskuntoon. Toisten sävellysten kuuntelu saattaa innostaa muitakin säveltämään.  

Teknologia on tuonut musiikin osaksi nuorten jokapäiväistä elämää. Musiikkia on helppo 

kuunnella ja tuottaa itse. Soittotaito ei ole enää välttämättömyys oman musiikin 

tekemiselle. Oman musiikin jakaminen on myös helpompaa kuin koskaan, samoin 

kansainvälisten suhteiden luominen. Teknologia onkin hyvä renki. Sekvensseriohjelmat 

ovat hyviä työkaluja sointukiertoja kokeillessa tai sovitusta miettiessä. Tulee kuitenkin 

pitää mielessä, mikä tarkoitus teknologialla on pedagogisessa mielessä. Marko miettii, 

missä on luovuus valmiita looppeja käytettäessä. Tästä vaiheesta olisikin hyvä päästä 

eteenpäin omien sointukiertojen keksimiseen ja oman musiikin tekemiseen. Tasa-arvoisuus 

oppilaiden välillä on tärkeää. Jos koululla ei ole laitteita, opettaja voi rohkaista käyttämään 

omia. Kaikilla oppilailla ei kuitenkaan ole kotona käytössä samoja teknisiä laitteita.  
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Opettajien mielestä säveltäminen tukee oppilaiden luovuutta ja antaa välineitä 

itseilmaisuun. Ervasti (2013, 114) kannustaa hyödyntämään säveltämistä ja musiikillista 

keksintää osana tunnekasvatusta ja oppilaan itsetuntemuksen kasvattamista. Musiikin 

avulla voi oppia tunnistamaan erilaisia tunteita ja käsitellä niitä. Ryhmässä säveltäminen 

tukee oppilaiden sosiaalista vuorovaikutusta. Keltikangas-Järvinen (2010) on huolissaan 

siitä, että nykykoulu soveltuu parhaiten akateemisesti lahjakkaille. 

Säveltämiskasvatuksessa oppilas saa aktiivisen ja toiminnallisen roolin, ja oppilaan taidot 

voivat päästä uudella tavalla esille. Säveltämiskokeilut musiikintunneilla saattavat 

rohkaista erityisesti asiasta kiinnostuneita säveltämisen pariin, kun säveltäminen ei tunnu 

mahdottomalta. Säveltäminen on kuitenkin herkkä aihe, johon ei ketään saisi pakottaa. 

Tärkeintä opettajien mielestä onkin saada hyviä onnistumisen kokemuksia säveltämisestä.  

Toisaalta, opettajat olivat sitä mieltä, että välttämättä kaikki eivät saa säveltämisestä 

mitään. Musiikinopetuksen painopisteenä pidetäänkin enemmän yhdessä musisointia, 

oman musiikkisuhteen kehittämistä ja hyviä kokemuksia. Musiikkipainotteisissa kouluissa 

valinnainen sävellyskurssi nähtiin kuitenkin tärkeänä. Haastattelemani musiikinopettajat 

näkisivätkin säveltämisen ensisijaisesti valinnaisena kurssina niille, ketkä ovat asiasta 

kiinnostuneita. Koko ikäluokan kanssa sitä on hyvä ottaa mukaan jonkin verran pieninä 

harjoituksina ja erityisesti musiikillisena keksintänä. Niin sanotulle ”perus-Jampalle”, joka 

ei osaa soittaa tai lukea nuotteja voi olla vaikea lähteä opettamaan sävellystä. Musiikin 

perustiedot ja -taidot helpottaisivat opetusta. Csikszentmihalyi (1996, 8) on sitä mieltä, että 

muusikon täytyy ensin oppia musiikillinen traditio, notaatiojärjestelmä ja hankkia 

soittotaitoa ennen kuin hän voi kirjoittaa uuden sävellyksen. Samoin, ennen kuin keksijä 

voi parantaa lentokoneen muotoilua, hänen täytyy perehtyä fysiikkaan, aerodynamiikkaan 

ja siihen, miksi linnut eivät putoa taivaalta. (Csikszentmihalyi 1996, 8.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2004) mukaan oppitunneilla tulisi vallita avoin, 

rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri. Tunneilmapiiri vaikuttaa onnistuneeseen 

säveltämiskasvatukseen: oppilailla täytyy olla turvallinen ympäristö kokeilla ja esitellä 

ideoitaan ilman pelkoa nolatuksi tulemisesta. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 2013, 70.) 

Opettajien mielestä ilmapiiri on tärkeää, mutta on vaikea pukea sanoiksi, miten turvallisen 

ilmapiirin luo. Nooran mielestä on tärkeää, että opettaja tuntee oppilaat ja toisaalta oppilaat 

tuntevat opettajan. Heidän välillään vallitsee tällöin luottamus, mikä mahdollistaa luovan 

toiminnan harjoittelun. Marko painottaa toisten kunnioittamista ja kuuntelemista. 

Esiintyjällä tulee olla rauha esiintyä, ja esityksiä kommentoidaan hyvässä hengessä 
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positiivisen kautta. Musiikintuntien ilmapiiriin vaikuttaa myös oppimisympäristö. Toisin 

kuin kuvaamataidon tunnilla, missä kaikkien on mahdollista keskittyä luomaan omaa yhtä 

aikaa samassa tilassa, musiikin tunnilla tämä aiheuttaisi kakofoniaa. Tärkeää olisikin, että 

musiikinluokkaa voisi jakaa pienempiin tiloihin, tai mahdollistaa oppilaiden työskentelyn 

muissa tiloissa. Turvallisuudesta voisi huolehtia esimerkiksi teknologian mahdollistamalla 

etänäköyhteydellä. (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 2013, 66.) Opettajan on myös hyvä 

miettiä sitä, milloin harjoitellaan säveltämistä yksin ja milloin ryhmässä. 

Ryhmätyöskentely kehittää sosiaalisia taitoja, ja saattaa helpottaa luomisen tuskan kanssa. 

Ryhmässä työskennellessä ei ole yksin ongelmien kanssa. Toisaalta, tehtäväjakoon on 

syytä panostaa. Ryhmässä tai pareittain säveltäminen jakaa opettajien mielipiteitä. Nooran 

mielestä on hyvä työskennellä pareittain, sillä parilta saa tukea ongelmissa ja ”luovuuden 

tuskassa”. Moni kokee kuitenkin, että ryhmätyöskentelyssä yksi tekee työt muiden 

seuratessa vieressä. Jos tekijöitä on enemmän kuin kaksi, työnjako saattaa osoittautua 

ongelmalliseksi.  

Ajan puute nousi tutkimuksessa esille monessa kohdassa. Musiikintunteja on vähän, ja 

opetettavaa asiaa on paljon. Oppilailla on erilaiset soitto- ja nuotinlukutaidot niin 

musiikkipainotteisilla luokilla kuin normaaleilla luokilla. Säveltämiseen ei tunnu jäävän 

aikaa. Marko puhuu ”perustavanlaatuisesta resurssipulasta”. Jos aikaa olisi enemmän, 

oppilaiden kanssa olisi enemmän aikaa perehtyä soittamiseen ja laulamiseen, ja 

musisointia tukevaan musiikinteoriaan. Kun perusteet olisivat paremmin hallussa, oman 

musiikin tekeminen olisi helpompaa. Heikki kokee, että opiskelijat ovat todella 

ylityöllistettyjä. Lukio-opintojen lisäksi monilla on paljon vapaavalintaisia kursseja, sekä 

paljon koulun ulkopuolisia harrastuksia. Musiikintuntien määrä ja opetussuunnitelman 

laajuus tuntuvat olevan ristiriidassa. Kärsiikö opettajien sisäinen motivaatio ulkoisten 

paineiden alla?  

7.2 Opettajan roolit säveltämisen ohjaajana 

Perusopetus opetussuunnitelmassa (2004, 18) kuvaillaan oppimista seurauksena oppilaan 

aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta. Tätä tukimusta aloittaessani oletuksenani oli, 

että säveltämisen opetuksessa korostuu oppilaan aktiivinen rooli ja oppilaskeskeisyys, ja 

että opettajan rooli olisi johtavan sijaan ohjaava. Oppilaskeskeisyyteen kuuluu se, että 

oppilaat asettavat omia oppimistavoitteitaan opettajan määrittelemissä rajoissa. Omien 
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tavoitteiden saavuttamista ja säveltämisen prosessia voi tuoda läpinäkyväksi esimerkiksi 

oppilaan pitämällä oppimispäiväkirjalla. Opettaja saa näin työkaluja oppimisen arviointiin. 

(Karjalainen-Väkevä & Nikkanen 2013, 79.) Minulla ei kuitenkaan ollut esitietoa 

haastattelemieni opettajien itselleen asettamista rooleista tai heidän näkemyksestään 

oppilaan roolista. Haastatteluiden perusteella opettajan rooli säveltämisenopettamisessa 

vaihtelee, mutta on pääasiassa ohjaava. Opetuksen aluksi opettajan rooli on yleensä 

johtava, kun tutustutaan säveltämiseen liittyvään tietoon ja menetelmiin. Oppilaiden 

tehdessä omia sävellyksiään opettaja yleensä astuu taka-alalle.  

Analysoin opettajien kertomuksia rooleistaan säveltämisen ohjaajana hyödyntämällä 

Karjalainen-Väkevän ja Nikkasen (2013) viiden roolin mallia. Säveltämisen ohjaamisessa 

osana koulun musiikinopetusta kolme ensimmäistä roolia, mahdollistaja, kannustaja ja 

mallin antaja, korostuvat. Mahdollistajan rooliin kuuluu turvallisen oppimisilmapiriin 

luominen. Opettajat kokevat, että opettajan ja oppilaiden välinen luottamus täytyy 

rakentaa, jotta kaikilla olisi turvallinen olo lähteä ilmaisemaan itseään. Mahdollistaja 

lämmittelee oppilaita säveltämiseen esimerkiksi musiikillisen keksinnän keinoin. 

Oppimistilanteeseen pitäisi luoda luova ja hyväksyvä toimintakulttuuri, jossa moka on 

lahja ja jokainen idea, olipa miten hassu tahansa, on hyvä. Kannustajan rooliin kuuluu 

oppilaiden ideoiden rohkaisu ja positiivisen palautteen antaminen. Kannustaja kiertelee 

luokassa ja auttaa alkuun pääsemisessä ja vaikeissa solmukohdissa.  

Tärkeäksi rooliksi mielletään mallinantaja. Opettajan tehtävä on tarjota erilaisia malleja 

säveltää ja sanoittaa, ja tukea oppilasta prosessissa. Voidakseen tarjota erilaisia malleja, 

opettajan tulisi olla edes jollain asteella perillä, mitä erilaisia tapoja on säveltää. 

Säveltämisen pohjaksi voi ottaa esimerkiksi valmiin muotorakenteen, runon tai 

sointukulun. Erityisesti harjoitteluvaiheessa valmiin mallin käyttäminen voi tuoda 

turvallisuuden tunnetta uuteen toimintatapaan, kun vaihtoehtoja ei ole rajattomasti.  

Opettajan on tärkeää ”haistella” oppilaiden tunnelmia: joskus täytyy antaa tilaa kokeilla 

yksin, ja toiste tarjota selkeitä vaihtoehtoja. Joskus hellä painostus on hyväksi, mutta 

opettajalla tulee olla tuntosarvet höröllä, ettei oppilas ahdistu liikaa ja lopeta tekemistä 

kokonaan. Haastajan ja taiteellisen tuottajan roolit ovat haastavia. Oppilaiden sävellyksistä 

ja sovituksista pitää antaa palautetta, mutta palautteen antaminen luovasta työstä on herkkä 

asia. Haastajan roolia tarvitsee sellaisten oppilaiden kanssa, joilla on halu kehittyä ja 

tarvittava osaaminen toteuttaa opettajan ehdotukset.   
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Tutkimuksessa kävi ilmi, että uudelle sävellyskasvatusmateriaalille on tarvetta. 

Oppikirjoista löytyy vinkkejä alakoululaisten kanssa säveltämiseen, tai toisaalta kehotetaan 

tekemään isompia musiikkiprojekteja, esimerkiksi musiikkiteatteria. Vinkkejä tavallisilla 

musiikintunneilla tehtäviin pieniin harjoituksiin eri oppisisältöihin tai muihin oppiaineisiin 

integroituna ei ole yksissä kansissa. Verkostoituminen muiden säveltämiskasvattajien 

kanssa voi niin ikään helpottaa opettajan työtä. Seija kertoi työstressinsä helpottaneen 

saatuaan toisen opettajan jakamaan luomisen ja prosessin keskeneräisyyden tuskaa. 

Musiikinopettajan ammatti on helposti yksinäinen musiikinopettajan ollessa usein 

koulunsa ainut musiikinopettaja. Muiden kanssa voi vaihtaa ideoita ja vinkkejä esimerkiksi 

verkossa. Olisi mahtavaa, jos opettaja pääsisi vaikuttamaan musiikkiluokkansa 

suunnitteluun. Musiikkiluokka olisi hyvä saada jaettua pienempiin osiin, ja luokan 

yhteydessä olisi hyvä olla pienempiä harjoitustiloja ja esimerkiksi studiotilat, jotta oppilaat 

voisivat jakautua harjoittelemaan ja säveltämään pienemmissä ryhmissä. Studiossa voisi 

myös äänittää oppilaiden omia sävellyksiä. Tiloissa tulisi olla välitön tai teknologia-

avusteinen näköyhteys turvallisen oppimisen takaamiseksi.  

Opettajan rooliin kuuluu palautteen antaminen ja oppilaan arviointi. Oppilaita tulisi 

arvioida yksilöllisesti, ei koskaan verrata toisiinsa (Atjonen 2007). Käytännössä arviointi 

saattaa olla hankalaa. Varsinkin normaaleilla luokilla musiikilliset taidot saattavat 

vaihdella hurjasti. Yksi voi olla hyvin taitava soittaja ja nuotinlukija, kun toinen ei osaa 

kumpaakaan, ja suurin osa on jotain siltä väliltä. Kovin erilaiset musiikilliset lähtökohdat 

eivät luo tasa-arvoista lähtöasetelmaa, jos sävellys arvioidaan numeerisesti. Sävellyksen 

arvioinnissa, niin kuin yleensäkin arvioinnissa, pitää myös miettiä, mitä arvioidaan. 

Arvioidaanko suunnitelmaa, suunnitelman toteutusta, prosessia, omaa kehitystä, valmista 

produktia vai kenties sosiaalisia taitoja, ja mikä painotus milläkin osa-alueella on. 

Oppilailla tulee myös olla tiedossa, mitä arvioidaan ja miten.  Opettajan on hyvä myös 

pitää mielessä, miksi arviointia tehdään ja mitä sillä halutaan saada selville. Arviointi voi 

antaa palautetta opettajan omasta opetuksesta, oppilaan kehityksestä, tai jostain aivan 

muusta. (Atjonen 2007.) Jos oppilaat asettavat itse omat oppimistavoitteensa, vaarana on 

se, että opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet saattavat jäädä toteutumatta, vaikka jotain 

muuta tärkeää opittaisiinkin (Green 2008, 29). Oppilaiden oppimista voi tuoda 

läpinäkyväksi käyttämällä esimerkiksi erilaisia portfolioita, oppimispäiväkirjoja tai 

suullisia esityksiä. Hedelmällinen prosessi saattaa olla tärkeämpi oppilaan kannalta kuin 

timanttinen (tai täysin epäonnistunut) produkti. (Atjonen 2007.)  
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Tutkimukseni musiikinopettajat kertovat antavansa sävellyskursseista suoritusmerkinnän 

asteikolla hyväksytty – hylätty. Säveltäminen osana musiikinopetusta voi vaikuttaa 

yleiseen musiikin arvosanaan positiivisesti, mutta ei koskaan negatiivisesti. Säveltämisen 

arviointi koetaan vaikeaksi. Oppilaiden töiden arvottaminen toisiaan vastaan nähdään 

enemmänkin luovuutta tappavana, koska oppilaiden taidot ovat moninaiset. Jos toinen 

lukee nuotteja ja soittaa kitaraa, ja toinen ei kumpaakaan, miten heidän sävellyksensä voisi 

laittaa samalle viivalle? Säveltäminen on luovaa ja herkkää toimintaa, joten palautteen 

annossa ja arvioinnissa pitää olla varovainen. Opettajan estetiikka voi erota suuresti 

oppilaan estetiikasta, mutta työ on silti tärkeä oppilaalle. Oppilaiden yksilöllinen 

numeroarviointi voitaisiin nähdä mielekkäänä, jos töitä ehtisi tehdä useamman. Tällöin 

voisi arvioida oppilaan osaamista suhteessa aiempaan. Arviointi voisi olla myös 

mahdollista, jos arvioinnin kohteeksi tulisi lopullisen työn lisäksi sävellysprosessi. Oppilas 

voisi kuvailla suunnitelmiaan, ongelmiaan ja ongelmanratkaisuaan esimerkiksi 

oppimispäiväkirjaan.  

Numeroarvioinnin sijaan opettajat antavat palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Palautteen 

antaminen on tärkeää oppilaan identiteetin kehittäjänä. Opettajat pyrkivät antamaan 

palautetta positiivisen kautta, ja pitämään palautteenantotilaisuudet hyvänhenkisinä. 

Palautetta voi antaa paitsi opettaja, myös muut oppilaat toisilleen, joko suullisesti tai 

kirjallisesti. Palautteen antamista ja vastaanottamista on tärkeää harjoitella oppilaiden 

kanssa. Voi olla tarpeen sopia yhteiset pelisäännöt siitä, miten toisten töitä kuunnellaan ja 

kommentoidaan. Opettajankin on hyvä pohtia sanavalintojaan ja ruumiinkieltään 

palautteenantotilanteissa. Nuoren itsetunnon saa helposti rikottua tahtomattaankin. 

Luokassa voi sopia esimerkiksi sävellystiimeistä, jotka säveltävät yksin tai yhdessä. 

Tiimille voi esitellä sävellysideoita, ja tiimit voivat kommentoida toisten ehdotuksia. 

Tiimin kanssa voi jakaa ”säveltämisen luovaa tuskaa”, ja kehitellä ideoita eteenpäin. 

Lopuksi sävellykset voi esittää ensin omalle tiimille, ennen kuin esittää ne suuremmalle 

yleisölle.  

7.3 Tutkimuksen menetelmät ja luotettavuus  

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten erilaisia käsityksiä samasta ilmiöstä, 

tässä tutkimuksessa säveltämiskasvatuksesta. Fenomenografia ei kuvaile ilmiötä 

sellaisenaan, vaan ihmisten käsityksiä ilmiöstä. Käsityksiin vaikuttavat muun muassa 
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koulutus, kasvatus, kulttuuriympäristö ja sosiaaliset suhteet. (Marton 1988, 178–180.) 

Fenomenografia sopi mielestäni tähän tutkimukseen juuri käsityksiä kuvaavan luonteensa 

takia. Tutkimuksessa haastateltiin eri henkilöiden käsityksiä säveltämiskasvatuksesta. 

Opetussuunnitelmauudistuksen alla käsitykset elävät erityisen paljon opettajien ja 

päättäjien miettiessä tulevia painotuksia. Fenomenografia on lähtöisin koulumaailmasta, ja 

sopi senkin vuoksi tähän tutkimukseen menetelmäksi.   

Laadullisen aineiston ja siitä tulkinnan avulla löydettyjen merkitysten ja 

merkityskategorioiden luotettavuus riippuu kahdesta asiasta: siitä miten ne vastaavat 

tutkimushenkilöiden ilmaisuissaan tarkoittamia merkityksiä ja toiseksi missä määrin ne 

vastaavat teoreettisia lähtökohtia. Aineiston kohdalla validiteetti tarkoittaa ensinnäkin 

aitoutta, eli sitä, että tutkimushenkilöt puhuvat samasta asiasta kuin tutkija olettaa. Toiseksi 

aineiston tulee olla tarkoituksenmukaista tutkimusongelman taustana olevan teoreettisen 

tiedon suhteen. Fenomenografiset merkityskategoriat ovat silloin valideja, kun ne vastaavat 

tutkittavan tarkoittamia merkityksiä, eikä tutkija ole esimerkiksi ylitulkinnut aineiston 

ilmaisuja. Tutkimuksen intersubjektiivisuus eli se, että aineiston tulkintaan vaikuttavat 

paitsi tutkittavan merkitykset myös tutkijan mielessä vaikuttavat merkitykset, on niin ikään 

tulkinnan riskitekijä mikäli tutkija ei tiedosta omia merkityksiään. Merkityskategorioiden 

tulee olla myös relevantteja teoreettiseen linjaukseen: jännittävätkään kategoriat eivät ole 

valideja, jos ne hyppäävät ulos tutkimuksen teoreettisesta linjauksesta. (Ahonen 1994, 

129–130.)  

Fenomenografisessa tutkimuksessa ei pyritä absoluuttiseen totuuteen, vaan siinä 

sovelletaan totuuden koherenssikriteeriä, kun arvioidaan ja perustellaan tehtyjä ratkaisuja. 

Korrespondenssikriteeriä sovelletaan, kun arvioidaan suhdetta tehdyn tulkinnan ja raaka-

aineiston välillä. Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy tutkimuksen toistettavuus, joka on 

fenomenografisessa tutkimuksessa ongelmallista. Yksi tutkija konstruoi merkityskategoriat 

aineistosta, kun taas toinen saattaisi päätyä toisenlaisiin tutkimuskategorioihin samasta 

aineistosta. Fenomenografisessa tutkimuksessa sisäinen reliabiliteetti tarkoittaa, että toiset 

tutkijat lukiessaan aineiston ja luokitellessaan sen päätyvät samoihin kuvausluokkiin kuin 

alkuperäinen tutkija. Tämäkin on kyseenalaista: toiset tutkijat eivät välttämättä ole samalla 

tavalla tuttuja aineiston kanssa kuin alkuperäinen tutkija on. (Niikko 2003, 40.) Olen 

pyrkinyt pitämään aineiston alkuperäisiä ilmauksia mukana aineiston analyysissä, jotta 

lukija voi nähdä, mistä johtopäätökset ovat peräisin. Näin lukija voi myös paremmin 

arvioida merkityskategorioiden muodostumista.  
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Hyvä tutkimuskäytäntö edellyttää, että tutkittavilta saadaan suostumus tutkimukseen 

osallistumisesta, ja että tutkittava tietää suotuessaan, mihin suostuu. Tutkimuksen tulee 

perustua vapaaehtoisuuteen, ja tutkittavan tulee saada riittävästi informaatiota siitä, miten 

tutkimus tulee etenemään. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 3.1.2.) 

Esitutkimustani varten pyysin kirjallisen suostumuksen niin opiskelijoilta kuin heidän 

huoltajiltaan tutkimukseen osallistumisesta, tutkimuksen videoinnista ja tutkimusaineiston 

käytöstä mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Suostumuslomake on liitteenä tutkimuksessani 

(liite 1 ja liite 2). Pyysin myös kirjallisen suostumuksen haastattelemiltani opettajilta (liite 

3). Tutkittavien anonymiteetistä olen huolehtinut muuttamalla tutkittavien nimet ja 

jättämällä mainitsematta heidän työskentelykaupunkejaan tai koulujaan. Olen myös 

oikonut murresanojen kanssa.  

Tutkimukseni on haastattelututkimus, eli keräsin aineistoni haastattelemalla 

musiikinopettajia heidän käsityksistään ja kokemuksistaan säveltämiskasvatuksesta, sekä 

heidän roolistaan säveltämisen ohjaajana. Haastattelukysymysten pohjana käytin 

teoreettista viitekehystä, mutta jätin tilaa myös opettajien omille teemoille. 

Haastattelurunko löytyy liitteistä (liite 4). Opettajien käsitykset myös muokkasivat 

jatkokysymyksiä. Haastattelu on yleinen tapa hankkia tietoa laadullisessa tutkimuksessa 

(Eskola & Vastamäki 2007, 27–28). Haastattelututkimuksen yksi luotettavuuden riskitekijä 

on se, kuvastavatko haastateltavien ilmaisut heidän kokemuksiaan ja mielipiteitään 

haastattelutilanteen ulkopuolella, vai ovatko ilmaisut haastattelutilanteen tulosta (Peräkylä 

2011, 366).  Pyrin siihen, etten johdattelisi haastateltavia kysymyksen asettelussani, 

vaikkakin litterointeja tehdessäni huomasin välillä jatkavani kysymystäni muotoilemalla 

sitä eri tavoin ennen kuin haastateltava vastasi. Jatkossa olisikin hyvä antaa haastateltaville 

aikaa miettiä vastaustaan eikä täyttää tyhjää aikaa omalla puheella.  

Tässä tutkimuksessa haastattelu toimi hyvin aineistonkeruumenetelmänä: opettajat saivat 

kertoa käsityksistään ja kokemuksistaan. Toinen mahdollinen tapa olisi voinut olla 

kirjoitettujen narratiivien kerääminen, jolloin opettajat olisivat voineet kirjoittaa 

käsityksistään tai kokemuksistaan. Olin kuitenkin hieman skeptinen siihen, löytäisinkö 

innokkaita opettajia kirjoittamaan kokemuksistaan. Opettajat tuntuvat olevan 

ylityöllistettyjä ja kiireisiä, joten voi olla että vapaaehtoisuuteen perustuvaan tutkimukseen 

osallistuminen ei tuntuisi prioriteeltiltä arjessa selviämisessä.   
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Aineiston analyysini oli aineistolähtöistä, mutta teoria kulki koko ajan mukana ja tuki 

analyysiä. Aineistosta nousi myös mielenkiintoisia teemoja esimerkiksi 

opetusmateriaaleista, joita en ollut ennen haastatteluita miettinyt. Tosin opettajan roolia 

analysoidessani teoria ohjasi vahvasti tulkintaa. Fenomenografisessa tutkimusanalyysissä 

tulisi näkyä yhteys empirian ja tulkinnan välillä. Kuvauskategorioiden muodostamisen 

tueksi tulee liittää suoria haastattelupätkiä. Näin lukijat voivat arvioida kategorioiden 

luotettavuutta. (Häkkinen 1996, 45.) Tutkimuksen luotettavuus riippuu aineiston oikeasta 

tulkinnasta, eli siitä, tulkitseeko tutkija tutkittavien ilmaisuja niin kuin tutkittavat ovat ne 

tarkoittaneet (Peräkylä 2011, 367). Laadullisessa tutkimuksessa ei ole oleellista aineiston 

löydösten toistettavuus sellaisenaan, vaan se, että toinen tutkija voisi päätyä samasta 

aineistosta samassa maailmassa olevaan lopputulokseen (Miles & Huberman 1988, 226). 

Haastattelututkimuksen aineisto on niin laaja, että käytännössä on mahdotonta, että 

rinnakkaisarvioija pystyisi analysoimaan koko aineiston varmistuakseen kategorioiden 

luotettavuudesta. Vaikka rinnakkaisarviointi voitaisiinkin tehdä, kategoriat saattaisivat silti 

poiketa riippuen tulkinnasta.  

Tutkimustulosten yleistettävyys mietityttää laadullisessa tutkimuksessa, jossa aineisto on 

usein varsin suppea. Tutkimusaineistoni koostuu seitsemästä haastattelusta, joten se ei 

anna kovin laajaa kuvaa suomalaisten musiikinopettajien käsityksistä 

säveltämiskasvatuksesta. Opettajat ovat kuitenkin eri puolelta Suomea, eri ikäisiä ja 

työskentelevät erilaisissa kouluissa, joten se pystyy kuitenkin jollain tavalla kuvaamaan 

käsityksiä säveltämiskasvatuksesta ja opettajan roolista. Peräkylä (2011, 374) esittää, että 

uusi laadullinen tutkimus voi tuoda lisätietoa aiempaan tutkimukseen, ja sen tuloksia voi 

tarkastella aiempien tutkimusten valossa. Pienestä aineistosta saatuja tuloksia voi yleistää 

koskemaan laajempaa ihmisjoukkoa. Kysymys onkin, voisiko samanlaisia tutkimustuloksia 

saada toisenlaisesta otoksesta? (Peräkylä 2011, 374–375.) Haastattelemieni opettajien 

käsityksissä säveltämiskasvatuksesta on eroja, mutta samoja teemoja nousi kuitenkin, 

esimerkiksi käsitykset säveltämisen luovuutta tukevasta vaikutuksesta, ajan 

riittämättömyydestä ja opettajan tärkeästä roolista kannustajana ja mallinantajana.  
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7.4 Pohdinta  

Säveltämiskasvatus on ajankohtainen aihe. Teoston Pumppu-hankkeen pilottivaihe on ohi, 

ja kummisäveltäjät ovat jalkautuneet kouluihin kevään ja syksyn 2014 aikana. Vuoden 

2016 perusopetuksen opetussuunnitelman luonnoksessa (2014) säveltämisen merkitys 

korostuu säännöllisenä osana musiikinopetusta. Musiikintuntien määrä opetuksessa ja 

valinnaisilla kursseilla on kuitenkin jatkuvasti leikkurin uhan alla. Musiikin merkitystä 

opetettavana pakollisena aineena kyseenalaistetaan. Mihin musiikkia tarvitaan, mihin 

säveltämistä tarvitaan? Musiikki ja säveltäminen tukevat oppilaan luovuutta ja 

itseilmaisua. Säveltäminen antaa uusia mahdollisuuksia tuoda esille omia mietteitä ja 

käsitellä vaikeitakin tunteita. Opettajien suuri murhe on musiikintuntien vähäisyys. Jos 

aikaa olisi rajattomasti, kaikki oppisivat kaiken. Tunteja ei kuitenkaan ole rajattomasti, ja 

jotenkin pitää tasapainoilla opetussuunnitelman ja todellisuuden välillä. Säveltäminen 

koetaan aikaa vieväksi ja aikaa tarvitsevaksi prosessiksi, ja kaikki haastattelemani opettajat 

kaipasivat lisää tunteja opetukseen.  

Äidinkieli ja vieraat kielet olisivat luontevia aineita integroida säveltämiseen. Äidinkielen 

tunnilla voisi analysoida runoja ja opetella riimityksen perusteita. Oppilaiden kanssa voisi 

miettiä, mikä runosta tai laulun lyriikasta tekee hyvän tai toimivan. Musiikkipainotteisissa 

kouluissa säveltäminen nähdään ehdottoman tärkeäksi valinnaisen sävellyskurssin 

muodossa. Normaaliluokilla säveltämistä raapaistaan kaikkien kanssa, ja joissain kouluissa 

järjestetään valinnaisryhmille sävellysprojekti. Luova toiminta, oli se sitten säveltämistä, 

teatteri-improvisaatiota, tai luovaa tanssia, tarvitsee aikaa totutella. Jos työtapa on 

oppilaille vieras, ei ihme, että he tuntuvat aluksi vastahakoisilta. Säveltäminen voisi tuntua 

helpommalta ja luontevammalta, jos sitä olisi osana opetusta jossain muodossa läpi 

peruskoulun.  

Haasteellista säveltämisen opettamisesta tekee paitsi ajan puute myös oppilaiden 

vaihteleva nuotinluku- ja soittotaito. Yksi soittaa kuin Jimi Hendrix, toinen ei tiedä miten 

päin ottaa kitara syliin. Nuottienluku saattaa sujua yhtä hyvin kuin äidinkieli tai tuntua yhtä 

hankalalta kuin vieraan kielen outo merkkijärjestelmä: kiinan kieli on helppoa, jos sitä on 

opiskellut lapsesta saakka systemaattisesti. Toiminnallinen säveltapailu saattaisi tuoda 

musiikinteorian lähemmäs oppilaiden omaa arkitodellisuutta, jolloin musiikinteorian 

opiskelukin voisi tuntua mielekkäämmältä. Teoriaopinnot voivat tukea käytännön 
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tekemistä pikemminkin kuin rajoittaa sitä. Musiikintunnit ja musiikinteoriatunnit saatetaan 

erityisesti musiikkipainotteisissa kouluissa pitää erillisinä oppiaineina. Jos omia soittimia 

tai musiikintunneilla musisoitavia sävelmiä ei oteta lähtökohdaksi musiikinteorian 

opetuksessa, musiikinteoria saattaa jäädä vain irralliseksi järjestelmäksi, jolla ei ole 

yhteyttä käytännön musisointiin. Opeteltavat ilmiöt olisi hyvä paitsi osata määritellä ja 

tunnistaa nuottikuvasta, myös tunnistaa kuulokuvasta ja osata toteuttaa soittamalla tai 

laulamalla.  

Tutkimukseni aikana mielenkiintoni arviointia kohtaan on herännyt ja vahvistunut. 

Arvioinnin piti olla pieni sivujuonne tässä tutkimuksessa, mutta arvioinnista lukeminen on 

innostanut minut pohtimaan kouluarviointia yleisemminkin. Kouluarviointi voisikin olla 

mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. Arviointi antaa oppilaalle palautetta omasta 

osaamisestaan ja vahvistaa tämän minäkuvaa. Toisaalta arviointi antaa opettajalle 

palautetta omasta opettamisestaan. Arvioinnin tulisi olla tasa-arvoista, mutta myös 

yksilöllistä. Yksilöllisyys viittaa siihen, että oppilaan osaamista tulisi arvioida tämän 

omista lähtökohdista ja tavoitteista. Onko ylipäätään tärkeää arvioida oppilaiden osaamista 

muuten kuin sanallisesti? Koulumaailman haaste onkin isoissa ryhmissä saada tuotua esiin 

oppilaan vahvuudet, ja toisaalta myös vahvistaa hänen heikkouksiaan. Atjonen (2007, 20) 

tuo esille, että arviointia ja oppimiskriteerejä aletaan usein miettiä vasta siinä vaiheessa, 

kun opetus on jo tapahtunut. Oppisisältöjen ja arvioinnin perusteiden pitäisi olla kuitenkin 

suunnittelun pohjana. Opettajalla pitäisi olla selkeät tavoitteet opetukselleen. Tavoitteiden 

ja arvioinnin perusteiden tulisi olla selkeät myös oppilaille. Muuten heidän on mahdoton 

tietää, mistä heitä arvioidaan.  

Toinen mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi musiikin opetussuunnitelman sisältö ja 

tavoitteet. Onko laajassa musiikin opetussuunnitelmassa tilaa säveltämiselle, ja pitäisikö 

opetussuunnitelman sisältöjä saada vastaamaan paremmin musiikintuntien määrää? Onko 

säveltämisen tärkeää olla opetussuunnitelmassa, ja millä tavoin säveltämisen ottamista 

osaksi musiikinopetusta voisi tukea? Teoston Pumppu-hankkeen kummisävellysprojekti on 

yksi positiivinen askel kohti tavoitteellista säveltämiskasvatusta osana koulujen 

musiikinopetusta. Opettajankoulutuksen tulisi myös vastata sävellyskasvatuksen 

tarpeeseen, jos säveltäminen halutaan merkitykselliseksi osaksi musiikinopetusta. 

Säveltämisen ohjaaminen on haastavaa, erityisesti jos sen aloittaa vasta yläkoulussa. 

Luokanopettajakoulutuksen musiikinopinnot ovat suppeat. Musiikin 

aineenopettajakoulutuksessa on tarjolla sävellyskurssi, mutta muutoin säveltäminen on 
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läsnä lähinnä musiikillisena keksintänä ja improvisaationa. Suurin osa musiikinopettajista 

onkin tottunut esittämään muiden säveltämää musiikkia. Musiikin oppimateriaalien tulisi 

olla myös osallistavampia ja toiminnallisempia. Asennemuutos kohti luovaa musiikillista 

toimintaa, korvakuulolta musisointia ja toiminnallisuutta voisi muuttaa musiikinopiskelua 

suorittamisesta kokemiseen ja eläytymiseen.  
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LIITTEET  

Liite 1  

Sävellystyöpaja 9.valinnaisen musiikin oppilaille loka-marraskuussa  

Hyvä tutkimukseen osallistuva oppilas ja huoltajansa,  

Olen Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelija ja olen tulossa kouluunne tekemään pro gradu -tutkielmaani. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää oppilaiden käsityksiä säveltäjyydestä ja muuttuvatko käsitykset, kun oppilas on 

kokeillut säveltämistä sävellystyöpajassa. Tutkimukseen kuuluu lyhyt alkuhaastattelu (vko 44), osallistuminen 

työpajatyöskentelyyn loka-marraskuussa musiikintuntien aikana viikoilla 45–47, sekä loppuhaastattelu (vko 47).  

Haastattelut ja sävellystyöpajat videoidaan.  Kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti 

henkilötietolain ja tutkimusten eettisten periaatteiden edellyttämällä tavalla, jolloin yksittäinen henkilö ei ole 

tunnistettavissa. Tutkimuksen raportointia ja julkaisua varten aineistoa voidaan osallistujan suostumuksella käyttää 

tieteellisissä julkaisuissa ja konferensseissa, sekä mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Tutkimuksen päätyttyä aineistoa 

säilytetään enintään 5 vuotta musiikkikasvatuksen arkistoissa, jonka jälkeen tutkimustiedostot tuhotaan.  

Jos sinulla on jotain kysyttävää, vastaan mielelläni kysymyksiin!  

ystävällisin terveisin,  

Aino Saksanen, aino.saksanen@student.oulu.fi  

_________________________ Palauta 17.10. mennessä musiikinopettajalle ____________________ 

 

Oppilaan nimi: ____________________________________________  

saa osallistua: ___     saa julkaista: ____ 

ei saa osallistua: ___     ei saa julkaista : ____ 

pro gradu – tutkielman sävellystyöpajaan  tieteellisissä yhteyksissä. 

ja haastatteluihin.  

Paikka: ___________  ____/lokakuuta 2013  

 

____________________________________ _____________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys   Tutkimukseen osallistuvan oppilaan allekirjoitus 
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Liite 2  

Sävellystyöpaja lukion musiikin 5.kurssilaisille  

Hyvä opiskelija (ja alaikäisen opiskelijan huoltaja),  

Olen Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelija ja olen tulossa lukioonne tekemään pro gradu -tutkielmaani. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää opiskelijoiden käsityksiä säveltäjyydestä ja muuttuvatko käsitykset, kun oppilas on 

kokeillut säveltämistä sävellystyöpajassa. Tutkimukseen kuuluu alku- ja loppukysely, ja osallistuminen työpajaan 12.-

13.12.  

Sävellystyöpajat videoidaan.  Kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain ja 

tutkimusten eettisten periaatteiden edellyttämällä tavalla, jolloin yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. Tutkimuksen 

raportointia ja julkaisua varten aineistoa voidaan osallistujan suostumuksella käyttää tieteellisissä julkaisuissa ja 

konferensseissa, sekä mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Tutkimuksen päätyttyä aineistoa säilytetään enintään 5 vuotta 

musiikkikasvatuksen arkistoissa, jonka jälkeen tutkimustiedostot tuhotaan.  

Jos sinulla on jotain kysyttävää, vastaan mielelläni kysymyksiin!  

 

ystävällisin terveisin,  

Aino Saksanen, aino.saksanen@student.oulu.fi  

_________________________ ________________________________________________________ 

 

Opiskelijan nimi: ____________________________________________  

osallistuu: ___     saa julkaista: ____ 

ei osallistu: ___      ei saa julkaista : ____ 

pro gradu – tutkielman sävellystyöpajaan   tieteellisissä yhteyksissä  

ja haastatteluihin.  

Paikka: ___________  ____/joulukuuta 2013  

 

____________________________________ _____________________________ 

Tutkimukseen osallistuvan opiskelijan allekirjoitus Alaikäisen opiskelijan huoltajan allekirjoitus 
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Liite 3  

 

Suostumus musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkimusta varten  

 

 

Hyvä haastateltava,  

 

 

Teen musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkimusta säveltämiskasvatuksesta Oulun yliopistoon. 

Tarkoituksenani on selvittää musiikinopettajien kokemuksia säveltämiskasvatuksesta: mm. mitä 

säveltäminen on, miten sitä voi soveltaa koulumaailmaan ja mitkä tekijät vaikuttavat sävellysprosessin 

onnistumiseen. Tutkimus toteutetaan keväällä 2014.  

 

Kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsittelen luottamuksellisesti ja henkilötietolain ja tutkimusten eettisten 

periaatteiden edellyttämällä tavalla, jolloin yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. Tutkimuksen 

raportointia ja julkaisua varten aineistoa voidaan osallistujan suostumuksella käyttää tieteellisissä julkaisuissa 

ja konferensseissa, sekä mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Tutkimuksen päätyttyä aineistoa säilytetään 

enintään 5 vuotta musiikkikasvatuksen arkistoissa, jonka jälkeen tutkimustiedostot tuhotaan.  

 

Jos sinulla on kysyttävää, vastaan mielelläni kysymyksiin!  

 

Ystävällisin terveisin,  

Aino Saksanen, aino.saksanen@student.oulu.fi  

 

 

Annan luvan käyttää haastatteluani Aino Saksasen pro gradu -tutkimuksen raportoinnissa ja julkaisussa, sekä 

mahdollisissa jatkotutkimuksissa.  

 

Paikka: ___________  _______ / ______ / 2014  

 

__________________________________________________________  

Allekirjoitus ja nimenselvennys  
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Liite 4  
 
 
Haastattelukysymyksiä:  

 

 

‐ koulutus- ja työtausta, millä luokka-asteella töissä  

‐ mitä säveltäminen on? Mitä vaatii? Sävellätkö itse? Minkälaista? Onko 

vahvuusalue opetuksessa?  

‐ Miten säveltämistä koulussa? (Musiikillinen keksintä, improvisaatio, 

säveltäminen… Projekteja? Onko kaikkien kanssa? Miten usein?)  

o mistä lähdetään liikkeelle? (Sanat, soinnut, melodia? Lämmittelyä? Miten 

tyyli? Miten kirjataan? )  

o Millaiset ryhmät? Millaiset tilat?  

o Opettajan rooli?  

o Eroja eri ryhmien välillä?  

o Miten oppilaat ottavat vastaan? Onko ongelmia? Onnistumisia?  

o Entä se ”luovuus” tai ”mielikuvitus” tai ”aivot”?  

o Millaisia soittimia käytetään, miten resurssit?  

o Onko aineintegraatiota?  

o Miten arviointi?  

o Onko äänitettä tai konserttia?  

‐ Aiotko jatkaa säveltämisen opettamista? Miksi säveltämistä pitää olla koulussa? 

Entä jos sitä ei olisi? Rooli OPS:issa? Miten säveltämisen välinearvo, esim. tyylin 

haltuunotto?  

‐ Miten oppilaat jotka eivät osaa soittaa tai tunne nuotteja? Teknologia? 

Musiikinteoria?  

‐ Mitä säveltämiskasvatus vaatii opettajalta?  

‐ Kummisävellytys, BiisiPumppu?  

‐ Omien biisien käyttö tunneilla?  


