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1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen kuvionuottien käyttöä pianonsoiton alkeisopetuksessa ja 

erityisesti vaihetta, jossa oppilas siirtyy kuvionuoteista perinteisen länsimaisen notaation 

käyttöön. Tutkimukseni on tapaustutkimus yhden pianonsoiton opettajan oppilaiden 

kokemuksista tästä vaiheesta sekä hänen omista kokemuksistaan kuvionuottien avulla 

opettamisesta, aiemmin mainitusta siirtymävaiheesta sekä tätä siirtymävaihetta varten 

tehdystä materiaalista. Tutkimuksen aineistonkeruun toteutin haastattelemalla kyseistä 

opettajaa ja keräämällä oppilailta kokemuksia kyselylomakkeen avulla. Tein 

kandidaatintutkielmani länsimaisen nuottikirjoituksen nuotinluvun opettelun ongelmista ja 

kuvionuottien mahdollisesta avusta näihin ongelmiin 4–6-vuotiailla. Kuvionuottien käyttöä 

normaalisti oppivilla lapsilla ja nuorilla ei ole vielä juurikaan tutkittu, joten halusin tuottaa 

hieman lisää tutkimuksellista tietoa tältä alueelta.  

Kuvionuottimenetelmä kehiteltiin alun perin musiikkiterapiakäyttöön kehitysvammaisille. 

Sittemmin mielenkiinnon kohteeksi on herännyt myös tutkia menetelmän toimivuutta 

perinteisessä pianonsoitonopetuksessa sellaisenaan tai perinteisen nuottikirjoituksen 

opettelemisen apuna (Vikman 2001, 2). Alun perin kuvionuotit kehitettiin pianolle, mutta 

nykyään kuvionuoteista on tehty sovelluksia muillekin soittimille, kuten esimerkiksi 

kitaralle, rummuille ja harmonikalle (Kaikkonen & Uusitalo, 2005, 5–7). Kirsi Vikman ja 

Markku Kaikkonen kehittelivät myöhemmin menetelmän, jonka avulla siirtyminen 

kuvionuoteista perinteiseen länsimaiseen notaatioon on mahdollisimman yksinkertaista. 

Tästä siirtymävaiheesta ei ole aiemmin tehty tutkimusta normaalisti oppivilla lapsilla ja 

nuorilla, joten tutkimukseni voi olla hyvinkin tarpeellinen.  

Haastateltavanani ollut Kirsi Vikman on tehnyt väitöskirjan aiheesta 

”Kuvionuottimenetelmän ulottuvuudet pianonsoiton alkuopetuksessa” ja kehittänyt samaan 

aikaan siirtymävaihetta varten Piano soikoon! -materiaalin yhteistyössä Markku Kaikkosen 

kanssa. Väitöskirjassaan Vikman toteutti opetuskokeiluja kuvionuoteilla eri kohderyhmillä.  

Tutkimukseni ollessa tapaustutkimus, ei opettajia ole tähän systemaattisesti kartoitettu, 

vaan keskityin yhteen keskeiseen hahmoon kuvionuottiopetuksen kentästä. 

Tutkimuskohteenani oli siis yksi opettaja Kirsi Vikman, joka on kehittänyt materiaalia 

siirtymävaihetta varten sekä hänen oppilaansa. Mikä olisikaan mainiompi tapa saada 
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kerättyä kokemuksia materiaalista ja siirtymävaiheen toimivuudesta, kuin materiaalin 

tekijältä itseltään? Toki tällaisessa tutkimuksessa joutuu miettimään, antaako haastateltava 

paikkansa pitäviä vastauksia, vai haluaako hän saada materiaaliaan esimerkiksi 

markkinoitua tätä kautta. Kun kuitenkin kyseessä oli väitöskirjan kuvionuoteista tehnyt 

henkilö, tulin siihen tulokseen että Vikman haluaa auttaa tekemään validia ja luotettavaa 

tutkimustyötä. Tämä riski oli siis otettava. 

Perinteisessä länsimaisen musiikin soitonopetuksessa notaatiolla on suhteellisen suuri 

asema. Suuri osa soitonopetuksesta pohjautuu länsimaisen nuottikirjoituksen opettelulle, 

lukuunottamatta esimerkiksi Suzuki-menetelmää, jossa opetellaan soittamaan aluksi hyvin 

pitkälle korvakuulolta ilman nuottikuvaa. Nuottikirjoitus on soittamisessa hyvin merkittävä 

apuväline. Kuitenkin länsimaisen nuottikirjoituksen nuotinluvun opettelemisessa on usein 

erilaisia haasteita. Näitä asioita käsittelen tarkemmin luvussa 2. 

Tutkimuskysymykseni muotoutuivat seuraavanlaisiksi: 

1. Millaisia kokemuksia opettajalla ja oppilailla on kuvionuoteista ja 

siirtymävaiheesta pianonsoiton alkeisopetuksessa? 

2. Millaisia kokemuksia opettajalla on siirtymämateriaalin kehittämisestä 

pianonsoiton alkeisopetusta varten? 
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2 NOTAATION ASEMA PIANONSOITON ALKEI-

SOPETUKSESSA 

2.1 Pianonsoiton alkeisopetus 

Pianonsoiton alkeisopetuksen rajoista on monia eri tulkintoja, minkä vuoksi termiä 

pianonsoiton alkeisopetus on vaikeaa määritellä. Kirsi Vikmanin (2001) mukaan 

musiikkiopistoissa ensimmäisen perustason suorittanutta ei pidetä enää alkeisopetukseen 

kuuluvana henkilönä, vaan jo alkeet ohittaneena oppilaana. Toisaalta taas 

pianonsoitonoppaissa yleensä ensimmäinen kirja tai vihko on alkeiden opetukseen 

tarkoitettua materiaalia. Myös se, mitä soiton alkeet ohittaneen oppilaan odotetaan 

osaavan, voi täten olla erilainen eri yhteyksissä. Musiikkiopistossa soittavalta oppilaalta 

odotetaan alkeiden jälkeen nuotinlukutaitoa niiltä osin, että hän osaa lukea nuoteista 

yksinkertaisia kappaleita. Häneltä odotetaan myös yksinkertaisimpien asteikkojen, vapaan 

säestyksen ja improvisaation perusteiden, pianonsoiton perustekniikan, yleisimpien 

musiikkisanojen sekä helppojen kappaleiden yhteissoiton hallintaa. (Vikman 2001, 40.) 

Pianopedagogi Joan Lastin (1982) mukaan pianonsoittoharrastus on paras aloittaa 7–8-

vuotiaana, sillä tähän ikään mennessä oppilaalle on kertynyt tarpeeksi itsevarmuutta ja 

rohkeutta. Hänen kokemuksensa mukaan yhdentoista ikävuoden saavutettuaan lapselle on 

kehittynyt pidättyvyyttä ja itsevarmuuden puutetta, jotka voivat olla kehityksen esteinä. 

Hän näkee myös, että nuoremmat aloittajat edistyvät pianonsoitossa aluksi jonkin verran, 

jonka jälkeen edistyminen pysähtyy ja usein mielenkiinto soittamiseen katkeaa. Hänen 

mielestään viisivuotiailla tai nuoremmilla ei ole tarpeeksi kykyä työskennellä tietyn 

vaiheen sivuuttamiseksi, minkä takia nuorena aloittanut saattaa olla samassa pisteessä 

kymmenen- tai yksitoistavuotiaana kuin jos olisi aloittanut tunnit vasta seitsemän- tai 

kahdeksanvuotiaana. (Last 1982, 15–16.) Tästä tuli mieleeni, josko länsimaisen 

nuottikirjoituksen abstraktisuus voisi olla tämän ”vastaan tulevan seinän” aiheuttajana 

pienemmille lapsille ja muille, joilla abstrakti ajattelukyky ei ole kehittynyt tarpeeksi 

korkealle.  
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2.1.1 Pianonsoiton alkeisopetuksen osa-alueet 

Vikman (2001, 51–62) lukee väitöskirjassaan pianosoiton tärkeimmiksi osa-alueiksi 

tekniikan, tulkinnan, nuotinluvun, ulkoa soittamisen, improvisaation sekä omat sävellykset. 

Nuotinluvun opetteleminen on osa-alue, josta useimmat soitonoppaat ovat perinteisesti 

lähteneet liikkeelle. Soitonoppaissa usein tätä prosessia kuvataan vasta-alkavan, nuoren 

pianonsoittajan näkökulmasta katsottuna. Nuotinlukua tarkastelen tarkemmin luvussa 2.3. 

Mervi Kianto (1994) mainitsee, että tulkintaa ja tekniikkaa ei välttämättä tule erottaa 

toisistaan eri osa-alueiksi, sillä ne kulkevat hyvin pitkälle rinnakkain. Kuitenkin nykyään, 

maailmamme teknistymisen myötä olemme jakaneet ne omiksi osa-alueikseen. (1994, 32–

33.) Kianto (1994, 33) kertoo siitä, kuinka tekniikka ja tulkinta usein erotetaan 

virheellisesti toisistaan, vaikka tulkinta on osa tekniikkaa:  

Tekniikka on tapa soittaa pianoa, käyttää tulkinnan osatekijöitä tietyllä tavalla niin 

että soitto kuulostaa tietynlaiselta. Yksi osa tekniikkaa on virtuoositekniikkaa, tai 

motoriikkaa, miten vain. Toinen osa tekniikkaa on vivahteet, erot, kosketuksen 

herkkyys. Mutta tulkinta on tekniikkaa. Sekä tulkinta että tekniikka ovat eniten 

aivotyötä. 

Venäläinen pianopedagogi Heinrich Neuhaus (1986) jakaa tekniikan opettelun neljään 

elementtiin. Ensin opetellaan soittamaan yksi ääni. Yksi ainoa ääni voidaan soittaa pianolla 

niin monella eri tavalla, että jo pelkästään se on sinällään hyvin mielenkiintoinen tekninen 

tehtävä. Toinen elementti pitää sisällään kaikilla viidellä sormella soitettavia yhden käden 

harjoituksia. Kolmannessa elementissä opitaan kaikki mahdolliset asteikot, jolloin käsi ei 

jää vain yhteen ainoaan asentoon, vaan liikkuu koskettimilla kuinka pitkälle tahansa ylös 

tai alas. Neljäs elementti tarkoittaa arpeggiota kaikkine ilmaisumuotoineen. Viidennessä 

elementissä on kaikki kaksoisäänet sekunneista oktaaveihin ja jopa nooneihin ja 

desimeihin asti. (Neuhaus 1986, 132–139) 

Pitkäaikainen pianopedagogi Ritva-Tuuli Ahonen painottaa, että pianonsoiton alkeista 

puhuttaessa tekniikassa lähdetään liikkeelle soittoasennosta. Tällöin painotetaan rentoutta 

ja joustavuutta. Samoin alkeiden opetuksessa käsivarren vapautta ja painon käyttöä 

painotetaan suuremmassa määrin. Tämän jälkeen siirrytään sormityöskentelyyn, jonka eri 

muodoilla saadaan aikaan erilaisia ääniä, kuten staccatoa tai legatoa. Staccato tapahtuu 

pystysuorasti ja legato vaakasuorasti. Alkeistekniikan pääpiirteinä opetellaan siis kaksi 

suuntaa, pystysuora ja vaakasuora. (Ahosen haastattelu teoksessa Vikman 2001, 57.) 
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Kristiina Junttu (2010, 140–141) näkee legatokaaren kuitenkin ensimmäisenä pystysuoran 

ja vaakasuoran pianistisen liikkeen yhdistelmänä (ks. myös Kianto, 1994, 63). 

Ulkoa soittaminen on usein aliharjoitettu taito. Usein ulkoa soittaminen liitetään 

esiintymistilanteisiin, vaikka sitä tulisikin kehittää jokaisen kappaleen yhteydessä jo 

kappaletta opeteltaessa (Haatainen & Luusua 2006, 11). Joidenkin oppilaiden tulee tehdä 

paljon töitä ulkoa oppimisen eteen, kun taas joillekin oppilaille se on helppoa ja he oppivat 

kappaleet ulkoa soittaessaan niitä nuoteista. Tällöin nuotinluku voidaan tulkita kappaleen 

ulkoa opettelemisen apuvälineenä ja välivaiheena, kuitenkaan unohtamatta sitä, että suuri 

osa musiikista opitaan kuulonvaraisesti, jolloin nuotteja ei välttämättä tarvita ollenkaan. 

(Vikman 2001, 59–60.) 

Tulkintaa haettaessa tekniikalla on suuri rooli. Kuten Kiantokin, Vikman (2001) painottaa 

tekniikan olevan väline tuottaa tulkintaa. Eri tekniikoiden avulla saamme aikaan erilaisia 

ääniä, jolloin nämä tekniset tiedot on mahdollistaa yhdistää mielikuviin, joita halutaan 

tuoda kappaleissa tai teoksissa esiin. Toisin sanoen pianonsoitossa on hallittava 

tarpeellinen tekniikka, jotta tietyt tulkinnalliset vaihtelut ovat toteutettavissa. (Vikman 

2001, 58.) Esimerkiksi äänen voima ja dynamiikka ovat tärkeitä tekijöitä muodostettaessa 

omaa tulkintaa jostakin kappaleesta. Näiden toteuttamiseen tarvitaankin tietynlaista 

tekniikkaa.  

Vikmanin (2001) mukaan sointivärin tuleminen uudella tavalla opetukseen tarjoaa 

mahdollisuuksia monenlaiseen luovaan toimintaan ja siihen liittyvät kokeilut kiinnostavat 

yleensä lähestulkoon kaikkia oppilaita. Esimerkiksi omat improvisaatiot tekevät erilaiset 

sointivärikokeilut mahdollisiksi. Perinteisessä pianonsoitossa oppilaan omalle 

improvisaatiolle jää valitettava usein hyvin vähän aikaa, jos ollenkaan. Luovan toiminnan 

tyrehtymisen mahdollisuus on suuri, sillä oppilaan improvisointi saattaa joutua usein 

rankan kritiikin kohteeksi. Vikmanin mukaan improvisaatiota tulisi kuitenkin vaalia, sillä 

se kehittää lapsen omaa musiikin ymmärrystä. (Vikman 2001, 58.) Myös Katariina Junttu 

pitää improvisaatiota suuressa arvossa pianonsoiton alkeisopetuksessa (Junttu 2010, 17). 

Improvisaatioon liittyy myös monia muita oppimisen osa-alueita. Siinä yhdistyvät 

soittaminen, esiintyminen, omien tunteiden kohtaaminen sekä, jos sävellykset tai 

improvisaatioiden osat halutaan kirjata ylös, improvisaatiossa esiintyy myös 

nuottikirjoituksen hallinta. 
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2.1.2 Pianonsoiton alkeisopetuksen työtavat 

Pianonsoiton tavoitteita ja osa-alueita voidaan lähestyä käyttämällä eri opetusmetodeja ja 

työtapoja. Näitä työtapoja voidaan muokata sen mukaan, miten lahjakas oppilas on ja 

millaisia tavoitteita hänellä on. Eri työtapoja hyödyntämällä voidaan kehittää oppilaan 

heikkoja puolia, mutta antaa samalla onnistumisen kokemuksia hänen vahvoilla alueillaan. 

Soittamisen lisäksi työtapoina alkeisopetuksessa käytetään yleensä muun muassa 

laulamista, kuuntelemista ja soveltavaa luovaa toimintaa. Pianonsoitossa tärkeimmäksi 

työtavaksi usein mielletään itse soittaminen. (Vikman 2001, 63.) Kuten luvusta 2.1.1 käy 

ilmi, kuuluu pianonsoiton opettamiseen monta muutakin osa-aluetta. Opetuksen työtavoista 

laulaminen kuuluu eniten nimenomaan alkeisopetukseen. Usein alkeisopetuksessa 

opeteltavat kappaleet ovat lyhyitä ja niiden melodiat ovat helppoja, jolloin laulaminen 

tuntuu luontevalta. Pidemmälle mennessä, kun kappaleet vaikeutuvat, laulaminen voi olla 

hankalaa, sillä kappaleessa tai teoksessa voi olla yhtä useampia tärkeitä säveliä yhtä aikaa. 

Soittaminen ja kuunteleminen sen sijaan nostavat asemaansa pianonsoiton opiskelussa sitä 

korkeammalle mitä pidemmällä opinnoissa ollaan.  

Soittamisen osuus tunneilla on siis suuri pianonsoiton opetuksessa, kuten minkä tahansa 

muun yksittäisen instrumentin opetuksessa. Kun tavoitteena on opetella soittamaan yhtä 

tiettyä instrumenttia, pääosa tunnista kuluu tämän soittimen ja sen soittamisen parissa. 

Vikmanin (2001) mukaan tunneilla on kuitenkin mahdollista soveltaa myös muita 

soittimia, esimerkiksi rytmien opettelussa. Vikman mainitsee pianonsoiton opetuksessa 

laattasoittimen olevan hyvä apuväline erilaisten asioiden opetteluun. (Vikman 2001, 65.) 

Pianonsoiton opetuksessa, kuten muidenkin instrumenttien opetuksessa, haastetta tuo 

yhteissoiton järjestäminen. Jos opettajalla on vain muutama oppilas, jotka ovat hyvin 

eritasoisia, voi yhteissoiton järjestäminen olla vaikeaa. Musiikkioppilaitoksissa opettajilla 

on enemmän sekä omia oppilaita että tuttuja muiden instrumenttien opettajia lähellä, 

jolloin yhteismusisoinnin järjestäminen on helpompaa. Yhteissoitto vahvistaa mm. 

musiikin sykkeen ja pulssin löytymistä (Vikman 2001, 65).  

Laulaminen on pianotunneilla mukana monella tapaa. Laulaminen on myös usein musiikin 

harrastamisessa ja tekemisessä henkilökohtaisin asia. Opettajan tulee olla varovainen, 

kuinka arvostelee lapsen laulamista, ettei laulamisesta synny pelkoa. Pianonsoitossa laulua 

voi käyttää esimerkiksi uutta kappaletta opetellessa. Kappale voidaan ensin opetella 

laulamalla, jonka jälkeen jo hieman tutuksi tullut melodia voi olla helpompi siirtää 
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koskettimille. Alkuopetuksessa laulamisesta on hyötyä myös siihen, että oppilas soittaa 

kappaleita kappaleina, eikä pelkästään peräkkäisinä sävelinä (Vikman 2001, 65).  

Musiikin opetuksessa kuuntelu on hyvin suuressa osassa. Sanotaan, ettei musiikkia voi 

kokea kuulematta. Marja Hongisto-Åbergin, Anne Lindeberg-Piiroisen ja Leena Mäkisen 

(2001, 91) mukaan jo varhaiskasvatuksessa voidaan soveltaa kouluopetuksessa käytettäviä 

kuuntelukasvatuksen tavoitteita: 

- Kuunteluvalmiuksien lisääminen kehittämällä lapsen rytmi-, melodia-, sointiväri-, 

harmonia- ja muototajua sekä kykyä havaita äänen voimakkuuden vaihteluita 

- Musiikin kuuntelun tarpeen herättäminen 

- Musiikin tuntemuksen edistäminen 

- Kuunneltavan musiikin valinta- ja arviointikyvyn kehittäminen 

- Esteettistä mielihyvää tuottavien kokemusten lisääminen 

- Musiikin vastaanottokyvyn sekä musiikkiin liittyvien kokemusten edistäminen ja 

laajentaminen 

- Luovan musiikillisen ilmaisun ja ajattelun kehittäminen 

Näitä kuunteluun liittyviä tavoitteita voidaan käyttää myös pianonsoiton opetuksessa. 

Musiikin kuuntelua voi tapahtua sekä passiivisesti että aktiivisesti. Passiivisesta 

kuuntelusta puhutaan yleensä esimerkiksi taustamusiikin yhteydessä. Tällöin musiikki 

kuuluu taustalla, mutta siihen ei erityisemmin keskitytä. Passiivisen kuuntelun vaikutus 

perustuu ärsykkeen pysyvyyteen (Hongisto-Åberg ym. 2001, 93). Aktiivisessa kuuntelussa 

keskitytään musiikkiin itseensä. Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen ja Mäkinen (2001) 

ovat jaotelleet aktiivisen musiikinkuuntelun kolmeen alalajiin: luova kuuntelu, keskittynyt 

kuuntelu sekä sisäinen kuuntelu. Luovan kuuntelun tarkoituksena on ilmaista musiikin 

herättämiä mielikuvia ja tunteita esimerkiksi liikkeen, tanssin, maalauksen tai piirroksen 

kautta. Keskittynyt kuuntelu tarkentuu musiikin eri elementteihin, kuten rytmiin, tempoon 

ja voimakkuuden vaihteluun. Sisäinen kuuntelu syntyy mieli- tai muistikuvan perusteella 

ilman ulkoista kuuloärsykettä. (emt. 2001, 93.) 
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2.2 Notaation asema pianonsoiton alkeisopetuksessa 

2.2.1 Mervi Kiannon malli 

Nuotinluvun käsite sisältää nykypäivän käsityksen mukaan muutakin kuin visuaalista 

toimintaa (Haatainen & Luusua 2006, 17). Mervi Kianto tuo kirjassaan esille tavan ajatella 

pianonsoittotapahtumaa ”viiden pään arvoituksena”.  

 

Kuva 1. ”Viiden pään arvoitus” (Kianto 1994, 9). 

Kuvassa 1 näkyvät viisi päätä edustavat yhtä soittajaa. Kuva tuleekin tulkita sarjakuvan 

tavoin yhtenä päänä, joka kuvataan toisiaan seuraavissa tilanteissa, eikä suinkaan viitenä 

erillisenä päänä. Usein soittotapahtumaa ajateltaessa, vain kuvan 1 ensimmäinen, neljäs ja 

viides vaihe tuntuvat jo ennestään tutuilta. Kianto (1994, 9–10) kuitenkin lisää 

tapahtumasarjaan kaksi mielensisäistä tapahtumaa: sisäinen kuunteleminen ja 

(soitto)liikkeen ennakoiminen (kuvassa liikkeen mielikuva).  

Kiannon (1994, 10–13) mukaan  pianonsoiton opetuksessa ja oppimisessa voi helposti 

käydä niin, että oppilaan kyky kuulla soitettava musiikki ennakkoon mielessään jää 

oppimatta. Jos oppilaalle opetetaan nuotinlukua liian varhain, tai pianonsoiton opetuksessa 

ei käytetä muita työtapoja kuin nuotinlukua, tulee soitosta niin sanotusti korvatonta.  Kun 

oppilaalla ei ole mielikuvaa siitä, miltä soiton tulisi kuulostaa tai miltä hän haluaa sen itse 

kuulostavan, ei hän mitä luultavimmin osaa muuttaa suoritustaan paremmaksi. 

Pianonsoitossa, kuten muussakin musiikinopetuksessa, tulisi siis alusta alkaen painottaa 

myös kuuntelemista osana soittoprosessia.  

Kun oppilas oppii kuulemaan ja kuuntelemaan musiikkia, hän kykenee muodostamaan 

esimerkiksi läksyksi saamastaan kappaleesta ihannekuvan, miltä kappaleen tulee kuulostaa. 
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Tällöin oppilas ei pyri soittamaan oikein vain nuottikuvan perusteella, vaan niin, että 

kappale kuulostaa hyvältä. Tällöin oppilas oppii myös sen, että nuottikuva on nimenomaan 

ohjeistusta ja soittamisen avuksi luotu järjestelmä, eikä suinkaan tarkkoja sääntöjä siitä, 

mitä tai miten tulisi soittaa. Kiannon (1994, 13) mukaan ”opettajan tärkein tehtävä 

nuotinluvun opettamisessa onkin huolehtia siitä, että nuotti sytyttää soivan sävelen 

mielikuvan lapsen sisäiseen kuuloon”.  

Kianto on itse käyttänyt soivan mielikuvan olemassaolon todistamiseksi testiä, jossa hän 

soittaa oppilailleen tutun teoksen alkua ja päättää sen juuri ennen kohtaa, joka on hyvin 

suuresti latautunut (Kianto 1994, 15–16, korostus alkuperäinen): 

Itse havainnollistan usein asiaa soittamalla kuulijoille alkua vaikkapa parista 

Chopinin sävellyksestä: a-molli-etydistä op. 25 tai F-duuri-balladista. – – Etydin 

kohtalonomainen johdanto päättyy fermaatille – – Sointu jää soimaan pedaaliin, ja 

sen aikana kädet siirtyvät hiljaa seuraavan a-mollisoinnun räjähtäville alkusävelille. 

Niitä en soita, vaan juuri tänä hetkenä lopetan, käännyn ja kysyn kuulijoilta, mitä 

heidän päässään on juuri nyt. Ensi ällistyksestä selvittyään – – kaikki kertovat 

samantapaisia asioita: he tuntevat voimakkaan ”imun”, halun jatkaa, ja jatko soi 

heidän päässään, he kuulevat sen sisäisesti. 

Liikkeen mielikuvan löytyminen tapahtuu usein niin, että oppilaat, jotka ovat soittaneet 

jotain tiettyä teosta kuuntelevat kyseenomaista teosta soitettavan. Kun soitto lakkaa 

yllättäen, voi kuuntelijalle jäädä tunne ”liikkeen haluamisesta” tai esimerkiksi siihen 

valmistautumisesta. Kianto (1994, 18) käyttää liikkeen ennakoinnista käsitettä antisipaatio. 

Hänen mukaansa antisipaatio on tärkeä löytö, sillä se ”edeltää kaikkea tahdonalaista 

motorista suoritusta ja yhdistää idean ja toteutuksen kaikessa fyysisessä toiminnassa”. 

Tässä tilanteessa on kuitenkin painotettava sitä, että liikkeen ennakointi voi ja saakin olla 

aluksi hyvinkin epäselvä. Se selvenee myöhemmin harjoituksen myötä. 

Myös Neuhaus (1986, 18–20) kertoo samasta tapahtumasarjasta. Hän käyttää terminä 

taiteellisen muodon hahmotusta. Hänen mukaansa heti alkeista lähtien oppilaalta on 

vaadittava tietynlaista tulkintaa. Oppilaan on soitettava surullinen surullisesti, iloinen 

iloisesti ja niin edelleen. Jotta tulkinta on mahdollista, tulee soittotapahtumaa ennakoida 

jotenkin (kuten Kiannon viiden pään mallissa). Neuhaus painottaa, että oppilaalle on 

asetettava tietyt rajat esimerkiksi etydien soittamisessa, jotta oppilas voi huomata tulkinnan 

tuomat mahdollisuudet. 
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2.2.2 Pianonsoiton opetuksen monidimensioinen malli 

Kirsi Vikman käyttää väitöskirjansa opetuskokeiluissa hyödyksi muodostamaansa 

pianonsoiton opetuksen monidimensioista mallia, joka yhdistää Gardnerin 

lahjakkuusteorian pianonsoiton opetukseen (Vikman 2001, 71). Gardnerin 

monilahjakkuusteoria käsittää kahdeksan lahjakkuuden lajia: (1) kielellinen, (2) 

musikaalinen, (3) loogis-matemaattinen (4) spatiaalinen, (5) keho-kinesteettinen, (6) 

intrapersoonallinen, (7) interpersoonallinen sekä (8) naturalistinen lahjakkuus. Alun perin 

monilahjakkuusteoriaan kuului vain seitsemän ensimmäistä, kunnes ensimmäisen 10 

vuoden jälkeen Gardner huomasi, ettei nämä seitsemän lahjakkuutta kata kaikkia. Tämän 

jälkeen hän alkoi tutkia kahdeksatta ja yhdeksättä lahjakkuutta, ja tulikin lopulta siihen 

tulokseen, että kahdeksas lahjakkuus kuuluu joukkoon yhtälailla kuin mikä tahansa muu 

lahjakkuus, mutta yhdeksäs lahjakkuus, spirituaalinen lahjakkuus, ei täytä lahjakkuuden 

vaatimuksia tässä yhteydessä. (Gardner 2006, 8-20.) 

Vaikka Gardnerin teoria käsittää oppimista yleensä, on Vikman (2001) soveltanut teoriaa 

pianonsoiton opetukseen väitöskirjassaan. Soittotapahtuma ei ole kovin yksiselitteinen 

ilmiö, vaan siihen kuuluu useita erilaisia toimintoja. Soittamiseen tarvitaan Vikmanin 

mukaan siis Gardnerin määrittelemien eri lahjakkuuksien yhdistelmää. (Vikman 2001, 47.) 

Vikman esittää pianonsoiton opetuksen monidimensioisen mallin seuraavalla kaaviolla:  
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Kuva 2. Pianonsoiton opetuksen monidimensioinen malli (Vikman 2001, 72). 

Vikmanin (2001) mukaan musikaalisuutta voidaan pitää luonnollisimpana pianonsoitossa 

mukana olevana lahjakkuuden osa-alueena. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa taito, jota 

opetuksessa kehitetään ja jota soitossa tarvitaan. Kehollis-kinesteettisten taitojen 

kehittäminen on yksi oleellinen asia soitonopetuksessa, sillä soittamiseen tarvitaan aina 

motorista toimintaa. Myös loogis-matemaattiseen lahjakkuuteen verrattavissa olevia taitoja 

tarvitaan soitonopetuksessa, esimerkiksi musiikin teorian tai nuotinluvun opettelemisessa. 

Spatiaalinen lahjakkuus voi olla apuna nuottikirjoituksen visuaalisessa hahmottamisessa ja 

se tukee myös nuottikuvan muuntamista kuulokuvaksi. Intrapersoonallinen lahjakkuus 

tulee esiin musiikin emootioiden ja musiikin herättämien henkilökohtaisten merkitysten 

etsimisessä ja löytymisessä. Pianonsoiton opetuksen tiiviissä oppilas-opettajasuhteessa 

sekä opettaja että oppilas heijastavat omia vuorovaikutustaitojaan, joten tämä liittyy 

läheisesti interpersoonalliseen lahjakkuuteen. Myös yhtyesoitossa ja konserttitilanteissa 

näkyvät toisten huomioon ottamisen ja ymmärtämisen taidot kuuluvat interpersoonalliseen 

lahjakkuuden osa-alueeseen. Kielellinen lahjakkuus taas tulee esiin siinä, miten 

pianonsoiton opetuksessa käytetään usein lauluja ja sanallisia ilmaisuja tai kun puhutaan 
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musiikin tulkinnasta ja musiikin kirjoittamisesta. Myös soitonopettajalle kielelliset taidot 

ovat tärkeitä. (Vikman 2001, 72-73.) 

Luvussa 2.1.1 käsiteltyjen pianonsoiton opettamisen osa-alueiden eli tekniikan, tulkinnan, 

nuotinluvun, ulkoa soittamisen, improvisaation sekä omien sävellysten lisäksi osa-alueisiin 

kuuluvat soiton harjoittelu, esiintyminen sekä yhteissoitto. Kaikilla näillä eri osa-alueilla 

pianonsoittaja hyödyntää yksilöllisesti eri lahjakkuuksiensa osa-alueita. Näitä voidaan 

harjoittaa käyttämällä luvussa 2.1.2 läpikäytyjä työtapoja. Pianonsoiton opetuksessa 

käytetään siis hyvin pitkälti samoja työtapoja kuin yleisessä musiikinopetuksessa.  

Tässä tutkimuksessa keskityn lähinnä nuotinlukuun ja sen opettelemiseen. Samalla sivuan 

hieman korvakuulolta soittamista ja ulkoa soittamista.  

2.3 Perinteinen länsimainen nuottikirjoitus ja nuotinluku 

Perinteinen länsimainen nuottikirjoitus (notaatio) on graafinen systeemi, jota käytetään 

musiikin koodaamiseen niin, että ihmiset voivat tulkita ja rekonstruoida sitä (Lassfolk 

2004, 9). Perinteisestä länsimaisesta nuottikirjoituksesta voidaan puhua monella eri 

nimityksellä. Tässä tutkimuksessa käytän perinteinen nuottikirjoitus –nimitystä. Marjaana 

Penttisen (2013) mukaan perinteinen nuottikirjoitus antaa soittajalle monella tapaa tarkkaa 

informaatiota soitettavasta musiikkikappaleesta. Selkeämmin ilmaistuna rytmit, 

esimerkiksi yksittäisten nuottien kestot ja kappaleen metrinen kehys esitetään yksittäisten 

nuottisymbolien varsilla ja päillä, jotka sovitetaan vertikaalisten tahtiviivojen väliin 

annetun metrin mukaan. Melodia, esimerkiksi sävelkorkeuksien sarja, kuvastuu 

rinnakkaisten nuottipäiden horisontaalisista sijainneista. Harmonia taas esiintyy 

samanaikaisesti soitettujen nuottien muodossa tai sointumerkkien muodossa 

nuottiviivaston yläpuolelle merkittynä. Viimeiseksi, konteksti määräytyy sanallisten 

ohjeiden avulla, jotka ohjaavat soittajaa soittamaan kappaletta ”eloisasti” tai ”hitaasti”, tai 

esitysmerkintöjen avulla. Joka tapauksessa perinteinen nuottikirjoitus sisältää useita 

erilaisia informaatioita ja se ohjaa tarkasti lukijaa esittämään kappaletta säveltäjän 

tarkoitusten mukaisesti. (Penttinen 2013, 9.) 

Perinteinen nuottikirjoitus pohjautuu muinaiskreikan äänteitä vastaaviin merkkeihin. joilla 

kuvattiin eri äänteiden korkeuksia. Kielessä ja kirjainmerkeissä oli erilaisia sopimuksen 

varaisia merkkejä korkeita ja matalia äänteitä varten. (Burkholder, Grout & Palisca 2009, 
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33.) Vähitellen kreikan kielestä kehiteltiin merkkijärjestelmä myös laulamista varten. 

Aikaisimmat arviot tämän merkkijärjestelmän kehittymisestä sijoittuvat 600-luvulle. 

Hieman myöhemmin, mutta edelleen nuottikirjoituksen alkuajoilla, laulajille tarjottiin 

lähinnä muistin tukea, ei vielä täsmällistä nuottikirjoitusta. Tällöin laulun tekstien 

yläpuolelle kirjoitettiin merkkejä joita kutsuttiin neumeiksi. (Burkholder, Grout & Palisca 

2009, 33.) Aluksi neumit kirjoitettiin samalle tasolle, mutta myöhemmin oli käytössä 

yleisesti neliviivainen viivasto. Nykyään käytössä oleva viisiviivainen nuottiviivasto 

vakiintui 1600-luvulla (Vuori 1991, 22). 

Marja Vuori (1991) on tutkinut prima vista -soiton visuaalisia ongelmia pianonsoiton 

alkeisopetuksessa, sekä (2002) pianistisia kokemuksia prima vista -soittamisesta. Hänen 

tutkimuksensa tulokset viittaavat siihen, etteivät kuullun ja nähdyn strukturoinnin ongelmat 

ole lasten prima vista -soitossa ratkaisevia. Ilmeisesti, vaikka visuaalinen hahmottaminen 

on tekstin ymmärtämisen edellytys, siihen alkavat vaikuttaa muutkin visuaaliset tekijät jo 

nuotinluvun varhaisessa vaiheessa. Vuoren mukaan nuotinluvun ongelmaan on lähdettävä 

etsimään ratkaisua erilaisten musiikillisten merkitysten kautta. Tätä varten hän esittää 

käsityksensä lasten nuotinlukutaidon kehittymisestä kaavion muodossa: 

 
Kuva 3. Malli lasten nuotinlukutaidosta (Vuori 1991, 115). 

Penttinen (2013) käyttää väitöskirjassaan nuotinluvusta kolmea tyyppiä: prima vista eli 

ensi näkemältä lukeminen (sight-reading), harjoiteltu lukeminen (rehearsed reading) ja 

hiljainen lukeminen (silent reading). Prima vista -soitossa lukijan odotetaan esittävän 

kappale ”ensi näkemältä”. Toinen tyyppi, harjoiteltu lukeminen on yleisin musiikin 

lukemisen tyypeistä, ainakin länsimaisen taidemusiikin saralla. Siinä lukija esittää jo 
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hänelle entuudestaan tutun kappaleen. Viimeinen tyyppi, hiljainen lukeminen sisältää 

nuotin lukemisen ilman samanaikaista esiintymistä. (Penttinen 2013, 10.) 

Perinteisen nuottikirjoituksen opettelemiseen tarvitaan abstraktia ajattelukykyä ja sen 

graafisuudesta on kiistelty vuosien saatossa. Vikmanin (2001) mukaan esimerkiksi rytmien 

opettelu perinteisen nuottikirjoituksen avulla vaatii abstraktia ajattelua, sillä aika-arvoja ei 

ole osoitettu konkreettisesti graafisina eroina. Vaikka eroina esimerkiksi neljäsosanuotin ja 

puolinuotin välillä on pään väriero (neljäsosanuotin pää on musta ja puolinuotin pää on 

keskeltä tyhjä), ei pelkkä nuotinpään tyhjyys konkreettisesti luo pidemmän keston 

assosisaatiota. (Vikman 2001, 55.) Vuoren (1991) mukaan aika-arvojen eroja on kuitenkin 

pyritty perinteisessä nuottikirjoituksessa saamaan aikaan horisontaalisen tilan käytöllä. 

Yleensä esimerkiksi puolinuotin jälkeen on jätetty suhteessa enemmän tyhjää tilaa kuin 

esimerkiksi neljäsosanuotin jälkeen. (Vuori 1991, 25.) Kuitenkaan tämä välitys ei takaa 

graafisuutta. Kari Kurkela (1986, 23–27) osoittaa mielestäni hyvin selkeästi perinteisen 

nuottikirjoituksen vaikuttavan ensisilmäykseltä graafiselta, muttei tarkemmin tutkittuna 

sitä ole. Esimerkiksi diminuendoa eli äänenvoimakkuuden laskua ilmaisevaa symbolia > 

voisi kuvata graafiseksi, sillä vasemmalle aukeava ”nokka” kuvaa hyvin äänen 

voimakkuuden laskua vasemmalta oikealle ja merkin pituus/leveys määrittää sen keston. 

Kuitenkin esimerkiksi kuvassa 2 (i):n diminuendo on graafisesti leveämpi kuin (ii), vaikka 

kesto on todellisuudessa juuri toisinpäin, jos sekä (i) että (ii) soitetaan samassa tempossa. 

Kestolla tarkoitetaan tässä esimerkissä ajallista kestoa, ei tapahtumien määrän suhdetta 

toisiinsa. 

 

Kuva 4. Graafisuuden ongelman esimerkki perinteisessä nuottikirjoituksessa (Kurkela 

1986, 25). 

Suurin osa tämän hetkisestä nuotinluvun tutkimuksesta on toteutettu nuotinluvun 

eksperttejä tutkien, joten nuotinluvun kehityksen tutkimus on harvinaisempaa. Jukka 

Enbuska (2014) toteaa väitöskirjassaan usean tutkijan korostavan, että nuotinlukua tulee 

tutkia eksperttien, ei noviisien avulla. Näiden tutkijoiden mukaan noviisien avulla tehdystä 
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tutkimuksesta saatu data on samankaltaista dataa kuin lukutaidottomien avulla tehdystä 

tutkimuksesta lukemaan oppimisesta. (Enbuska 2014, 50–51.) 

Katarzyna Bugaj ja Brenda Brenner (2011) korostavat nuotinlukemisen ja tekstinlukemisen 

muistuttavan toisiaan: molemmat organisoidaan temporaalisesti ja molempiin liittyy 

äänenkorkeuksien esiintyminen. Sekä musiikki että puhuttu kieli syntyvät suuremmasta 

äänten mahdollisuuksien joukosta poimituista sävelistä tai foneemeista, jotka koostavat 

rajoitetun äänten sarjan. Vaikka musiikin ja kielen välittämät merkitykset ovat erilaisia, 

tulee aloittelevan kuuntelijan löytää molemmat järjestelmät, jotta hän voi havainnoida eri 

äänten kommunikatiivisen pyrkimyksen. (Bugaj & Brenner 2011, 98.) 

Vuori (1991, 28) kertoo kuinka tytöt alkavat siirtää oikealta vasemmalle lukemista 

päinvastaiseksi noin neljän ja puolen vuoden iässä ja pojat noin kaksi vuotta myöhemmin. 

Molempien sukupuolien toiminta on selvästi vasemmalta oikealle suuntautunutta vasta 

noin seitsemän ja puolen vuoden ikäisenä. Tämä voi tietyllä ikäryhmällä aiheuttaa 

ongelmaa perinteisen nuottikirjoituksen opettelemisessa, sillä se on vahvasti suuntautunut 

vasemmalta oikealle. Myös nuottikirjoituksen abstraktisuus voi aiheuttaa ongelmaa tietyn 

ikäryhmän kanssa. 

2.4 Kuvionuotit 

Kuvionuottimenetelmä on muotoihin ja väreihin perustuva nuottikirjoitusjärjestelmä, jonka 

on kehittänyt musiikkiterapeutti Kaarlo Uusitalo. Kuvionuottimenetelmää suunnitellessa 

on lähdetty siitä ajatuksesta, että oppilas, jolla ei ole lainkaan aiempaa kokemusta 

nuoteista, voisi soittaa kuvionuoteista lähes heti. Tämä tavoite saavutettiin niin, että nuotti-

informaatio, kuten sävelkorkeus ja sävelen kesto, esitetään tuttujen ja konkreettisten 

muotojen sekä värien avulla ja sävelkorkeuden merkki on siirretty soittimeen tarroilla. 

Menetelmä on kehitelty alunperin musiikkiterapiaa varten, mutta sitä käytetään nykyään 

myös tavallisessa musiikkikasvatuksessa, musiikin erityispedagogiikassa sekä muiden 

terapiamuotojen ja kuntoutusten osana. Pianonsoiton opetuksen lisäksi 

kuvionuottimenetelmää voi käyttää esimerkiksi laattasoittimien, harmonikan, kitaran, 

basson, kanteleen ja lyömäsoittimien soitonopiskelussa. (Kaikkonen & Uusitalo, 2005, 5–

7.)  
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Kuvionuottimenetelmän kehitystyö on tapahtunut pääasiassa Markku Kaikkosen ja Kaarlo 

Uusitalon toimesta Helsingissä Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa. Vuonna 1999 

markkinoille tuli ensimmäinen kuvionuottijulkaisu, Kuvionuotit niminen soitonopas 

(Kaikkonen & Uusitalo, 1996). Myöhemmin kirjasarjaan on tullut täydennystä: 

Kuvionuotit 2 (Kaikkonen & Uusitalo, 2002), Kuvionuotit 3 (Kaikkonen & Uusitalo, 2009) 

ja Piano soikoon! (Vikman & Kaikkonen, 1999) nimiset soitonoppaat, joista viimeinen 

keskittyy siirtymiseen kuvionuoteista perinteiseen nuottiviivastomenetelmään. Tästä 

menetelmästä lisää myöhemmin. Kuvonuotit, Kuvionuotit 2 ja Kuvionuotit 3 -kirjat 

sisältävät kuvionuottimenetelmän esittelyn sekä kuvionuoteilla nuotinnettuja, 

enimmäkseen toivelaulukirjatyyppisiä kappaleita. Lisäksi ulkomaisia kuvionuottikirjoja on 

tehty esimerkiksi Virossa, Italiassa, Japanissa ja Skotlannissa. 

Kuvionuottimenetelmän kehittäjällä, Kaarlo Uusitalolla, on useiden vuosien kokemus 

kehitysvammaisten musiikkiterapeuttina ja hän onkin huomannut musiikilla olevan paljon 

myönteisiä vaikutuksia kehitysvammaisten terapiassa. Uusitalo halusi kehitellä sellaisen 

notaatiomenetelmän, joka olisi perinteistä nuottikirjoitusta selvästi helpompilukuisempi ja 

siitä soittaminen olisi vaivattomampaa. Koska useat kehitysvammaiset eivät opi perinteistä 

länsimaista nuottikirjoitusta, yhtenä tärkeimpänä lähtökohtana tässä projektissa olikin ottaa 

huomioon sellaiset kohderyhmät, joille perinteisen nuottikirjoituksen omaksuminen on 

hyvin vaikeaa tai mahdotonta. (Vikman 2001, 5.) 

Kuvionuottimenetelmää on tähän mennessä tutkittu sekä eritysryhmille soveltuvuuden että 

normaalisti oppivien oppilaiden soiton opetukseen soveltumisen osalta. Vikman (2001, 5) 

kirjoittaa, että ensimmäistä kertaa kuvionuottimenetelmää kokeiltiin menestyksekkäästi 

kehitysvammaisilla soittajilla vuonna 1998. Vuonna 1998 testaamista jatkettiin myös 

muilla kohderyhmillä. Tämän projektin kohderyhmiä olivat muun muassa erityiskoulun 

oppilaat, vanhukset sekä yhteismusisoinnissa erityisryhmien bänditoiminta. (Kaikkonen 

1998, 115-118.) Kuvionuottimenetelmää käsitteleviä pro gradu -tutkielmia ja 

opinnäytetöitä on valmistunut useita. Tutkielmissa ja opinnäytetöissä on käsitelty 

kuvionuottimenetelmän käyttämistä esimerkiksi dysfaattisten lasten kuntoutuksessa 

(Laaksonen 1998), aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa (Laitinen & Pataila 2000), 

kuvionuottimenetelmän soveltamista musiikkileikkikoulussa (Huhtinen 2002), menetelmän 

soveltuvuutta pianonsoiton alkeisimprovisoinnissa (Törmälä 2004), kuvionuotteja osana 

pianonsoitonopetusta (Kukkonen 2004), nuotinlukua ja opetusta kuvionuottimenetelmällä 
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pianonsoiton alkeisopetuksessa (Haatainen & Luusua 2006) kuvionuottimenetemän 

käyttöä bändiopetuksessa (Seppälä 2006), opettajien kokemuksia kuvionuottimenetelmän 

soveltamisesta yleisopetuksessa (Saarikivi 2007), menetelmän mahdollisuuksia lukitaidon 

osaprosessien harjaannuttamisessa (Semann 2008), kuvionuottitoiminnan kehitystä 

sosiaaliseksi työvälineeksi (Alho 2009) sekä kuvionuotteja oppilaan musiikillisen 

minäpystyvyyden edistäjänä (Vuorisalo 2013). Tähän mennessä laajin tutkimus, joka 

kyseisestä kuvionuottimenetelmästä on tehty, on Kirsi Vikmanin vuonna 2001 valmistunut 

väitöskirja. Tästä johtuen Vikmanin väitöskirja onkin tutkielmani päälähde. Tämän 

mahdollisista vaikutuksista tutkielmani luotettavuuteen käsittelen luvussa 5. Vikman opetti 

toimintatutkimuksessaan pianonsoittoa kuvionuottimenetelmän avulla erilaisille 

kohderyhmille. Tutkimuksessa oli mukana sekä kehitysvammaisia että lapsia, joilla ei ollut 

todettu erityisongelmia. (Vikman 2001, 75.) 

Kuvionuoteilla on havaittu olevan positiivisia ja edistäviä vaikutuksia musiikin 

opetuksessa kaikissa kuvionuoteista tehdyissä tutkimuksissa. Perinteistä nuottikirjoitusta 

opiskeltaessa notaatiolähtöisesti oppilaan keskittyminen usein kohdistuu siihen, millä 

sormella kosketinta painetaan. Tämä kosketin usein hukkuu, aiheuttaen mietintätaukoja. 

Kuvionuottien avulla oikea kosketin löytyy nopeasti uudestaan, eikä mietintätaukoja näin 

ollen välttämättä synny. Oppilas voi keskittyä enemmän soittotekniikan opetteluun ja 

musikaalisuutensa toteuttamiseen, sillä oikean koskettimen löytäminen on kuvionuottien 

avulla helpompaa. (Vikman 2001, 146–147.) Vikmanin tutkimuksen tuloksen mukaan 

kuvionuotit soveltuvat pianonsoiton opetukseen, käytettäväksi sen eri osa-alueilla ja 

menetelmä mahdollistaa myös perinteisen pianopedagogisen lähestymistavan (Vikman 

2001, 157). 

Ennen Kaarlo Uusitalon kehittämää kuvionuottijärjestelmää pianonsoitossa on kokeiltu ja 

tutkittu useiden symbolien käyttöä perinteisen nuottikirjoituksen opettelun apuna. Yleensä 

näiden kokeilujen tuloksena on syntynyt nuottikirjoitusjärjestelmiä, joista usein käy ilmi 

vain yksi tai muutama nuotti-informaation osa-alueista. Kuvionuottimenetelmä on 

symbolijärjestelmä, joka sisältää riittävän vastaavuuden perinteiseen nuottikirjoitukseen. 

Tämän vuoksi sen avulla on mahdollista esittää informaatio, jota soittamiseen yleensä 

tarvitaan alkeisopetuksessa. (Vikman 2001, 9.) On olemassa kuitenkin menetelmiä, joissa 

notaatio sisältää paljon enemmän informaatiota, kuin kuvionuotit. Esimerkiksi Játékokin 
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notaatioon pohjautuva menetelmä pitää sisällään myös klustereita ja glissandoja, joita ei 

nähdä perinteisessä pianonsoiton alkeisopetuksessa (Junttu 2010, 147–150). 

Kuvionuoteissa nuotti-informaatio merkitään muotoja ja värejä käyttäen. Lähtökohtana on 

se, ettei soittaja tarvitse ennestään paljoa tietoa ja taitoa nuoteista soittamiseen. Kun 

perinteisen nuottikirjoituksen lukemiseen tarvitaan jonkin verran teoreettista tietoa, ei 

kuvionuottien lukemiseen tätä tarvita lähestulkoon ollenkaan. (Vikman 2001, 6.) 

Kuvionuottien nuotti-informaatiosta puuttuu kuitenkin paljon informaatiota, jota  

perinteisessä nuottikirjoituksessa esiintyy. Esimerkiksi nyansseja eli äänenvoimakkuuden 

eri muotoja ilmaisevia merkintöjä ei löydy kuvionuoteista ollenkaan. Samoin 

tempomerkinnät ja tulkintaa ohjaavat merkinnät puuttuvat kuvionuoteista kokonaan.  

Kuvionuoteissa toistuvat seitsemän väriä, jotka ilmaisevat, mistä juurisävelestä on kyse: 

C = Punainen 

D = Ruskea 

E = Harmaa 

F = Sininen 

G = Musta 

A = Keltainen 

H = Vihreä 

Kuvassa 5 näkyy, kuinka kuvionuoteissa käytettävät oktaavialat merkitään neljällä 

muodolla. Koska kuvionuotit on suunniteltu alunperin kehitysvammaisten musiikkiterapiaa 

varten ja tämän jälkeen sovellettu myös nimenomaan pianonsoiton alkeisopetukseen, ei 

jokaiselle oktaavialalle ole valittu muotoa, vaan käytetään vain neljää yleisimmin käytössä 

olevaa oktaavialaa. 

 
Kuva 5. Kuvionuottien muodot ja oktaavialat (Kaikkonen & Uusitalo 1996, 6).  

  

Värien ja kuvioiden perusteella voidaan siis siirtää koskettimistolle sävelen korkeus. Kuva 

6 esittää värien ja kuvioiden vastaavuuden toisiinsa kaikissa neljässä oktaavissa. 
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Kuva 6. Kuvionuottien värit ja nimet (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 7). 

Sävelen kesto on kuvionuoteissa merkitty konkreettisesti nuotin pituutena (Kaikkonen & 

Uusitalo 2005, 8). Kuvassa 7 näkyy kuvionuottien ja -taukojen vastaavuudet perinteisen 

nuottikirjoituksen nuottien ja taukojen kestoon. Kuvasta 7 näkee myös kuvionuottien 

konkreettisen, graafisen tavan ilmaista nuotin kesto, kuten esimerkiksi neljäsosanuotti on 

konkreettisesti neljäsosan kokoinen kokonuottiin verrattuna ja kokotauko on kokonuotin 

mittainen myös graafisesti. Kuvasta puuttuu pisteelliset nuotit, jotka on ilmaistu saman 

kaavan mukaan, esimerkiksi pisteellinen neljäsosanuotin pituus on puolitoista 

neljäsosanuottia ja niin edelleen. Kuitenkaan kolmimuunteiselle rytmille kuvionuoteista ei 

löydy vastaavuutta. 

 
Kuva 7. Kuvionuottien ja -taukojen kestot (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 8). 

Kuten aiemmin mainitsin, kuvionuottien sävelkorkeus siirretään koskettimiin tarroilla. 

Kuvassa 8 kuvionuotit on sijoitettu pianon koskettimille ja perinteisen nuottikirjoituksen 

nuottien ja kuvionuottien vastaavuudet on esitetty värein koskettimiston alapuolella.  
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Kuva 8. Kuvionuotit nuottiviivastolla ja koskettimistolla (Kaikkonen & Uusitalo 1996, 6). 

Sävelten ylennykset ja alennuksetkin merkataan konkreettisesti kuvionuoteilla. Kuva 9 

esittää, kuinka ylennys merkitään oikeaan yläkulmaan osoittavalla nuolella ja alennus 

vasempaan yläkulmaan osoittavalla nuolella.  

 
Kuva 9. Ylennyksen ja alennuksen esittäminen kuvionuotein (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 

9). 

Kuvionuoteilla pystytään myös merkitsemään sointumerkit. Ne merkitään melodian alle 

laatikolla, jossa taustana on sävelen väri ja tämän päällä lukee itse soinnun nimi. 

(Kaikkonen & Uusitalo 2005, 9.) Opetuksessa aloitetaan siitä, että vasemmalla kädellä 

soitetaan vain soinnun perusääni eli sävel jonka väri on sointulaatikon taustana. Tästä 

edetään niin, että sointuun otetaan mukaan terssi perusäänen yläpuolelta. Lopulta voidaan 

liittää mukaan myös soinnun kvintti. (Kaikkonen & Uusitalo 1996, 14.) 

2.5 Siirtyminen kuvionuoteista länsimaiseen nuottikirjoitukseen 

Vikmanin mukaan perinteisenkin nuottikirjoituksen oppiminen on mahdollista 

kuvionuottiopetuksen avulla. Perinteiseen nuottikirjoitukseen siirtyminen tapahtuu monen 

vaiheen kautta. Vikmanin tutkimuksessa käytettiin neljää eri vaihetta: Kuvionuottivaihe, 

kuvionuotit viivastolla, värinuotit ja perinteinen nuottikuva. Kuvionuottivaiheessa 

soitetaan nimensä mukaisesti vain kuvionuoteista. Kun oppilas on oppinut soittamaan 
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kuvionuottien avulla molemmilla käsillä yhtä aikaa, siirretään kuvionuotit nuottiviivastolle 

(Kuva 10). Tällöin oppilas näkee tutut kuvionuotit perinteisen nuottikirjoituksen 

tukipilarilla, nuottiviivastolla.  

 
Kuva 10. Kuvionuotit nuottiviivastolla (Vikman & Kaikkonen 1999, 23). 

Tämän vaiheen jälkeen jokaiselle värille annetaan nimet kuten esimerkiksi punainen väri 

on C. Tämän jälkeen kuviot poistetaan nuoteista, mutta värit jätetään (Kuva 11). Tällöin 

oppilas soittaa edelleen värien avulla, mutta näkee nuottien paikat nuottiviivastolla. 

 
Kuva 11. Värinuotit (Vikman & Kaikkonen 1999, 24). 

Perinteisen nuottikirjoituksen ylennys- ja alennusmerkkeihin tutustutaan siten, että 

ylennys- ja alennusmerkit merkitään aluksi nuotin eteen nuottia vastaavalla värillä (kuva 

12). 

 
Kuva 12. Perinteisen nuottikirjoituksen ylennys- ja alennusmerkit siirtymävaiheessa 

(Vikman, Kaikkonen &?, 37). 
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Myöhemmin ylennys- ja alennusmerkit siirretään etumerkeiksi kappaleen alkuun. 

Seuraavassa vaiheessa oppilasta totutetaan mustavalkoisiin nuotteihin niin, että osa väreistä 

poistetaan ja osa nuoteista esitetään edelleen värinuotteina (Kuva 13). 

Kuva 13. Perinteisen nuottikirjoituksen etumerkinnät siirtymävaiheessa (Vikman, 

Kaikkonen & ? , 43). 

Lopuksi, kun oppilas on oppinut sävelten nimet ja paikat nuottiviivastolla, voidaan siirtyä 

perinteiseen nuottikirjoitusjärjestelmään (Kuva 14). (Vikman 2001, 132–142.) 

 
Kuva 14. Perinteiseen nuottikirjoitukseen siirtyminen (Vikman & Kaikkonen 1999, 33). 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Laadullinen tapaustutkimus 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan laadullisessa tutkimuksessa tavoitellaan 

ymmärrystä tutkittavasta kohteesta. Toisin sanoen laadullinen tutkimus pyrkii antamaan 

kuvan todellisesta elämästä. Laadullisen tutkimuksen ei ole tarkoitus todentaa jo olemassa 

olevia väittämiä, vaan tarkastella kohdettaan kokonaisvaltaisesti, löytää ja paljastaa 

tosiasioita. Tutkimuskohteesta on mahdollista löytää moninaisia suhteita, sillä tapahtumat 

muovaavat toinen toisiaan samanaikaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 152.) 

Laadullisessa tutkimuksessa aineisto kerätään luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. 

Laadullisen tutkimuksen yksi ominaispiirre on ihmisen suosiminen tiedon keruun 

instrumenttina, jolloin tutkija luottaa enemmän omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin 

tutkittavien kanssa kuin mittausvälineillä, kuten esimerkiksi kyselylomakkeella hankittuun 

tietoon. Täydentävän tiedon hankinnassa myös laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää 

lomakkeita ja testejä. Tutkija ei määrää sitä mikä on tärkeää, vaan aineistoa tarkastellaan 

monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti. Tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa 

tulkitaan sen mukaisesti. (emt. 2001, 155.) 

Gall, Gall ja Borg (2007, 447) kuvaavat tapaustutkimusta syvälle luotaavaksi 

tutkimukseksi yhdestä tai useammasta ilmiön tapauksesta sen luonnollisessa kontekstissa. 

Samalla tutkimus reflektoi ilmiöön osallistuneiden näkökulmia itse ilmiöstä. Hirsjärvi, 

Remes ja Sajavaara (2001, 123) kertovat, että ominaista tapaustutkimukselle on tuottaa 

intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia 

tapauksia. Markus Laineen, Jarkko Banbergin ja Pekka Jokisen (2007) mukaan tutkijan 

tavoite on usein sanoa kohteesta jotain teoreettista tai konkreettista.  Leena Syrjälän (1994, 

16) mielestä tapaustutkimus voi tuottaa syvälle menevää uutta tietoa ilman jo olemassa 

olevien oletuksien todistelua. Tieto hankitaan sieltä, mistä sitä on mahdollista saada. 

Saarela-Kinnunen ja Eskola (2007, 184;194) ehdottavat, että tapaustutkimus ei ole 

menetelmä vaan lähestymistapa ympäröivän todellisuuden tutkimiseen. 

Tapaustutkimuksen aineistonkeruu tapahtuu useiden menetelmien kautta (emt. 2007, 185).  
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Syy siihen, miksi päädyin tapaustutkimukseen on toisaalta moninainen ja toisaalta taas 

hyvinkin yksiselitteinen. Ensinnäkin, kuvionuoteista ei ole vielä tehty paljon tutkimuksia, 

minkä vuoksi aiheeni on hyvin mielenkiintoinen ja tarpeellinen. Toiseksi vaikka 

kuvionuotit ovat olleet olemassa jo n. 20 vuotta, ei niistä tiedetä vieläkään kovin paljon 

edes musiikinharrastajien tai opettajien keskuudessa. Koska tietoa kuvionuoteista ja sen 

hyödyistä ei ole, oli haastateltavia opettajia hankala löytää niin sanotusti normaalisti 

oppivien lasten opetuksen puolelta. Erityismusiikkikasvatuksen puolelta oli löytynyt 

todella paljon opettajia, mutta en halunnut tehdä tutkimusta siltä puolelta/alalta. Valitsin 

tutkielmani aiheeksi niin sanottujen normaalisti oppivien lasten ja nuorten pianonsoiton 

opettamisen kuvionuoteilla, koska sitä on tutkittu vähemmän. Lopulta mahdollisia opettajia 

löytyi kaksi, joista toisen opettajan oppilaista vain muutama oli päässyt siirtymävaiheen 

ohitse. Päädyinkin lopulta siihen, että haastattelen vain toista opettajista, Kirsi Vikmania, 

joka on ollut kuvionuottimenetelmän kanssa tekemisissä lähes koko sen olemassaolon ajan. 

Syrjälän (1994) mukaan tapaustutkimuksen lähtökohtina voivat olla esimerkiksi omat 

kokemukset tai ristiriidat ja käytännön ongelmat, joita opettaja kohtaa jokapäiväisessä 

työssään. Lähtökohtana voi olla myös jokin teoria tai jopa erilaiset sosiaaliset tilanteet. 

Tutkimuskohteen valinta voi tapahtua usealla tavalla, esimerkkinä tutkijan omasta toimesta 

tapahtuva kohteen valinta. Tällöin ongelma, tapahtuma tai ihmisryhmä, josta tutkija on 

kiinnostunut, määrittelee tutkittavan kohteen. Tämä on yleistä toimintatutkimuksessa. 

Toinen vaihtoehto tutkimuskohteen valintaan on tilaus. Tässä tapauksessa tutkija tilataan 

esimerkiksi johonkin tapahtumaan tekemään tutkimusta tapahtumaan osallistuvista 

ihmisistä. Kolmannessa vaihtoehdossa tutkija valitsee tietyt kriteerit, joita hän tutkittavilta 

vaatii. Tämän jälkeen hän etsii ja houkuttelee vapaaehtoisia osallistujia tutkimukseensa. 

Tapaustutkimus on hyvin monitahoinen. Se voi pyrkiä tyypillisyyteen (jolloin tuloksia 

voidaan siirtää samankaltaisiin tilanteisiin), kriittisyyteen (jolloin yleensä arvioidaan 

esimerkiksi jonkin mallin pätevyyttä), ainutkertaisuuteen (jolloin sen avulla yritetään oppia 

ilmiön yleisiä piirteitä) tai paljastavuuteen (jolloin tutkija kuvaa ilmiötä, jota ei ole 

aikaisemmin pystytty lähestymään tieteellisen tutkimuksen avulla). (Syrjälä 1994, 19–23.) 

Tätä tutkimusta voisi kuvailla näiden termien mukaan ainutkertaiseksi, sillä sen avulla voi 

saada hieman näkemystä tutkimani ilmiön yleisiä ominaisuuksia. Kuitenkaan tämä 

tutkimus ei sisällä yleistämiseen tarvittavia piirteitä, sillä tutkimuskohteeni otanta on 

suppea. Syrjälän ja Nummisen (1988, 171–172) mukaan tapaustutkimuksessa tärkeämpää 

onkin tutkittavan tapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen kuin sen yleistäminen. 
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Aineiston hankintaan on tapaustutkimuksessa useita eri keinoja. Tapaustutkimuksessa 

pidetään tärkeänä triangulaatiota, jolloin aineistoa kerätään monin eri tavoin ja kerättyä 

informaatiota vertaillaan ja asetellaan vastakkain (Syrjälä 1994, 44). Triangulaatiossa 

tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan useammasta eri näkökulmasta (Ahonen 1994, 141). Tässä 

tutkimuksessa käytettiin sekä haastattelua että kyselyä.  

3.2 Puolistrukturoitu haastattelu 

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään aineiston hankintaan mm. haastattelua, kyselyitä ja 

havainnointia. Haastattelu on joustava tiedonhakumenetelmä. Haastattelulla on mahdollista 

saada suoraan tutkittavalta tietoa häntä koskevista asioista. (Hirsjärvi & Hurme, 2014, 34.) 

Haastattelun aikana on mahdollista syventää ja tarkentaa kysymyksiä sekä esittää 

lisäkysymyksiä, joita mahdollisesti nousee esiin haastattelun edetessä. Haastattelun aikana 

myös kysymysten järjestystä voi muuttaa niin, että haastattelu etenee parhaimmalla 

mahdollisella tavalla sekä kysymysten sanamuotoja niin, että ne saadaan etenemisen 

kannalta parhaaseen muotoon. (Sarajärvi & Tuomi, 2009, 72-73.) 

Puolistrukturoitu haastattelu on määritelty eritavoin eri teoksissa. Hirsjärvi ja Hurme 

(2014, 47) puhuvat puolistrukturoidusta haastattelusta ja teemahaastattelusta erikseen. 

Heidän mukaansa teemahaastattelu on yksi puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, kun 

taas esimerkiksi Sarajärvi ja Tuomi (2009, 80?) ja Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2001, 

195) puhuvat puolistrukturoidusta haastattelusta ja teemahaastattelusta samana asiana. Kun 

lomakehaastattelussa eli strukturoidussa haastattelussa kysymykset on määritelty ennalta 

tarkasti ja ne toistuvat haastatteluissa aina samassa järjestyksessä, on puolistrukturoitu 

haastattelu hieman vapaampi. Yleensä kysymykset kootaan tiettyjen teemojen ympärille, 

mutta järjestystä voidaan vaihtaa haastattelun kuluessa. Teemahaastattelu 

puolistrukturoituna menetelmänä on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua 

haastattelua, mutta teemahaastattelu on kuitenkin ennalta sovitumpi kuin strukturoimaton 

haastattelu. Strukturoimattomassa haastattelussa kysymykset ovat avoimia, rakenne ennalta 

suunnittelematon ja haastattelijan tehtävä on syventää haastateltavien vastauksia 

lisäkysymyksillä ja rakentaa jatko vastauksien varaan. Teemahaastattelua varten on yleensä 

teemat, joiden ympärille haastattelu rakentuu. Tarkkoja kysymyksiä eikä haastattelun 

kulkua ole kuitenkaan etukäteen suunniteltu (Hirsjärvi & Hurme, 2014, 45–48; Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2001, 195–196.)  
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Valitsin tutkimukseeni puolistrukturoidun haastattelun, jolloin haastattelussa kysymykset 

oli valmiiksi tarkkaan mietitty, mutta järjestys muuttui suunniteltuun nähden haastattelun 

edetessä. Tämä oli itseni sekä tutkimustehtävän kannalta järkevin ratkaisu. Laadin  

haastattelua varten haastattelurungon, jossa oli tutkimukseni tärkeimpien teemojen 

ympärille muodostettuja kysymyksiä. Ennen itse tutkimushaastattelua järjestin 

koehaastattelun eräälle opiskelukaverilleni. Hän opettaa pianonsoittoa kuvionuotteja 

hyväksi käyttäen ja kirjoittaa tällä hetkellä kandidaatintutkielmaa kuvionuoteista 

musiikkiterapiaopintoihin, joten hänellä oli tarvittava tieto kuvionuoteista menetelmänä ja 

nuottikirjoituksena jo etukäteen. Teemoina haastattelussa olivat siirtymämateriaalin 

kehittäminen, opetuskokemukset siirtymävaiheesta vaiheittain sekä kuvionuotit ja 

siirtymävaihe kokonaisuutena. Haastattelun edetessä valmiiksi laadittujen kysymyksien 

ympärille ja väleihin tuli uusia tarkentavia kysymyksiä ja alkuperäinen kysymysjärjestys 

vaihteli haastattelun aikana. Puolistrukturoidun haastattelun lisäksi keräsin aineistoa 

tutkimukseeni verkkokyselyn avulla. 

3.3 Verkkokysely 

Tutkimuksessani teetin Kirsi Vikmanin oppilailla verkkokyselyn. Kyselyyn valitsin 

oppilaat, jotka olivat aloittaneet pianonsoiton kuvionuoteilla ja sittemmin jo siirtyneet 

käyttämään perinteistä nuottikirjoitusta. Kysely lähetettiin yhdelletoista oppilaalle, mutta 

heistä vastasi vain neljä. Kysely sopi tutkimukseeni hyvin, sillä siinä kysymykset ovat 

kaikille samat ja verkkokysely oli helppo välittää oppilaille, jotka asuvat eri kaupungissa 

toisella puolella Suomea.  

Kysely lienee edelleen yleisin tietojenkeruumenetelmä käyttäytymistieteiden saralla. 

Kysely on helppo tapa saada vastauksia. Kuitenkin Hirsjärven & Hurmeen (2014, 36) 

mukaan ihmiset ovat kyllästyneet postiluukuista tipahteleviin kyselylomakkeisiin ja 

julkisuudessa esitetty pelko tietojen keräämistä ihmisten yksityiselämästä huonontaa 

motivaatiota kyselyyn vastaamiseen.  

Kyselyä käytetään usein tutkimuksissa, joissa otantamäärät ovat suuret ja aineisto 

analysoidaan määrällisin ja tilastollisin keinoin (Pahkinen 2012, 9). Kuitenkin 

kyselytutkimusta voi tehdä myös laadullisin keinoin. Raine Vallin (2007) mukaan 

verkkokyselymahdollisuus helpottaa tutkimusta. Sen kustannukset ovat olemattomat ja 

sähköisen vastauksen saa käännettyä suoraan tiedostoksi tutkijan käyttöön, jolloin 
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vältytään aineiston syöttövaiheen mahdollisilta lyönti- tai muilta virheiltä. Kuitenkin 

verkkokyselyssä jostain syystä vastausprosentti jää usein alhaisemmaksi kuin 

postikyselyssä. Tuleekin miettiä tarkkaan kohderyhmän ikää mietittäessä kyselymuotoa, 

sillä nuoremmat henkilöt suhtautuvat suopeammin verkkokyselyyn kuin iäkkäämmät 

ihmiset. (Valli 2007, 111.) Omassa tutkimuksessani kyselyn kohderyhmänä olivat 7–

12-vuotiaat lapset, joten verkkokysely vaikutti hyvältä tavalta kerätä tietoa.  

Tässä tutkimuksessa kyselyn alussa oli esitietokysymyksiä iästä, lukutaidosta, lukemisen 

määrästä ja sekä kyselyyn vastanneen että hänen vanhempiensa ja sisarustensa 

musiikillisesta historiasta. Näissä kysymyksissä oli valmiit vastausvaihtoehdot, mikä on 

yleinen käytäntö taustatietoja kysyttäessä (Valli 2007, 123). Kyselyn lopussa oli myös 

avoimet kysymykset kuvionuoteista, siirtymävaiheesta sekä kyselystä.  

Käytin kyselyssäni mitta-asteikkona Likertin asteikkoa. Tässä mittarissa käytetään viisi-, 

seitsemän- tai yhdeksänportaista asteikkoa, jossa yleensä vastausvaihtoehdot nimetään 

niin, että 1 = täysin samaa mieltä ja 5/7/9 = täysin eri mieltä. Joskus käytetään myös 

erilaisia nimityksiä, kuten esimerkiksi ”Ei koskaan”, ”harvoin”, ”puolet ajasta”, ”usein” ja 

”aina” tai ”Erittäin huono”, ”huono”, ”menettelee”, ”hyvä” ja ”erittäin hyvä”.  

Vastausvaihtoehdot nimetään aina kuitenkin niin, että asteikon molemmissa ääripäässä on 

toisiaan vastaavat ääripäävaihtoehdot, kuten edellisessä esimerkissä erittäin huono – 

erittäin hyvä. Parittomuuden idea asteikossa on antaa vastaajalle mahdollisuus ”en osaa 

sanoa” tai ”en samaa enkä eri mieltä” -vaihtoehtohin. (Valli 2007, 115–116.) Tässä 

tutkimuksessa Likertin asteikkokysymyksissä vastausvaihtoehtoja oli seitsemän ja ne 

olivat: 1 = täysin samaa mieltä, 2 = samaa mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = en 

samaa enkä eri mieltä, 5 = jokseenkin eri mieltä, 6 = eri mieltä ja 7 = täysin eri mieltä. 

 

3.4 Aineiston analyysimenetelmät 

Tutkimusaineistoa keräsin pianonsoitonopettaja Kirsi Vikmanilta, sekä hänen oppilailtaan. 

Oppilaista neljä vastasi kyselyyn, kaikki heistä vanhempiensa avustamana.  

Tutkimukseni tavoitteena on kartoittaa opettajan ja hänen oppilaidensa kokemuksia ja 

niistä muodostuneita käsityksiä kuvionuoteista ja siirtymävaiheesta. Kun kyseessä on 

tapaustutkimus, on analyysi hyvin moninaista. Tässä tutkimuksessa analyysimenetelmä on 
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suurimmalta osalta sisällönanalyysi, joskin poikkean myös fenomenologisen sekä 

fenomenografisen analyysin puolelle.  

Laadullisen analyysin toteuttamisesta on olemassa monenlaisia kuvauksia. Tuomi ja 

Sarajärvi (2002, 94) tuovat esille yksinkertaisen ja selkeän rungon analyysin kuvaamiseksi. 

Tämä runko on alun perin tutkija Timo Laineen esittämä: 

1. Päätä mikä tässä aineistossa kiinnostaa ja tee VAHVA PÄÄTÖS! 

2. a) Käy läpi aineisto, erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi. 

b) Kaikki muu jää pois tästä tutkimuksesta! 

c) Kerää merkityt asiat yhteen ja erikseen muusta aineistosta. 

3. Luokittele, teemoita tai tyypittele aineisto (tms.). 

4. Kirjoita yhteenveto. 

Tutkimuksessani luokittelu tapahtui siirtymävaiheeseen ja siirtymämateriaaliin. 

Siirtymävaiheen alaluokkina olivat siirtymän eri vaiheet, kuten esimerkiksi kuvionuotit 

nuottiviivastolla tai värinuotit. Siirtymämateriaalin luokittelin materiaalin tarpeen, 

materiaalintekoprosessin ja kehitysideoiden mukaan. 

Sisällönanalyysi on tekstianalyysia. Tekstianalyysia on myös esimerkiksi 

diskurssianalyysi. Diskurssianalyysistä poiketen sisällönanalyysissä etsitään tekstistä 

merkityksiä, kun diskurssianalyysi keskittyy siihen, kuinka merkityksiä tekstissä tuotetaan. 

Näiden menetelmien ero on sinänsä olennainen, sillä näillä kahdella menetelmällä tehdyt 

analyysit tuottavat siinä määrin erilaista tietoa, ettei niitä voida helposti soveltaa yhteen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–106). 

Sisällönanalyysia voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai 

teorialähtöisesti. Tässä tutkimuksessa analyysi tapahtui aineistolähtöisesti. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on karkeasti jaoteltuna kolme vaihetta: 1. aineiston 

redusointi, 2. aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3. abstrahointi eli teoreettisten 

käsitteiden luominen. Kuvassa 15 esitetään aineistolähtöisen analyysin eteneminen 

vaiheittain Tuomen ja Sarajärven (2007, 111) mukaan: 
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Kuva 15. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111). 

Pelkistäminen eli redusointi on vaihe, jossa aukikirjoitetusta haastatteluaineistosta tai 

muusta asiakirjasta tai dokumentista karsitaan pois tutkimukselle epäolennainen materiaali. 

Tämä voi tapahtua esimerkisi siten, että aineistosta etsitään tutkimuskysymyksiä 

hyödyntäen niitä kuvaavia ilmaisuja. Tämän jälkeen aineisto klusteroidaan eli aineistosta 

löydetyt ilmaukset käydään läpi ja aineistosta nousevat käsitteet ryhmitellään ja 

yhdistellään luokiksi. Viimeiseksi seuraa aineiston abstrahointi, jossa tutkimuksen kannalta 

olennainen tieto erotetaan ja tämän valikoidun tiedon avulla muodostetaan teoreettisia 

käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 113–114.) 

Gall, Gall ja Borg (2007, 495) kuvaavat fenomenologiaa tutkimukseksi maailmasta niin 

kuin se yksilöille ilmenee, kun he laittavat rinnakkain esiymmärryksensä ja kokemuksensa 

tapahtumasta. Fenomenologia, kuten muutkin laadullisen tutkimuksen lähestymistavat, 

yrittää ymmärtää kuinka yksilöt rakentavat todellisuutta.  

Fenomenografia on hyvin pitkälti samankaltainen kuin fenomenologia. Anneli Niikon 

(2003, 12) mukaan molemmissa tutkitaan yksilön minää, subjektia. Tämä tarkoittaa, että 

tutkimus keskittyy yksilön havaintoihin, tunteisiin, mielikuviin ja ajatteluun. 

Fenomenografiaan on otettu monia käsitteitä fenomenologiasta, esimerkiksi ilmiö, 

elämysmaailma, intentionaalisuus, kokemus sekä sulkeistaminen. Niikon mukaan 
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fenomenografiaan ei ole vain tarttunut jotain fenomenologiasta, vaan että fenomenologia 

on kiinnittynyt ontologisesti ja epistemologisesti fenomenologiaan käyttämiensä 

käsitteiden kautta. (Niikko 2003, 12.)  

Niikko (2003, 13) esittelee selkeästi fenomenologian ja fenomenografian suhteen toisiinsa. 

Molemmissa ollaan kiinnostuneita ilmiöistä, fenomenografiassa lähinnä ilmiöistä ja niiden 

sisältöjen kuvaamisesta. Fenomenologiassa lähtökohtana on yksilöllisesti koettu 

elämismaailma. Fenomenografiassakin näin on usein. Fenomenografiassa kuitenkin 

voidaan olla kiinnostuneita ihmisen jokapäiväisestä elämästä ilman, että omaksutaan 

fenomenologinen käsitys elämysmaailmasta. Molemmissa nähdään, ettei maailmaa voida 

täysin kuvata sellaisenaan vaan sitä on parasta tutkia ymmärryksen ja kokemuksen kautta. 

Molemmissa elämismaailmaa tarkastellaan ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta. Ero 

fenomenologisen ja fenomenografisen tarkastelun välillä on se, että fenomenografia pyrkii 

tutkimaan elämismaailmaa ihmisen omasta näkökulmasta. Fenomenografiassa maailmaa ja 

todellisuutta kuvataan sellaisena, kuin tietty joukko ihmisiä sen käsittää ja ymmärtää. 

(Niikko 2003, 13–16.) 
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4 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTAA 

4.1 Kuvionuotit ja siirtymävaihe 

Kyselyn alussa kysyttiin taustatietoja, sekä musiikillisia että esimerkiksi lukemiseen 

liittyviä tietoja. Vanhempien sosioekonomisella asemalla, vanhempien musiikillisella 

taustalla, heidän antamallaan tuella läksyissä ja tunneilla on suuri merkitys lapsen 

musiikillisessa kehityksessä (Creech 2009, 295). Ginssburgin ja Bronsteinin mukaan 

(Creech 2009) myös vanhempien antamat kehut ja rohkaisut vaikuttavat positiivisesti sekä 

oppimistuloksiin että motivaatioon (Creech 2009, 299).  

Kyselyyn vastanneista oppilaista kolme oli tyttöjä ja yksi poika. En kuitenkaan keskittynyt 

analyysissä sukupuoleen, sillä vastaajia oli vain vähän ja sukupuolierot näin pienen 

otannan sisällä ovat irrelevantteja. Iältään nuorin vastaajista oli 8-vuotias ja vanhimmat 10-

vuotiaita ja vanhempia. Vain yksi vastanneista ei ollut käynyt musiikkileikkikoulussa 

ennen pianotuntien aloittamista. Yksikään vastanneista ei ollut ollut soitinvalmennuksessa 

ennen pianotuntien aloittamista. Kaikki oppilaat lukevat paljon. Kaksi oppilaista lukee 3–4 

tuntia viikossa ja kaksi oppilasta 7 tuntia viikossa tai enemmän. Yksi vastanneista on 

soittanut myös haitaria ja laulanut kuorossa. Kaikkien vastanneiden yhteisenä piirteenä 

löytyi vanhempien musiikkiharrastus. Jokaisen vanhemmista ainakin jompikumpi on 

aiemmin soittanut tai soittaa tällä hetkellä pianoa. Myös yhden oppilaan veli soittaa pianoa. 

Lisäksi kahden oppilaan vanhemmista löytyy laulun harrastajia ja yksi kitaran soittaja.  

Vanhempien harrastuneisuudesta huolimatta yhden oppilaan perheenjäsenet eivät auta 

häntä pianonsoiton harjoittelemisessa. Muita oppilaita perheenjäsenet auttavat 2–4 tuntia 

viikossa pianotuntiläksyissä tai muussa soittamisessa.  

Kuvioiden ja kuvioiden järjestyksen oppiminen oli kyselyyn vastanneiden mielestä 

suhteellisen helppoa ja luontevaa. Myös nuottikuvan yhdistäminen oikeisiin koskettimiin 

on ollut vastanneiden mielestä helppoa ja suhteellisen luontevaa. Kirsi Vikman on kokenut 

kuvionuottien toimivan niin hyvin, ettei pienten oppilaiden kanssa enää aloittaisi muulla 

menetelmällä: 

”No mä voin sulle sanoa, että kun mulle tulee pieni oppilas, joka on alle 

kouluikänen, niin mä en suostuiskaan enää alottamaan millään muulla menetelmällä 

ku tällä.” 
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Kuvionuottien värien järjestyksen oppiminen aiheutti hieman hajontaa vastaajissa. Yksi 

vastanneista ei mieltänyt järjestyksen oppimista väkinäiseksi tai vaikeaksi eikä helpoksi tai 

luontevaksi, muiden mielestä se oli helppoa ja luontevaa. Vikman on mieltänyt tämänkin 

vaiheen suhteellisen helpoksi. Hän on myös huomannut värien jäävän joidenkin oppilaiden 

mieleen myös siirtymävaiheen jälkeen: 

”varsinkin kun ne värit on siellä koskettimistolla, niin se on oppilaille ollu tosi 

tärkeä. Monet semmoset oppilaat, joitten kanssa mä oon jutellu, vaikka ne ei oo 

enää pitkään aikaan soittanu kuvionuoteista eikä väreistä ja soittaa hienosti 

tavallisista nuoteista, niin he sanovat sitä että heille on jääny sellanen oma turva – 

turva niistä väreistä, et he muistaa tarkkaan siitä, et hei toi on se c, toi on se 

punanen, vaikkei niitä siellä ole – – et, jotku sanoo et se on semmonen sisänen 

malli, että näkee vieläki ne värit siel koskettimilla, vaikkei niitä ole ollu moneen 

vuoteen.” 

Suurimmaksi yllätykseksi koin vastaukset, jotka liittyivät kuvionuottien ylennys- ja 

alennusmerkkien oppimiseen. Yhden oppilaan mielestä ylennys- ja alennusmerkkien 

oppiminen oli väkinäistä. Kaksi vastaajista ei ollut osannut mieltää tätä oppimisvaihetta 

väkinäiseksi eikä luontevaksi. Kuitenkin kolme oppilaista on mieltänyt vaiheen enemmän 

helpoksi kuin vaikeaksi. Yhden oppilaan mielestä ylennys- ja alennusmerkkien oppiminen 

ei ollut helppoa eikä vaikeaa.  

Omassa opetuksessani olen huomannut, että oli oppilas minkä ikäinen tahansa, hänen 

tarvitsee nähdä paljon työtä perinteisen nuottikirjoituksen oppimiseen. Opetuksessa 

tuleekin käydä läpi muutamia perinteisen nuottikirjoituksen peruselmenttejä, ennen itse 

nuotinluvun opettelemista. Ennen siirtymävaiheen aloittamista Vikman valmistelee 

oppilaita hiukan: 

”Niitä asioita mitä mä käyn ennen on tietenkin nuottinimet ja koskettimien nimet, 

mutta nehän on siinä kirjassaki myös niitten värien avulla ja ne on tosi helppo 

oppia. Ja sitten joitaki rytmiasioita, muta kyllä me aika pian sitten mennään suoraan 

siitä, et käydään nuottiviivastoasioita läpi ja lähetään kattelee niitä. Kyllä se 

materiaali helpottaa sitä. Se vähän riippuu minkä ikänen lapsikin on että kuinka 

paljon sitä teoria-ainesta mä sinne laitan. Jos on koululainen sitä voi olla enemmän, 

mutta jos on ihan pieni viis–kuus-vuotias niin en mä niin hirveesti sitä teoriaa siihen 

sotke.” 

Nuottiviivaston mukaantulo miellettiin oppilaiden keskuudessa luontevaksi ja helpoksi 

vaiheeksi. Sävelkorkeuden lukemisen oppiminen oli pääsääntöisesti helppoa, mutta yhden 

oppilaan mielestä väkinäistä. Siirtyminen värinuottien käyttöön oli samaan tapaan helppoa 

ja luontevaa, joskin yksi vastaajista ei mieltänyt vaihetta kumpaankaan vaihtoehtoon. 
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Vikman pitää kuvionuotit viivastolla -vaihetta ratkaisevana perinteisen nuottikirjoituksen 

nuotinluvun opettelussa. Korkeuserojen hahmottuminen on yksi tämän vaiheen tärkeistä 

tehtävistä. Vikman pitää tätä vaihetta myös lapsille yhtenä mieluisimmista: 

”Mulla on se magneettitaulu missä on nuottiviivastot ja me laitellaan niitä 

kuvionuotteja sinne viivastolle ja sitte siitä voi opetella et miten ne nuotit siellä 

viivastolla niinku menee, ylös alas ja alkaa näitä suuntiakin sitten pikkuhiljaa 

hahmottelee ja niitä korkeuseroja, että miten ne nuotit on siellä.”  

Oppilaiden vastauksista huomaa, että värinuotteihin siirtyminen on helppoa ja luontevaa. 

Myös Vikman on huomannut värinuotteihin siirtymisen olevan kivutonta: 

”monet oppilaat sanoo, et vaikka me ollaan siellä ihan alkupäässä niin että se on 

soittanut jo ne kaikki kappaleet mitä siinä kirjassa on sieltä värinuoteistakin et se 

on.. siinä on sitten niitten rytmien opettelu. Siinä missä on se Furahaleo-kappale 

siinä kirjassa, niin kun siinä on se laatikko missä on ne rytmit. Mun mielestä se on 

se tärkeä.” 

Uusien ylennys- ja alennusmerkkien opetteleminen sen sijaan jakoi vastaukset kahteen 

ryhmään. Kaksi vastaajista mielsivät tämän siirtymän jokseenkin väkinäiseksi ja vaikeaksi, 

kun taas kaksi muuta mielsivät tämänkin siirtymän luontevaksi ja helpoksi. Piano soikoon! 

–materiaalin uudemmassa painoksessa ylennys- ja alennusmerkit on värinuottivaiheessa 

merkitty ylennettyä tai alennettua nuottia vastaavalla värillä. Vikman itse pitää tätä hyvänä 

apuna ylennys- ja alennusmerkkien opettelemisessa: 

”Esimerkiksi kun siellä on se kamelikappale, niin siellä on ylennetty aina fis, niin 

sinne on laitettu se sinisellä se ylennysmerkki viivaston alkuun. Elikkä se on erittäin 

helppo sanoo sillä tavalla, että kaikki siniset on nyt ylennetty. Kun se on laitettu se 

sininen ylennysmerkki sinne.” 

Suurimpana mielenkiinnonkohteena tutkimusta suunnitellessani oli vaihe, jossa väreistä 

luovutaan kokonaan ja siirrytään käyttämään perinteistä nuottikirjoitusta. Perinteisiin 

nuotteihin siirtyminen on Vikmanin mielestä vaihe, jossa suurimmat yksilölliset erot 

ilmenevät: 

”Toisille joutuu... Toisilla se on mennyt ihan sillä tavalla et siinä ei ole ollut mitään, 

että ne on vaan sanonu, yhtäkkiä tullu tunnille ja sanonu et nyt ne tietää ja sitte ne 

on vaan voinu jättää ne värit pois. Ja sillä tavalla, että se on menny ihan itsestään, 

mutta mun mielestä se näkyy se siirtymävaiheen vaikeus yksilöllisesti siinä, että 

toiset oppilaat vaikka opiskelis ihan perinteisellä menetelmällä niin toiset ei opi 

niitä nuotteja… se on se nuotinluku hankalampaa kun sitten toisille. Toiset taas 

soittaa enemmän korvakuulolta. – – kaikki lukee ihan hyvin nuotteja, ketkä on 

värinuoteista soitellu ja muuten. se on yksilöllinen mun mielestä hyvin pitkälti.” 
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Myös oppilaiden vastauksissa nämä yksilölliset erot ilmenevät. Kaikki oppilaat ovat 

mieltäneet perinteiseen nuottikirjoitukseen siirtymisen luontevaksi, mutta kysyttäessä 

tämän siirtymävaiheen helppouden tai vaikeuden mielikuvaa, vastaukset hajaantuivat 

täysin. Yksi oppilas mielsi vaiheen vaikeaksi, kaksi mielsivät vaiheen suhteellisen helpoksi 

ja yksi ei mieltänyt vaihetta helpoksi eikä vaikeaksi. 

Kysyttäessä kokemuksia siirtymävaiheesta kokonaisuutena, yksi vastaajista mielsi 

siirtymävaiheen jokseenkin vaikeaksi ja väkinäiseksi, kun kolme muuta mielsivät sen 

helpoksi ja luontevaksi. Vikman kokee siirtymävaiheen toimivaksi. Vaikeimmaksi 

siirtymäksi hän on kokenut vaiheen, jossa värit otetaan pois koskettimilta. Aiemmin tämä 

siirtymä tuli hänen opetuksessaan suhteellisen myöhään, mutta sittemmin hän on alkanut 

totuttamaan oppilaitaan myös aiemmin ns. ”värittömiin” nuotteihin: 

”Nyt mä olen nykyisin ruvennu tekemään sillä tavalla, et kun mä olen huomannu et 

se saattaa ollakin hankalaa, kun ne lapset sitten turvaa siinä motoriikassa niihin 

väreihin. Nyt mä olen ruvennu tekemään sillä tavalla, että kun he osaa jonkun 

kappaleen, opetellu kuvionuoteista, ja osaa sen ulkoa, niin sitten me soitetaan se jo 

sillä tavalla et mä otan ne pois siitä, et mä käytän niitä sormia mitkä on siellä kirjan 

takana. Et ne ei ookkaan ne tarrat siinä koskettimistolla, vaan mullon ne sormet 

mitkä mä voin poistaa. Sitten me soitetaan sitä kappaletta myös sillä tavalla et niitä 

tarroja ei ole siinä koskettimistolla. Ettei totu liikaa siihen.” 

Kuvionuottivaiheen oppilaat mielsivät kokonaisuutena erittäin luontevaksi ja helpoksi. 

Vikman on kokenut, että kuvionuotein aloittaneiden oppilaiden soittamisessa on 

havaittavissa eroja perinteisellä nuottikirjoituksella aloittaneiden soittamiseen verrattuna. 

Vikmanin mukaan kuvionuotit vaikuttavat antavan tilaa motoriikan kehitykselle: 

”Mulla ei ole tästä nyt mitään tutkimustulosta, eikä semmosta, mutta siis ihan 

omakohtainen kokemus siitä että, kun mulla on semmosia lapsia myös, ketkä alottaa 

perinteisillä nuoteilla, niin nämä ketkä on alottanu kuvionuoteilla niin heillä on 

kyllä joku semmonen fyysinen helppous tai joku siinä soittamisessa, kun se 

alkuvaihe on antanu vapauden sille motoriikan kehittymiselle niin kyllä mä 

semmosella pitkällä linjalla näen tämmöisen eron.” 

Vikman uskoo, että kuvionuoteilla aloittavien motivaatio soiton opiskeluun on aina hieman 

korkeampi kuin perinteisellä nuottikirjoituksella aloittavien: 

”kyllä mä uskon että se on aina parempi kun kuvionuoteilla alottaa. Koska se, kuten 

mä sanoin jo aluksi, että kun se lapsi tulee sinne soittotunnille, niin sen into on, että 

nyt mä haluun oikeesti soittaa. Niin se on aika karu se totuus, jos alkaa sitten 

opettelee ensin niitä nuotteja, ja ennen kuin nuottien opettelun kautta pääsee 

oikeisiin kappaleisiin käsiksi, niin siinä on aika monta soittotuntia jo takana. Että 
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kuvionuottien kanssa se on jo ensimmäisellä kerralla, niin sä soitat jo aika monta 

kappaletta. Kyllä se on ollu ihan valtava se into näitten kanssa.” 

Näkemystä vahvistaa se, että kaikkien vastanneiden soittoinnostus on ollut korkealla 

kuvionuottivaiheessa. Kolme neljästä oppilaasta on mieltänyt motivaationsa korkeaksi 

myös siirtymävaiheen aikana. Kaikki vastanneet mieltävät tämän hetkisen motivaationsa 

suhteellisen korkeaksi tai erittäin korkeaksi. Kolme vastaajista oli sitä mieltä, että 

kuvionuoteista oli apua perinteisen nuottikirjoituksen oppimisessa. Kahden vastaajan 

mielestä he olisivat oppineet perinteisen nuottikirjoituksen helposti myös ilman 

kuvionuotteja. Yksi vastaajista ei osannut vastata tähän kysymykseen ja yksi taas ajatteli, 

ettei välttämättä olisi helposti oppinut perinteistä nuottikirjoitusta ilman kuvionuotteja. 

Yksi vastaajista onkin lisännyt kyselyn loppuun, että perinteisten nuottien omaksuminen 

on vielä kesken. Hän opetteleekin kappaleet usein ulkoa, eikä välttämättä soita nuoteista, 

koska nuotinluku on hidasta.  

Sekä kuvionuottien että perinteisen nuottikirjoituksen ylennys- ja alennusmerkkien 

opettelussa oli vastauksissa hajanaisuutta. Kuitenkin kuvionuottien ylennys- ja 

alennusmerkkien opettelu on ollut vastauksien perusteella helpompaa ja luontevampaa 

kuin perinteisen nuottikirjoituksen ylennys- ja alennusmerkkien opettelu. Vastauksissa ei 

näy yhteyttä paljon lukevien ja nuottikirjoituksen oppimisen helppouden välillä. Kuitenkin 

ainoa vastaajista, jonka perinteisen nuottikirjoituksen omaksuminen on vielä kesken, on 

ainoa joka ei ole käynyt musiikkileikkikoulussa ennen pianotuntien aloittamista. 

Voisikohan varhaisella musiikillisella kehityksellä olla siis jotain tekemistä perinteisen 

nuottikirjoituksen omaksumisessa? 

Hyvin mielenkiintoisena yksityiskohtana oppilaiden vastauksissa nousi muuta soitinta 

soittavan oppilaan nuotinluvun oppiminen. Voisi kuvitella, että muita soittimia soittanut 

oppilas oppisi nuotinluvun helposti sekä kuvionuoteilla että perinteisellä 

nuottikirjoituksella, mutta vastanneista nimenomaan tällä oppilaalla on ollut eniten 

vaikeuksia nuotinluvun opettelemisessa. Hänen mielestään kuvionuottivaihe on tuntunut 

luontevalta ja erittäin helpolta, kun taas perinteiseen nuottikirjoitukseen siirtyminen vaihe 

vaiheelta on ollut jokseenkin väkinäistä ja vaikeaa. Tästä ja muista vastauksista huomaa 

hyvin pianonsoiton alkeisopetuksen ja nuotinluvun oppimisen yksilöllisyyden. Jokaisella 

oppilaalla on omat heikot ja vahvat alueensa. Vikmankin mainitsi haastattelussa 

yksilöllisen suunnittelun tärkeyden moneen kertaan: 
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"Se yksilöllisyyshän on mun mielestä se.... eihän mitään oppimateriaalia voi tehä 

silleen, että se sopis just sellasenaan kaikille. Kaikki on hyvin erilaisia ja se on 

tärkee juttu myös. -- se on hyvin yksilöllistä. En mä voi mun mielestä sanoo, ainaku 

yks oppilast tulee siihen, että nyt me tehään just samalla tavlla ku toisen kanssa. Mä 

katon aina sen lapsen kanssa erikseen, tai minkä ikänen oppilas nyt sitte onkaan. -- 

se vähän riippuu minkä ikänen lapsikin on, että kuinka paljon sitä teoria-ainesta mä 

sinne laitan. Jos on koululainen, sitä voi olla enemmän, mutta jos on ihan pieni viis-

kuus-vuotias, niin en mä sitten niin hirveesti teoriaa siihen sotke. -- Se on se 

nuotinluku hankalampaa ku toiseille. Toiset soittaa sit enemmän korvakuulolta -- se 

on yksilöllinen mun mielestä." 

Kuten analyysiluvun alussa mainitsin, vanhempien tuella läksyissä on suuri merkitys 

lapsen soitonopiskelussa. Kuitenkin ainoa oppilas, jonka vanhemmat eivät auttaneet häntä 

pianonsoitossa tai pianotuntiläksyissä, mielsi kaikki vaiheet sekä jokseenkin helpoiksi tai 

todella helpoiksi että jokseenkin luonteviksi tai todella luonteviksi vastoin kaikkia 

odotuksia. Tästä nouseekin kysymys, miksi hän ei saa apua? Onkohan kyse siitä, etteivät 

vanhemmat halua auttaa, vaiko enemmänkin siitä, ettei oppilas halua tai tarvitse apua? 

Vastausten perusteella syntyy mielikuva oppimisen helppoudesta. Onko vanhemman apu 

läksyissä siis aina tarpeellista? En itsekään lapsena saanut apua vanhemmiltani, mutta kyse 

oli nimenomaan siitä, etten itse sitä halunnut enkä tarvinnut.  

Sekä Vikmanin haastatteluvastauksista että oppilaiden kyselyvastauksista piirtyy kuva 

hyvästä ja mielekkäästä siirtymämenetelmästä. Vaikka tietyissä osa-alueissa näkyy 

jonkinasteisia hankaluuksia, kokonaisuutena siirtymävaihe vaikuttaa toimivalta. Myös 

kyselyn lopun avoimiin palautekenttiin tulleista lisätiedoista ja kommenteista saa sellaisen 

kuvan, että menetelmään ollaan oltu hyvin tyytyväisiä. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, 

että koska vastanneita oli näin vähän, näkyvät pienetkin mielipide-erot suhteellisen 

selvästi. Olisi mielenkiintoista saada tutkia kuvionuottioppilaiden mielipiteitä 

siirtymävaiheesta suuremmalla otannalla, jolloin tuloksista voitaisiin tehdä hieman 

validimpia päätelmiä. Kuitenkin jo tämä vastauksen määrä tuo tiettyjä yhtenevyyksiä ja 

eroavuuksia opettajan ja oppilaiden mielipiteissä ja kokemuksissa.  

4.2 Piano soikoon! –materiaali 

Piano soikoon! -materiaali on alun perin tehty Kirsi Vikmanin väitöskirjaa sekä 

pianonsoiton opetusta varten. Tuohon aikaan kuvionuottien opetusmateriaalina oli vain 

yksi Kaarlo Uusitalon tekemä kuvionuottivihko, joten uuden materiaalin tarve oli suuri: 
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”Tarvittiin siis materiaalia, kun sitä ei ollut, oikeestaan silloin kun mä aloin 

opettamaan ja sitten mä aloin tekemään omaa tutkimusta ja tätä. Sit me alettiin 

tekee materiaalia ja se oikeestaan tuli sitte tähän työhön, sekä sitte siihen 

tutkimukseen samanaikaisesti se materiaali mitä mä Markku Kaikkosen kanssa ja 

Kaarlo Uusitalon kanssa myös sitten tehtiin Resonaarissa. – – Oikeestaan se on 

kokonaan tehty tähän tutkimukseen, sekä sitten ihan käytännöstä opetustyön 

tarpeisiin. Ihan näitten niin sanottujen normaalien lasten opetukseen tehtiin ihan 

oma materiaali. Alusta asti.” 

Vikmanin mukaan valmistusprosessi oli työläs mutta mielenkiintoinen: 

”Se oli ihan tosi mielenkiintonen, että oli semmosia tiettyjä asioita joita piti miettiä. 

Olihan se työlästä, kun piti alusta asti miettiä, että miten lähteä tekemään se alusta 

asti. Kyllähän siinä monta kertaa sitten mietittiin ja kokeiltiin ja tehtiin ja sitten 

tehtiin aina lisää, että tämähän oli sellanen, tehtiin ja sitten kokeiltiin ja taas tehtiin 

lisää, et se oli hyvin tämmönen luova prosessi. Ja tehdään koko ajan. Mä luulen et 

koko ajan muuttuu ja senki jälkeen kun se oli valmis niin sitä koko ajan sitten 

muokattiin ja tehdään lisää ja näin poispäin ja siitä kirjastahan on tehty kaks 

versiota jo.” 

Kehitystyö näkyy selvästi kahden painoksen välillä. Jo pelkästään ylennys- ja 

alennusmerkkien värien muutos tuo selkeän eron kahden painoksen välille. Ensimmäisessä 

painoksessa ei myöskään ole välivaihetta värinuottien ja perinteisten nuottien välillä, mutta 

uuteen painokseen on otettu helpottamaan vaihe, jossa osa nuoteista on edelleen värillisiä 

ja jotkut sävelet (esimerkiksi kaikki C:t) ovat mustia. Kuitenkin Vikman löytää edelleen 

kehitettävää materiaalista: 

”Mä lisäisin siihen kuvionuotit nuottiviivastolla -vaiheeseen varmaan, et siinä vois 

olla enemmän materiaalia, koska musta se on ollu aika hauska. Hauska semmosen 

magneettitaulun avulla sitte niitä laitella niitä kuvionuotteja sinne omille paikoille 

sinne nuottiviivastolle. Et musta tuntuu et se ois semmonen mihin mä lisäisin 

kappaleita, jos mä tekisin vielä uuden.” 

Siirtymämateriaalia tehdessä kappaleiden valintaan vaikutti monet asiat, kuten motorinen 

kehitys ja musiikin omaksuminen: 

”Siinä oli aika paljon semmosta, et siihen vaikutti myös se aikasempi mitä on 

opetettu ja sitte piti miettiä sitä, hyvin paljon sitä motorista kehitystä ja musiikin 

omaksumista, että vaikka kuvionuoteil voi soittaa aika vaikeitaki kappaleita niin 

sitten piti tarkkaan miettiä, että miten se motoriikka pienellä soittajalla kehittyy ja 

minkälaisia asioita ja kappaleita siihen voi ottaa. Et lähdettiin ensin tämmösestä 

liikkeelle että saadaan kaikki sormet toimimaan alussa. Se lähti siitä viiden sormen 

asemasta. Mutta tietysti sitten myöhemmin on todettu sekin, että sekin jo saattaa 

olla liian hankalaa, että pitäis olla vielä helpompaaki materiaalia sitten.” 
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Nykyinen materiaali on Vikmanin mielestä toiminut hyvin. Hän painottaa että jokainen 

lapsi oppii yksilöllisesti, eikä sellaista oppimateriaalia voi tehdä, joka sellaisenaan toimii 

kaikilla. Samoin jokaisen oppilaan kohdalla katsotaan heidän yksilölliset puolensa ja 

muokataan opetusmetodeja sen mukaan. Vikman käyttää myös värikyniä materiaalin 

lisäksi ja piirtää tai värittää oppilailleen uusia nuotteja, jos esimerkiksi kaikki kirjan 

kappaleet on jo soitettu tai oppilas ei ole vielä valmis seuraavaan vaiheeseen. Materiaalin 

ohella Vikman on käyttänyt joidenkin oppilaiden kanssa opetustapaa, jossa perinteisen 

nuottikirjoituksen nuotteja ympyröidään kuvionuottien väreillä. Hän on huomannut, että 

joitain oppilaita auttaa perinteisen nuotinluvun oppimisessa se, kun oppilas näkee miltä 

nuottikuva näyttää perinteisellä nuottikirjoituksella kirjoitettuna, mutta saa apua edelleen 

väreistä.  

Vikman on huomannut, että oppilaiden omat sävellykset magneettitaulua hyödyntäen ovat 

mieleistä tekemistä, josta pitävät sekä oppilaat että opettaja. Ylipäätään Vikmanin sanoista 

tulee kuuntelijalle sellainen kuva, että hän on hyvin tyytyväinen sekä kuvionuotteihin, 

siirtymävaiheeseen että Piano soikoon –materiaaliin.  
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5 POHDINTA 

Ehkä suurimmaksi ongelmakseni osoittautui lähdeaineisto. Kuvionuoteista tällä hetkellä 

laajin tehty tutkimus on haastateltavani, Kirsi Vikmanin väitöskirja. Jouduinkin siis 

teoriataustaa tehdessäni käyttämään hyvin paljon Vikmanin omaa tekstiä. Kirsi Vikmanin 

väitöskirjasta löytyy myös hyvin paljon tietoa pianonsoiton alkeisopetuksesta ja sen 

sisällöistä. Nuottikirjoituksesta ja nuotinluvusta on tehty paljon tutkimuksia, joista suurin 

osa kuitenkin painottuu 1980-luvulle ja sitä aiempaan aikaan. Tästä syystä nuotinluvusta 

kertovaa kirjallisuutta tarvitsemassani muodossa ei juurikaan ole. Se, että käytän 

päälähteenäni Vikmanin väitöskirjaa ja myöskin pääaineistoni koostuu Vikmanin 

haastattelusta, tuo tutkimukseeni jonkinlaisen luotettavuusongelman. Valitettavasti aiheesta 

ei löytynyt niin paljon tutkimuskirjallisuutta, jotta olisin saanut verrattua Vikmanin 

väitteitä muuhun tutkimuskirjallisuuteen johdonmukaisesti ja varmasti. Pyrin tutkielmaani 

tehdessä tekemään sen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan. 

Tutkimukseni onnistui vastaamaan tutkimuskysymyksiin tyydyttävästi. Luotettavuutta 

tutkimukseeni olisi lisännyt runsaampi aineisto oppilailta. Tämän aineiston pohjalta on 

vaikea tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä, sillä neljän oppilaan vastaukset voivat olla joko 

juuri sitä keskiarvoa, mitä muidenkin oppilaiden vastaukset olisivat olleet tai sitten juuri 

nämä neljä vastausta saattavat olla päinvastaisia muiden oppilaiden kokemuksiin nähden. 

Lisäksi kyselyt menivät opettajan kautta, sillä oppilaiden yhteystietoja ei voinut luovuttaa 

minulle asiakkuussopimusten ehtojen takia. Huonona puolena tässä tavassa oli se, etten itse 

voi tietää keille opettaja kyselyn lähettää. Lähettääkö hän kyselyn kaikille tutkimukseen 

sopiville oppilaille, vai valikoiko hän oppilaista esimerkiksi ne joiden odottaa vastaavan 

myönteiseen sävyyn siirtymävaihetta koskeviin kysymyksiin. Tästä johtuen analyysin ja 

tuloksien tarkasteleminen tulee tehdä hyvin kriittisin silmin. Luotettavuusongelman 

muodostaa myös se, että haastateltavani on itse tehnyt siirtymämateriaalin, jota myydään 

tälläkin hetkellä. Voiko siis olla, että haastattelussa annetut vastaukset ovat vain mainosta 

oman materiaalin markkinointia varten, vai vatko vastaukset todenmukaisia? Kuten 

luvussa 1 mainitsin, tämä riski oli otettava. 

Kun haastateltavana on henkilö, joka on tehnyt kuvionuottien parissa töitä jo viidentoista 

vuoden ajan, voi odottaa haastattelusta tulevan mielekäs ja informaatiorunsas. Näin kävikin 

ja haastattelun analysointi ja tulokset tulivat helposti. Kuitenkin aineiston vähyys aiheutti 



40  

 

  

epävarmuuden lähes koko analyysin ajan, sillä oli hankalaa yhdistää oppilaiden ja 

opettajien vastauksia, kun tiesi, että oppilaiden vastauksia on niin vähän. Kuitenkin sain 

tutkimuksen tehtyä mielestäni hyvin aineiston vähyyteen nähden. Tutkimuksestani selviää 

siis yhden tapauksen, tässä tapauksessa yhden opettajan ja osan hänen oppilaistaan 

mielipiteet ja kokemukset siirtymävaiheesta, sen vaikeudesta ja helppoudesta. Lisäksi 

tutkimukseni onnistui vastaamaan myös toiseen tutkimuskysymykseen opettajan 

kokemuksista siirtymämateriaalin kehittämisestä.  

Jatkoa ja mahdollisia jatkotutkimuksia ajatellen olisi helpompaa, jos oppilaisiin saisi 

yhteyden suoraan, eikä välikäden (tässä tapauksessa opettajan) kautta. Tällöin jäisi 

mahdollisuus tarkentaa tiettyjä kysymyksiä ja vastauksia myös kyselylomakkeen 

täyttämisen jälkeen. Tässäkin tutkimuksessa siitä olisi ollut suuri hyöty. 

Yleiskuvana tutkimuksesta jäi siirtymävaiheen toimivuus. Tietyt vaiheet tuntuivat osasta 

oppilaista hieman haastavammilta kuin toiset, mutta jokaisen vastauksista jäi yleisesti 

ottaen sellainen kuva, että he nauttivat kuvionuoteilla opiskelusta ja siirtymävaiheesta 

kokonaisuutena. Tutkimus herätti myös uusia kysymyksiä, joita olisi mielenkiintoista 

tutkia jatkossa. Voisiko normaalisti oppivilla lapsilla ja nuorilla värinuoteilla aloittaminen 

tuoda samanlaisen hyödyn perinteisen nuottikirjoituksen oppimiseen kuin kuvionuoteilla 

aloittaminen? Olisi myös todella mielenkiintoista tehdä toimintatutkimuksena 

opetuskokeilu kuvionuoteista ja siirtymävaiheesta eri ikäisillä; lapsilla, nuorilla ja miksipä 

ei myös aikuisilla. Olisi kiinnostavaa tutkia myös siirtymävaiheen ja –materiaalin käyttöä 

musiikin perusopetuksessa. 
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15. Kuvionuottien kuvioiden  oppiminen. *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

Kuvionuottien kuvioiden (rasti, 

neliö, ympyrä ja kolmio) 

oppiminen tuntui luontevalta.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kuvionuottien kuvioiden 

oppiminen tuntui helpolta.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

16. Kuvionuottien kuvioiden jär jestyksen  oppiminen. *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä. 

Kuvionuottien kuvioiden 

järjestyksen oppiminen 

tuntui väkinäiseltä.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kuvionuottien kuvioiden 

järjestyksen oppiminen 

tuntui helpolta.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

17. Kuvionuottien vär ien yhdistäm inen nuotista oikeaan koskettim een.  *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

Kuvionuottien värien 

yhdistäminen nuotista oikeaan 

koskettimeen tuntui luontevalta.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kuvionuottien värien 

yhdistäminen nuotista oikeaan 

koskettimeen oli vaikeaa.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

18 . Kuvionuottien vär ien jär jestyksen  oppiminen. *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri mieltä 

Kuvionuottien värien 

järjestyksen oppiminen 

tuntui väkinäiseltä.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kuvionuottien värien 

järjestyksen oppiminen oli nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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helppoa.  

 

19. Kuvionuottien aika-ar vojen er ojen  oppiminen. *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri mieltä 

Kuvionuottien aika-arvojen 

erojen oppiminen oli 

luontevaa.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kuvionuottien aika-arvojen 

erojen oppiminen oli 

helppoa.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

20 .  Kuvionuottien ylennys- ja alennusm er kkien  oppiminen *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

Kuvionuottien ylennys- ja 

alennusmerkkien oppiminen oli 

mielestäni väkinäistä.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kuvionuottien ylennys- ja 

alennusmerkkien oppiminen oli 

mielestäni vaikeaa.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Siirtymävaihe 

Kuinka hyvin väittämä pitää mielestäsi paikkansa?

 

21. Nuottiviivaston mukaantulo. *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri mieltä 

Nuottiviivaston mukaantulo 

tuntui mielestäni 

luontevalta.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Nuottiviivaston mukaantulo 

tuntui mielestäni helpolta.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

22.  Sävelkorkeuden lukeminen. *

Täysin En samaa Täysin 
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samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

eri 

mieltä 

Sävelkorkeuden lukemisen 

oppiminen nuottiviivastolta oli 

mielestäni väkinäistä.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Sävelkorkeuden lukemisen 

oppiminen nuottiviivastolta oli 

mielestäni helppoa.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

23.  Siirtyminen neljän kuvion käytöstä värinuottien käyttöön. *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

Siirtyminen neljän kuvion 

käytöstä värinuottien käyttöön 

tuntui mielestäni väkinäiseltä.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Siirtyminen neljän kuvion 

käytöstä värinuottien käyttöön 

oli mielestäni vaikeaa.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

24. Siirtyminen värinuoteista perinteisten (mustavalkoisten) nuottien käyttöön. *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

Siirtyminen värinuoteista 

perinteisten nuottien 

käyttöön tuntui mielestäni 

luontevalta.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Siirtyminen värinuoteista 

perinteisten nuottien 

käyttöön tuntui mielestäni 

vaikealta.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

25. Uusien ylennys- (#) ja alennusmerkkien (♭ ) oppiminen. *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

Uusien ylennys- ja 

alennusmerkkien oppiminen 

tuntui mielestäni väkinäiseltä.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Uusien ylennys- ja 
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alennusmerkkien oppiminen 

tuntui mielestäni helpolta.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kokonaisuus 

Kuinka hyvin väittämä pitää mielestäsi paikkansa?

 

26. Siirtymävaihe kokonaisuutena. *

Siirtyminen kuvionuoteista perinteiseen nuottikirjoitukseen.

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri mieltä 

Siirtymävaihe tuntui 

kokonaisuutena minusta 

väkinäiseltä.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Siirtymävaihe tuntui 

kokonaisuutena minusta 

vaikealta.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

27.  Kuvionuottivaihe kokonaisuutena. *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri mieltä 

Kuvionuottivaihe tuntui 

kokonaisuutena minusta 

luontevalta.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kuvionuottivaihe tuntui 

kokonaisuutena minusta 

helpolta.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

28 .  Soittoinnostus. *

Täysin 

samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

Soittoinnostukseni oli korkealla 

kuvionuottivaiheen aikana.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Soittoinnostukseni oli matalalla 

siirtymävaiheen aikana.  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Soittoinnostukseni on 

korkealla tällä hetkellä  
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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Kuvionuoteista oli apua 

perinteisen nuottikirjoituksen 

oppimisessa.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Olisin oppinut perinteisen 

nuottikirjoituksen helposti ilman 

kuvionuotteja.  

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

29. Ole hyvä ja kerro omin sanoin, mikäli mieleesi tuli jotain muuta siirtymävaihetta koskien? 

55

66

1200 merkkiä jäljellä

 

30 . Ole hyvä ja kerro omin sanoin, mikäli mieleesi tuli jotain muuta kuvionuotteja koskien? 

55

66

1200 merkkiä jäljellä

 

31.  Ole hyvä ja kerro omin sanoin, mikäli mieleesi tuli jotain (esim. palautetta) tätä kyselyä 
koskien. 

55

66

1200 merkkiä jäljellä

 

Sydämelliset kiitokset vastauksistasi! 





 

  

 


