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Tiivistelmä: Tutkimukseni päätavoitteena oli arvioida Oulun yliopiston musiikinopettajakoulutuksen suhdetta työelämään 
koulutuksesta valmistuneiden ammattilaisten näkökulmasta eli millaiset valmiudet koulutuksesta valmistunut henkilö oli 

käsityksensä mukaan saanut työssä suoriutumiseen. Toisena tavoitteenani oli samalla kartoittaa kohderyhmäni yleistä 
työllistymistä ja selvittää perusopetuksessa sekä lukiossa työskentelevien musiikinopettajien toimenkuvaa.  
Perusopetuksen ja lukion tuntijaoissa kiintiöidyt musiikinopetuksen vähimmäistuntimäärät ovat peruskoulun 

olemassaoloaikana olleet tähän saakka laskusuunnassa ja musiikin toteutuneet opetustuntimäärät olleet taideaineista 
pienimmät. Oppiaineen vähätuntisuus on heijastunut yleisesti musiikinopetukselle myönnettyihin puitteisiin ja yhdessä 
väestörakenteen muutoksen myötä hankaloittanut kelpoisuuden omaavien musiikin aineenopettajien työllistymistä 

erityisesti pienemmille paikkakunnille. Myös opetussuunnitelmiin asetettujen monitasoisten tavoitteiden saavuttaminen 
ja niiden arvioiminen on pienten tuntimäärien vuoksi ollut musiikinopettajille problemaattista. Tutkimusmateriaalina on 
kyselyaineisto, joka kerättiin internetissä täytettävän verkkokyselylomakkeen avulla. Kysely lähetettiin Oulusta siihen 

mennessä valmistuneille 143:lle kasvatustieteen maistereille joiden pääaineena oli ollut musiikkikasvatus. Siihen 
vastanneiden määrä oli 100 henkilöä ja vastausprosentti oli 69,9 %. Vastaajat ilmoittivat kyselyssä tietoja 
maantieteellisestä sijoittumisestaan, mahdollisista muista suorittamistaan tutkinnoista sekä työtilanteestaan. Kaikilta 

musiikkikasvattajilta tiedusteltiin heidän täydennyskoulutustarvettaan ja arvioita musiikkikasvatuskoulutuksen sisällön 
soveltuvuudesta työelämään. He saivat lisäksi esittää lomakkeessa omia ehdotuksiaan koulutuksen kehittämiseen. 
Lomakkeessa kysyttiin erikseen myös vastaajan työtehtävistä, muun muassa niihin liittyvistä myönteisistä ja kielteisistä 

puolista sekä vastaajan kokemasta henkilökohtaisesta työtyytyväisyyden tasosta. Musiikinopettajan tehtävissä toimivilta 
kysyttiin myös heidän työtänsä koskevia tarkennettuja kysymyksiä: muun muassa heidän opetustuntimääriänsä, 
opetusryhmiensä kokoa, opettamiansa luokka-asteita, työkokemuksensa pituutta ja opetustyöhönsä liittyviä lisätehtäviä.  

Oulun yliopiston musiikkikasvatuskoulutus osoittautui erittäin tulokselliseksi jos sitä arvioidaan sieltä valmistuneiden 
musiikkikasvattajien työllistymisastetta tarkastellen: 1 % vastaajista ilmoitti olevansa kyselyhetkellä työttömänä 
työnhakijana. Musiikkikasvattajat olivat myös pääosin sijoittuneet työtehtäviin, joissa he tunsivat itsensä tyytyväisiksi. 

Heidän työllistymisensä laajalle sektorille kertoi tutkintoon johtavan koulutuksen monipuolisuudesta. Kolmanneksella 
vastaajista oli taustallaan myös luokanopettajan kelpoisuus. Suurin osa eli 59 % vastaajista toimi koulujen 
musiikinopetustehtävissä, mutta 29 % oli työllistynyt myös muulle koulutustaan vastaavalle alalle. Vastaajat arvioivat 
musiikkikasvatuksen koulutuksesta saamiensa työvalmiuksien tasoa hyväksi ja koulutusohjelman sisältämien eri kurssien 

opiskelun merkitystä työnsä kannalta keskimäärin tarpeellisiksi. Kaikkein tarpeellisimpana suorittaminaan opintoina 
pidettiin pianon vapaan säestyksen, bändi- ja yhteissoiton sekä bändipedagogiikan kursseja. Korkeimman arvion 
koulutuksensa soveltuvuudesta työhönsä antoivat musiikkiluokkia opettavat musiikinopettajat (N=13) ja he olivat myös 

muissa työtehtävissä toimivia ammattiryhmiä tyytyväisempiä työhönsä. Suurin osa vastanneista oli sijoittunut Pohjois-
Suomeen ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Maantieteellinen sijoittuminen oli kuitenkin mittakaavaltaan laaja, 
sillä esimerkiksi kolme vastaajaa oli kyselyhetkellä EU-alueen ulkopuolella. Vaikka koulutukseen oltiin pääosin 

tyytyväisiä, kaivattiin siihen lisää vuorovaikutusta ja kommunikointia työelämän kanssa. Koulutuksen sisällön ja 
toteutuksen pitäisi kohderyhmän käsityksen mukaan vastata vieläkin tarkemmin työelämän vaatimuksia. Muun muassa 
musiikkiteknologian sekä kasvatustieteiden opinnot otettiin tässä yhteydessä usein esille. Opetusalalla toimivat vastaajat 

pitivät työnsä sekä antoisimpana että haasteellisimpana puolina lasten ja nuorten kasvattamiseen liittyviä tekijöitä. Silti 
musiikkikasvattajat arvioivat koulutuksessa suoritettuja kasvatustieteen opintoja keskimäärin melko tarpeettomiksi eikä 
yleistä kiinnostusta täydennyskoulutukseenkaan aiheen osalta ilmennyt, Kasvatustyön haasteellisuus ilmeni musiikin 

yhdistelmäopettajien sekä työhönsä keskimääräistä vähemmän tyytyväisten osoittamassa korkeassa kiinnostuksessa 
musiikin erityispedagogiikan täydennyskoulutukseen. Keskimäärin kiinnostavin täydennyskoulutuksen aihe oli kuitenkin 
musiikkiteknologia ja sen koulutyöhön soveltuvat aihepiirit. Analyysissa hyödynnettiin sekä määrällistä että laadullista 

lähestymistapaa joka vaikuttaa myönteisesti tulosten luotettavuuteen. Koulutuksen suunnittelussa olisi suotavaa pohtia 
voisiko yksilöllisemmän opetussuunnitelman, alumnitoiminnan tai täydennyskoulutustarjonnan kehittämisen avulla 
toteuttaa vielä tiiviimpää vuoropuhelua työelämän kanssa.   
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1 JOHDANTO  

Opiskeltuani kaksi vuotta musiikkikasvatusta Oulun yliopistossa tein päätöksen vuoden 

pituisen tauon pitämisestä opinnoistani. Siirryin perusopetuksen ja lukion musiikin 

päätoimiseksi tuntiopettajaksi saadakseni etukäteen työkokemusta siitä ammatista, johon 

olin valmistumassa. ”Välivuoteni” venähti kuitenkin usean vuoden pituiseksi jaksoksi, jonka 

toimin kelpoisuutta vailla olevana perusopetuksen ja lukion päätoimisena musiikin 

tuntiopettajana Pohjois-Suomessa.  

Palattuani työvuosieni jälkeen jatkamaan jälleen opiskeluani, huomasin pohtivani entistä 

enemmän suorittamieni opintojen sisältämiä tavoitteita ja niiden sisältöä musiikinopettajan 

toimenkuvan vaatimusten näkökulmasta. Minua kiinnosti myös oman subjektiivisen 

näkökulmani laajentaminen objektiivisemmalle tasolle: olivatko omassa opetustyössäni 

eteen tulleet haasteet tuttuja myös muillekin kollegoille, ja minkälaiset valmiudet heidän 

mielestään oli tarjottu koulutusaikana niiden kohtaamiseen? 

Ammattiin valmistavan koulutuksen vastaavuus työelämään lienee sekä valmistuvan 

opiskelijan että koulutuksen järjestäjän etuja palveleva päämäärä. Musiikkikasvatuksen 

laaja-alaisen tavoitteen näkökulmasta koulutuksen siirtovaikutukset välittyvät muun muassa 

koulujen musiikinopetukseen ja muuallekin musiikkikasvatuksen kenttään, jolloin sen 

toimivuutta voi pitää osaltaan jo yhteiskunnallisena intressinä.  

Päätin siis tehdä tutkimuksen Oulun musiikkikasvatuskoulutuksen ja työelämän välisestä 

suhteesta: kuinka sieltä valmistuneet ovat löytäneet paikkansa työmarkkinoilta ja mitkä ovat 

heidän käsityksensä koulutuksestaan saamistaan valmiuksista suhteessa työtehtäviinsä. 

Tutkimukseni taustalla vallitsevana yhtenä motiivina oli ”pedagoginen intressi” – eli halusin 

saada tietoa musiikkikasvatuskoulutukseen liittyvän pedagogisen toiminnan 

ymmärtämiseen ja kehittämiseen (ks. Kivelä, Peltonen ja Pikkarainen, 1996). Myös 

Habermasin teknisen tiedonintressin määritelmää voi Niiniluodon (1999, s. 68–71) mukaan 

käyttää opetusmenetelmien kehittämiseen sovelletun ja ihmistieteiden piirissä toteutetun 

tutkimusten tavoitteena. Tutkimukseni tavoitetta voisi kutsua myös eräänlaiseksi 

koulutuksen vaikuttavuusarvioinniksi, josta saatuja tuloksia voidaan parhaassa tapauksessa 

hyödyntää musiikkikasvatuskoulutuksen opetussuunnitelmatyössä ja kehittää koulutusta 

vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita.   
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Havaitsin tutkimustani tehdessäni että aihetta ei ollut käsitelty maassamme vielä kovinkaan 

laajalti – lähimmät vertailumallit löysin Ruismäen (1991) musiikinopettajien 

työtyytyväisyyttä koskevasta väitöstutkimuksesta sekä osin Juvosen ja Anttilan (2003) 

laatimasta musiikkikasvatuskoulutuksen eri vastuuyksikköjen välisestä 

vertailututkimuksesta. Ajallisesti vielä tuoreempaa perspektiiviä löytyi muun muassa 

Eerolan (2010) lisensiaatintyöstä, jossa selvitettiin Jyväskylän ja Oulun yliopistoista 

valmistuneiden musiikkikasvattajien työllistymistä sekä musiikinopettajina toimivien 

käsityksiä musiikinopetuksen merkityksestä koulussa. Käyttämäni lähdekirjallisuus 

perustuu siis pääosin kotimaisiin tutkimuksiin. Mielenkiintoisen ”paikallisen tason” 

vertailukohdan tarjosi Koivukankaan (2003) pro gradu -haastattelututkimus, jossa oli 

selvitetty ensimmäisten Oulun yliopistosta valmistuneiden musiikinopettajien käsityksiä 

koulutuksestaan. Tutkimusaiheeni oli samankaltainen kuin Koivukankaalla, mutta 

valitsemani tutkimusmenetelmä puolestaan erilainen.  

Aloitin aineiston keruun laajalla verkkokyselyllä huhtikuussa 2013. Oulun yliopiston 

musiikkikasvatuskoulutuksen päätavoite on tuottaa kouluihin musiikin aineenopettajia, 

joten oli luontevaa kohdentaa jotkut tutkimuksen työpuitteita koskevat aihepiirit 

musiikinopettajan tehtävissä toimiville henkilöille.  
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2 MUSIIKINOPETTAJAN TYÖNKUVA 

Oulun tai Jyväskylän yliopistoissa sekä Helsingissä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 

suoritettu musiikin aineenopettajan tutkinto antaa kelpoisuuden toimia monenlaisissa 

musiikkiin ja kasvatukseen sidoksissa olevissa työtehtävissä. Koulutuksen järjestäjät 

asettavat kuitenkin sen päätarkoitukseksi musiikinopettajien kouluttamisen työmarkkinoille. 

Oulun ja Jyväskylän yksiköt ilmaisevat päämääränsä hieman Sibelius-Akatemiaa 

painokkaammin, joka puolestaan korostaa oman koulutuksensa laaja-alaisuutta. (Mm. 

Anttila & Juvonen, 2003.) Jotta ammattiin valmistava koulutus palvelisi tarkoitustaan, on 

sen järjestäjien tiedostettava kyseisen ammatin vaatimukset. Realistinen käsitys 

musiikinopettajan työnkuvasta ja sen edellyttämistä valmiuksista on Ruismäen ja Väkevän 

(2003, s. 44, s. 46) mukaan pohjana Oulun yliopiston musiikinopettajakoulutuksen 

toteuttamistavalle. Tämän näennäisen yksinkertaisen periaatteen jakanevat pääosin muutkin 

musiikinopettajakoulutusta järjestävät tahot. 

Realistisen kokonaiskäsityksen muodostaminen musiikinopettajan työstä vaatii sen 

jakamista myös muihin kuin varsinaisen koulutyöskentelyn käytäntöihin liittyviin 

osatekijöihin. Muun muassa koulutus- ja aluepoliittiset tekijät sekä alueittain ennakoitu 

oppilaiden määrän vähenemiseen johtava väestön ikärakenteen muutos ovat vaikuttavina 

tekijöinä musiikkikasvattajien työtilanteen ja työllisyysnäkymien arvioinnissa. Niistä 

muodostettua kokonaiskuvaa voidaan hyödyntää koulutukseen liittyvien ”suurien linjojen” 

suunnittelussa – esimerkiksi koulutuksen tarjonnan kokonaismäärässä. Itse 

musiikinopettajan työ sisältää myös toki monia erityispiirteitä, jotka on huomioitava 

koulutusta suunniteltaessa. Lähden kuitenkin erittelyssä aluksi liikkeelle musiikinopettajan 

työllisyysnäkymien ja niihin vaikuttavien puitetekijöiden tarkastelusta.  

2.1 Valtakunnallinen tuntijako ja musiikinopetuksen tuntimäärät 

Valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta perusopetuksen ja lukion tuntijaosta. Sillä on 

vastuullaan päätösvalta myös opetukseen asetettavista yleisistä tavoitteista. Opetushallitus 

vastaa puolestaan varsinaisen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden laatimisesta. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2006.) Se on määräys, jolla ”koulutuksen järjestäjä 

velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen 

tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, 

tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen”. 
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(Opetushallitus, 2014.) Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet on myös 

”kansallinen kehys”, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan (POPS, 2004, 

10). 

Opetusministeriön asettamassa valtakunnallisessa tuntijaossa määritetään kunkin 

oppiaineen opetettava minimimäärä perusopetuksen ala- ja yläluokilla sekä lukiossa. 

Uudesta, elokuussa 2016 voimaantulevasta tuntijaosta on jo päätetty valtioneuvoston 

28.6.2012 antamassa asetuksessa 422/2012. Vielä tällä hetkellä kuitenkin noudatettava 

tuntijako on laadittu jo vuonna 2001 ja se on ollut voimassa vuodesta 2004 alkaen. 

(Opetushallitus, 2014.) Musiikille on määritelty siinä koko perusopetuksen aikana 

opetettavaksi vähimmäistuntimääräksi 7 vvt (= vuosiviikkotuntia), eli vuosiluokille 1–7 

opetetaan musiikkia oppiaineena keskimäärin yhden tunnin verran viikoittain.  

Musiikin opetettava vähimmäistuntimäärä on ollut vielä vuoden 1969 peruskoulun 

tuntijaossa lähes kaksinkertainen eli 12 vvt. Sen määrä vähennettiin 7 vuosiviikkotuntiin jo 

nykyistä edellisen vuonna 1993 määritellyn tuntijaon yhteydessä, ja musiikin osuus 

yhteisenä opetettavien aineiden yhteenlasketusta tuntimäärästä on noin 3 prosenttia. 

Musiikin opetuksen vähimmäistuntimäärä on siis peruskoulun olemassaolon aikana ollut 

suunnaltaan laskeva. (OKM, 2010, s. 159.) Perusopetuksen yläluokkien musiikinopetukseen 

kohdennettu vähimmäistuntimäärän mukainen yksi ainoa viikkotunti onkin ollut yksi usein 

esitetyistä epäkohdista musiikin aineenopetuksen kannalta. Uudessa 2016 voimaantulevassa 

tuntijaossa tuota määrää tullaan kuitenkin lisäämään yhdellä vuosiviikkotunnilla, jota 

käsittelen tarkemmin vielä tämän kappaleen lopussa.  

Tällä hetkellä voimassa olevaan vuoden 2001 perusopetuksen tuntijakoon on määritelty oma 

13 vvt vähimmäistuntimääränsä myös valinnaisaineille. Tuosta kiintiöstä irrotetaan tunteja 

muun muassa 8.–9. luokka-asteiden valinnaisryhmien musiikinopetukseen. Vuoden 2001 

tuntijaossa tapahtui valinnaisaineiden opetukseen suunnatun tuntimäärän muutos enintään 

20 vuosiviikkotunnista vähintään 13 vuosiviikkotuntiin. Se vaikutti osaltaan oppilaan 

opiskellun musiikin kokonaistuntimäärän laskuun, sillä tuntijakoa sovelletaan musiikissa 

yleensä valtakunnallisen vähimmäistuntimäärän mukaisesti. (OKM, 2010, s. 159.)  

Vielä yksi tuntijakoon liittyvä asia vaikuttaa merkittävästi musiikin toteutuneeseen 

kokonaisopetuksen tuntimäärään koulussa. Perusopetuksen tuntijakoon on 

oppiainekohtaisten vähimmäistuntimäärien lisäksi kiintiöity erikseen taide- ja taitoaineille 
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tietty määrä niin sanottuja ”välystunteja”. Niitä on kaikkiaan 12 vuosiviikkotuntia, joista 

kuusi tuntia luokka-asteille 1–4, ja kuusi tuntia luokka-asteille 5–9. Kukin koulu saa päättää, 

miten kiintiö jaetaan sen opetuksessa eri taide- ja taitoaineiden kesken. Kaupunki tai kunta 

voi satsata ja lisätä koulun tuntikiintiötä yli vähimmäismäärän, jos katsoo sen tarpeelliseksi 

ja varat sallivat.  

Toteutunut peruskoulun musiikinopetukseen käytetty määrä olikin vuoden 2007–2008 

raportin mukaan 2,8 vuosiviikkotuntia. sille asetettua vähimmäistuntimäärää (7 vvt) 

suurempi – eli yhteensä 9,8 vvt. Vähimmäistuntimäärää suurempi opetukseen käytetty määrä 

oli taide- ja taitoaineiden opetukseen kiintiöityjen välystuntien ansiota. Musiikin toteutunut 

opetustuntimäärä oli kuitenkin pienin verrattuna muiden taito- ja taideaineiden opetettuun 

määrään. (Aro, 2009, s.19.) Alla olevan taulukon 1 kahdessa oikeanpuoleisessa sarakkeessa 

olevat vuosiviikkotuntien vaihteluvälit (esimerkiksi: 12,2–12,8) kuvastavat yhtenäis- ja 

erilliskoulujen välisten opetustuntimäärien eroja. 

Taulukko 1. Taito- ja taideaineiden vähimmäistuntimäärien ja välystuntien 

jakautuminen perusopetuksessa eri taide- ja taitoaineiden kesken (Aron, 2009, s. 19 

mukaan). 

 

 

Kuten taulukostakin ilmenee, välystunteja suunnattiin kouluissa musiikkia enemmän 

muiden taideaineiden – eli kuvaamataidon ja käsityön opetukseen (ks. myös OKM, 2010, s. 

159). Liikunnan kaikille yhteinen vähimmäistuntimäärä (18 vvt) oli taasen musiikin 

vastaavaa tuntimäärää (7 vvt) jo huomattavan paljon suurempi.   

Valtakunnallisen tuntijaon vaikutukset heijastuvat oleellisesti koulun musiikinopetuksen 

asemaan. Sitä voi tarkastella myös vertaamalla kouluissa työskentelevien musiikinopettajien 

kelpoisuusasteen ja tarjolla olevien opetustuntien määrän kehitystä. Niillä on ollut 

keskenään hieman nurinkurinen suhde. Ruismäen ja Ruokosen (2006) mukaan vielä 1970-

 Valtakunnallinen  

vähimmäistuntimäärä/ 

oppiaine (vvt) 

Keskimääräinen 

yhteisenä annettu 

opetus (vvt) 

 

Yhteisen 

opetusajan/välystuntien 

(12 vvt) osuus 

keskimäärin 

Musiikki 7 9,8 2,8 

Kuvataide 8 12,2–12,8 4,2–4,8 

Käsityö 11 14–14,5 3–3,5 

Liikunta 18 18,7–19,3 0,7–1,3 
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luvun alussa oli valtakunnallisessa peruskoulun ja lukion tuntijaossa tarjolla kaikille yhteisiä 

musiikintunteja tuntijaossa suhteellisen paljon (vrt. OKM, 2010, s. 159), mutta sitä vastoin 

liian vähän muodollisen kelpoisuuden omaavia musiikinopettajia. Nyt olisi kelpoisia 

musiikinopettajia tarjolla kouluille, mutta musiikin kaikille yhteinen tuntimäärä on 

tuntijaossa jatkuvasti laskenut. (Ruismäki & Ruokonen, 2006, s. 36.)  

Musiikin opetuksen määrän väheneminen valtakunnallisessa tuntijaossa on hankaloittanut 

kelpoisuuden omaavien musiikinopettajien houkuttelemista pienempiin kouluihin – muun 

muassa Lappiin ja ylipäätänsä harvaan asutuille paikkakunnille. Koulun vähäisestä oppilas- 

ja tuntimäärästä on hankalaa koota musiikinopettajalle virkaan tai päätoimisuuteen 

oikeuttavia tuntimääriä ilman virkojen yhdistelyä. (Eerola, 2010.) Tämä seikka onkin 

huomioitu opettajankoulutuksessa, jossa on tarjottu laaja-alaisen koulutuksen 

mahdollisuutta musiikkikasvattajille (ks. mm. Hyvönen, 2009, s. 205; Eerola, 2007, s. 44–

45).  

Koulutuksesta valmistuneiden musiikinopettajien kasvaneesta määrästä huolimatta suurinta 

vajetta kelpoisista perusopetuksen ja lukion aineenopettajista podetaan edelleenkin 

musiikissa. Kumpulaisen (2011) selvityksen tulosten perusteella vuonna 2010 

perusopetuksessa ja lukiossa työskentelevistä päätoimisista musiikinopettajista n. 20 % ei 

ollut kelpoisia tehtäväänsä. Se osoittautui koulun oppiaineista kehnoimmaksi lukemaksi. 

Juntusen (2011) kyselyllä samana vuonna saatu tulos osoitti vielä alhaisempia 

kelpoisuuslukemia: siinä 35 % yläkoulun musiikinopettajista ei omannut muodollista 

kelpoisuutta tehtäväänsä. Kun huomioidaan että koko peruskoulun ajan musiikinopetuksen 

tuntimäärästä 88 % annetaan alakoulun yhteydessä (OPM, 2009; Kauppinen, 2009) ja tämä 

seikka yhdistetään yläkoulujen aineenopettajien musiikinopettajien kelpoisuusvajeeseen, 

voi todeta monen oppilaan käyvän peruskoulunsa läpi saamatta kertaakaan musiikin opetusta 

kelpoiselta aineenopettajalta (Juntunen, 2011, s. 89).  

Kuten edellä saattaa havaita oli Kumpulaisen ja Juntusen saman vuoden kelpoisuutta 

koskevissa tuloksissa merkittävä ero. Juntusen otanta lienee lähempänä koulutodellisuutta, 

sillä siinä oli huomioitu myös sivutoimisina koulussa työskentelevät musiikinopettajat, kun 

taas Kumpulaisen laskennassa vain päätoimiset.  

Kelpoisuutta koskevassa tuloksessa ilmeni myös alueellista epäsuhtaa: Juntusen (2011, s. 

80) mukaan korkein musiikinopettajien kelpoisuusaste oli vuonna 2010 Oulun läänissä jossa 



7 

 

17 % musiikinopettajista oli vailla kelpoisuutta, mutta sitä vastoin jopa 62 % Lapin 

maakunnan 9. luokka-asteen oppilaista sai opetusta kelpoisuutta vailla olevalta 

musiikinopettajalta (Juntunen, 2011, s. 80).  

Se on tosin kehitystä parempaan, kun sitä verrataan menneiden vuosien kelpoisuuslukuihin. 

Eerola (2010, s. 18) viittaa nimittäin omassa tutkimuksessaan Laitisen (1989) väitöskirjassa 

raportoituun kouluhallituksen tilastoon, jonka mukaan Lapissa vuosina 1984–85 toimineista 

koulun musiikinopettajista peräti 90 % ei omannut kelpoisuutta tehtäväänsä. (Juntunen, 

2011, s. 80). Täytyy muistaa, että nykyisin kelpoisuustilaston kärjessä esiintyvä Oulun lääni 

myös poti muun Pohjois-Suomen lailla polttavaa puutetta kelpoisuuden omaavista musiikin 

aineenopettajista, ja tilanne alkoi kunnolla korjaantua vasta musiikkikasvatuskoulutuksen 

aloitettua toimintansa Oulussa vuonna 1993. Sitä oli aiemmin järjestetty muualla Sibelius-

Akatemian silloisella koulumusiikkiosastolla vuodesta 1957 sekä Jyväskylän yliopistossa 

vuodesta 1982 lähtien. 

Ennen Oulun musiikkikasvatuskoulutuksen perustamista yritettiin silloista 

musiikinopettajien kelpoisuusvajetta paikata järjestämällä väliaikaisluonteisesti 1980-

luvulla Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Joensuussa musiikinopettajien kaksivuotisia 

poikkeuskoulutuksia. Sen käymällä pystyi esim. musiikkiin erikoistunut luokanopettaja 

hankkimaan itselleen musiikin aineenopettajan pätevyyden. (Saini, 2009, s. 224–226.)  

Oulun tai Jyväskylän yliopistojen sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian järjestettävien 

musiikin aineenopettajakoulutuksien lisäksi on edelleenkin tarjolla joitakin yksittäisiä väyliä 

hankkia itselleen musiikin aineenopettajan kelpoisuus. Turussa on mahdollista saada 

sikäläisen yliopiston kautta suoritettua kattava musiikin aineenopettajan kelpoisuus, jos 

luokanopettajaopiskelija hyväksytään erillisessä näyttökokeessa opiskelemaan 

musiikkikasvatusta sivuaineena. Suoritettuaan siitä perusopetuksen 1.–9. luokka-asteiden 

musiikin aineenopetukseen pätevöittävät 61 opintopisteen laajuiset musiikkikasvatuksen 

perus- ja aineopinnot voi opiskelija ilman erillistä pääsykoetta täydentää vielä opintojaan 

Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatusyksikössä. Siellä hän voi suorittaa vielä syventävät 

opinnot saadakseen pätevyyden opettaa myös lukiossa. (Turun yliopisto, 2014.)  

Luokanopettajaopiskelijat voivat saada kelpoisuuden yläluokkien musiikin 

aineenopettajaksi suorittamalla ”laajana” sivuaineena 60 opintopisteen 

musiikkikasvatusopinnot. Esimerkiksi Oulussa voi siihen pyrkiä osallistumalla samoihin 
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valintakokeisiin yhdessä pääaineopiskelijoiksi haluavien kanssa. Luokanopettajille on tähän 

tarkoitukseen erikseen varattuna ylimääräinen muutaman hakijan kiintiö. (Hyvönen, 2009, 

s. 203).  

On mielenkiintoista seurata tulevan vuonna 2016 voimaantulevan tuntijaon muutoksen 

mahdollista vaikutusta musiikin opetustuntimääriin ja opettajien omaamaan 

kelpoisuusasteeseen. Uuden tuntijaon yhteydessähän on tulossa ”historiallinen” muutos, 

sillä valtioneuvoston asetuksen (422/2012) mukaan musiikin perusopetuksen 

vähimmäistuntimäärää tullaan nostamaan yhdellä vuosiviikkotunnilla joka kohdennetaan 

yläluokille. Silloin koulu voi tarjota 7. luokka-asteen oppilaille kaksi viikkotuntia (2 kurssia) 

nykyisen yhden tunnin sijasta (POPS, 2016). Toisen vuosiviikkotunnin saaminen yläkoulun 

musiikin opetuksen vähimmäistuntikiintiöön on ilman muuta oleellinen parannus aiempaan 

verrattuna. Esimerkiksi peruskoulujen rehtorit suhtautuvat musiikkiin oppiaineena 

myönteisesti, ja yleisin heidän kehittämisehdotuksensa musiikinopetuksen suhteen on 

aiemmin ollut juuri sen tuntimäärien lisääminen (Juntunen, 2011; ks. myös Kartovaara, 

2009, s. 9).  

Musiikinopetuksen perusopetuksen vähimmäistuntimäärän nousu saattaa parhaassa 

tapauksessa vaikuttaa kasvattavasti myös siinä annettavaan kokonaistuntimäärään. Juntusen 

(2011, s. 50) kyselyssä tuli esille tapauksia, joissa musiikinopettajat kertoivat 

valinnaisryhmiensä koon jopa kolminkertaistuneen sen jälkeen, kun kaupunki tai kunta oli 

itsenäisesti lisännyt yläkoulun kaikille yhteisen musiikinopetuksen tuntimäärää yhdestä 

kahteen.  

Hieman osviittaa oppiaineen vähimmäistuntimäärien ja sen valinnaisuuden 

riippuvuussuhteesta voi hakea vertaamalla aiemmin toteutuneita taito- ja taideaineiden 

tuntimääriä (OPH, 2009) ja niiden valinnaisuuden suosiota (Kuusela, 2009) keskenään: mitä 

enemmän jotakin ainetta on perusopetuksessa opetettu kaikille yhteisenä, sitä useammin 

kyseistä ainetta valitaan valinnaiseksi aineeksi (ks. kuvio 1).  
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Kuvio 1. Valinnaisaineiden osuus oppiaineittain vuosina 2000–2009 (Kuusela, 2009, s. 

11). 

 

Musiikki on ollut toistaiseksi peränpitäjän asemassa. Oppilaista keskimäärin n. 20 % valitsee 

musiikin (9,8 vvt.) valinnaiseksi oppiaineekseen, kun listan kärjessä olevan liikunnan (19,8 

vvt.) valitsee 50 % oppilaista. (OPH, 2009; Kuusela, 2009.) Tämä siitä huolimatta, että 

nuoret harrastavat vapaa-aikanaan kulttuurin lajeista eniten juuri musiikkia (Myllyniemi, 

2009, s. 21, s. 27–28, s. 187), ja yli kolmasosa oppilaista soittaa tai laulaa ryhmässä 

kouluajan ulkopuolella (Juntunen, 2009).  

Tuntijakouudistukseen liittyy kuitenkin myös muutoksia, jotka saattavat mutkistaa 

musiikinopetuksen tilannetta. Taide- ja taitoaineiden välystuntikiintiö laskee kahdestatoista 

yhteentoista, ja kotitalous tullaan luokittelemaan uudessa 2016 opintosuunnitelmassa taide- 

ja taitoaineiden joukkoon (OPM, 2013). Kuuselan (2009) mukaan juuri kotitalous – minkä 

60 % oppilaista valitsi – oli suosituin yläkoulun valinnaisaine. Myös perusopetuksessa 

tarjottava yleisten valinnaisaineiden opetustuntimäärä tippuu 13 vuosiviikkotunnista 

yhdeksään. Tämä saattaa ennakoida lisähaasteita musiikin opettajalle valinnaisryhmiensä 

muodostamiseen ja näin ollen tulevien vuosien työtilanteensa ennakoimiseen. Kolmasosa 

ylemmillä luokka-asteilla musiikkia opettavista kokee jo nyt työnsä yhtenä epäkohtana 

kilpailun muiden valinnaisaineiden kanssa (Juntunen, 2011, s. 50, s. 90).  
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2.2 Väestörakenteen muutos 

Tuntijaon lisäksi myös väestön ikääntyminen ja muuttoliike kasvukeskuksiin vaikuttavat 

musiikinopettajan työllisyysnäkymiin ja sitä myötä paikkakuntien kelpoisuusasteisiin. 

Peruskouluikäisten määrä on ollut laskussa jo pidemmän aikaa, ja näyttää siltä, että 

suurimmat haasteet kelpoisten musiikinopettajien työllistämiseen tulevat vastaan siellä, 

missä jo ennestäänkin on ollut vaikeuksia. Väestöennuste vuodelle 2020 arvioi kouluikäisten 

määrän pienenevän edelleen, erityisesti Kainuussa, Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-

Savossa. Ennuste näyttää hieman paremmalta kasvukeskuksien kannalta, mm. Pohjois-

Pohjanmaalla kouluikäisten määrä ei tule sen mukaan juuri laskemaan nykyisestä.  (OPM, 

2007, s. 30, s. 72–74.)  

Ennuste aiheuttaa paineita musiikinopettajakoulutuksen volyymin arviointiin. 

Opetusministeriön työryhmä (2007, s. 50) esittikin musiikkikasvattajien aloituspaikkojen 

merkittävää vähentämistä viitaten kyseiseen ennusteeseen sekä oppiaineen 

vähätuntisuuteen. Kaikkien kolmen tahon yhteenlaskettu sisäänottokiintiö oli esimerkiksi 

vuonna 2010 kaikkiaan 68 opiskelijaa. Aloituspaikkoja oli Sibelius-Akatemiassa 35, ja 

Jyväskylässä 15 ja Oulussa 18 – tosin Oulussa ei poikkeuksellisesti juuri sinä vuonna 

toteutettu sisäänottoa lainkaan (Eerola, 2010, s. 16). Tällä hetkellä valitaan uusia 

opiskelijoita vuosittain Sibelius-Akatemiaan noin 30, Ouluun 20 ja Jyväskylään 15.  

Työryhmän esityksen mukaan kiintiötä olisi tiputettu 68:sta kaikkiaan vain 19:ään. Mikäli 

kaikki kolme yksikköä olisi haluttu sen jälkeen säilyttää, Oulun ja Jyväskylän yksikköjen 

olisi pitänyt harkita sisäänottoa vain joka toinen tai kolmas vuosi. (OPM, 2007, s. 24, s. 50.) 

Hyvönen (2009, s. 205) kuvailee Oulun musiikkikasvatuskoulutuksen aiemmin 

vuosituhannen vaihteessa kokemaa kriittistä vaihetta, joka johtui Oulun yliopiston silloisesta 

säästötarpeen leimaamasta sopeuttamisohjelmasta. Hänen mielestään kahden vuoden välein 

tehtävä sisäänotto, joka silloin oli yhtenä vaihtoehtona keskustelussa, olisi merkinnyt 

ennemmin tai myöhemmin Oulun yksikön tarinan päättymistä. 

Opetusministeriön (2007, s. 30) työryhmä esitti myös koulutuksen keskittämistä enemmän 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan, sillä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 

kasvavan määrän arvioitiin lisäävän pääkaupunkiseudun opettajatarvetta. 

Musiikkikasvatuskoulutusta pidetään järjestelyiltään hintavana johtuen sen sisältämästä 

paljosta kontaktiopetuksesta. Sibelius-Akatemia onkin rahoituksen suhteen muita 
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paremmassa asemassa johtuen sen taideyliopistoasemasta, jonka ansiosta sen saama 

taloudellinen tuki on ollut muihin järjestäjiin nähden moninkertainen (OPM, 2007, s. 69; 

Hyvönen, 2009, s. 205–206).  

Työryhmän esityksen toteutuminen olisi lisännyt todennäköisesti entisestään alueellista 

epätasa-arvoa. Koulutuksen keskittäminen pääkaupunkiseudulle ja Oulun yksikön 

toiminnan supistaminen tai lakkauttaminen ei helpottaisi musiikinopettajien surkeaa 

kelpoisuusastetta esimerkiksi Lapin kouluissa. Kurikan (2008) tutkimuksessa ilmeni 

yliopistoista valmistuneiden selvä trendi jäädä työelämään opiskelupaikkakuntansa 

läheisyyteen – eli koulutusyksiköiden sijainti vaikuttaa, mihin ammattilaiset sijoittuvat ja 

missä he ovat käytettävissä. Alueellisia kytkentöjä ei voi siis jättää huomioimatta koulutusta 

järjestettäessä, ja tasa-arvon toteuttaminen alueellisesti vaatii koulutuksen hajautusta sen 

keskittämisen sijasta. Niinpä opetusalan koulutusta olisi syytä järjestää siellä, missä 

työvoimalle on kysyntää (emt., s. 124, s. 127; Eerola, 2009, s. 228; Eerola, 2010, s. 14).  

Eerolan (2009) selvityksessä ilmenikin, että Oulusta valmistuneet musiikkikasvattajat olivat 

työllistyneet Pohjois-Suomen kouluihin sekä jossain määrin myös pääkaupunkiseudulle, 

Jyväskylästä valmistuneet silloisen Oulun läänin eteläpuolelle. Sibelius-Akatemiasta 

valmistuneet eivät osallistuneet kyseiseen tutkimukseen, joten Eerola viittaa siinä heistä 

aiemmin laadittuun Karhusen (1998) selvitykseen. Sen mukaan sibeliusakatemialaiset olivat 

työllistyneet pääasiassa pääkaupunkiseudulle ja Jyväskylän eteläpuolelle (Eerola, 2009, s. 

228; Eerola, 2010, s. 51; ks. myös Heimonen, Laitinen, Westerlund, 2009, s. 237.) 

Alueellisen epätasa-arvon lisäksi vasta-argumenttina koulutuksen supistamisvaatimuksille 

ja sen keskittämiselle on myös esitetty valmistuneiden musiikkikasvattajien hyvää 

työllistymisastetta (mm. Eerola, 2009; Eerola, 2010, s. 51; Oulun yliopiston 

työelämäpalvelut 2011). Tehty tutkintohan mahdollistaa työllistymisen musiikki- tai 

kasvatusalan työkentälle moninaisiin tehtäviin eikä pelkästään koulun musiikinopettajaksi. 

Lindblomin (2001) tekemän pro gradu -tutkielman perusteella yksikään Sibelius-Akatemian 

musiikkikasvatusosaston silloisen 5. vuosikurssin opiskelijoista (N = 13/20), ei ollut 

kiinnostunut musiikinopettajan työstä valmistumisensa jälkeen. Silti, Sibelius-Akatemian 

vuonna 2005 laatiman työseurantakyselyn mukaan, noin 70 % sieltä valmistuneista 

musiikkikasvattajista työskenteli koulussa joko pää- tai sivutoimisena musiikinopettajana 

(päätoimisina 60,5 % ja sivutoimisina 10,5 %).  Koulussa työskentelevien osuus oli kasvanut 
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kymmenellä prosentilla edellisestä, 10 vuotta aiemmin tehdystä seurannasta. (Heimonen, 

Laitinen, Westerlund, 2009, s. 236–237.)  

Kyseisessä aineistossa ei kuitenkaan mainita, onko kyseiset prosentit laskettu kaikkien 

vastaajien vai ainoastaan työelämässä toimivien joukosta. Sen sisältämässä taulukossa ei 

ainakaan ole ryhmitelty työelämän ulkopuolisia – esimerkiksi perhe- tai opiskeluvapaalla tai 

työttömänä olevia vastaajia. Näiden ryhmien täydellinen puuttuminen valmistuneiden 

joukosta olisi erikoista. Niinpä kyselyn tuloksia ei voi varauksetta vertailla muista 

koulutusyksiköistä saatuihin vastaaviin kyselytuloksiin. Eerola (2009) on tutkinut Oulusta 

ja Jyväskylästä valmistuneiden musiikkikasvattajien työllistymistä: 59,6 % kaikista 

vastaajista ja 69 % työelämässä toimivista vastaajista työskenteli kyselyhetkellä koulussa 

musiikinopettajana (mm. Eerola 2009, s. 227).  Eerolan mukaan Oulun ja Jyväskylän 

musiikkikasvattajat näyttävät työllistyvän Sibelius-Akatemiasta valmistuneita useammin 

koulujen musiikinopettajiksi (emt., s. 231).   

Eerola (2007) huomauttaa OPM:n opettajatarvelaskelmien jättävän huomioimatta sen, että 

merkittävä osa valmistuneista musiikkikasvattajista on etsiytynyt töihin muualle kuin 

musiikin aineenopettajan tehtäviin. Hänen tutkimukseensa osallistuneista noin kolmannes 

työskenteli muissa tehtävissä kyselyhetkellä. Suurin osa heistä toimi kuitenkin koulutustaan 

vastaavalla alalla, esimerkiksi musiikkialalla. Valtaosa kyseisistä henkilöistä ei ollut 

kiinnostunut musiikinopettajan työstä, vaikka paikkoja olisikin tullut tarjolle (Eerola, 2010, 

s. 53, s. 40; Eerola, 2009, s. 227.) Tutkinnon sisältämä monipuolinen ja laaja-alainen 

koulutus antaa hyvät valmiudet työllistyä myös muihin ammattiosaamista vaativiin tehtäviin 

kuin musiikinopettajaksi. Tähän mennessä suurin osa valmistuneista musiikkikasvattajista 

onkin kokenut työn saamisen joko erittäin helpoksi tai helpoksi ja vain harva heistä on ollut 

työttömänä (Heimonen, Laitinen & Westerlund, 2009; Oulun yliopisto, 2003; 2006; 2009). 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa painotetaan laaja-alaisen, muutoksiin sopeutuvan ja 

joustavan ammattitaidon mahdollistavan koulutuksen tärkeyttä, ja että nuoria koulutettaisiin 

työelämään eikä työttömyyskortistoon. Westerlund (2009, s. 237–238) toteaa laaja-alaisille 

musiikkikasvatustehtäville olevan yhä enemmän kysyntää, ja tulevaisuuden 

musiikkikasvattaja on hänen näkemyksensä mukaan musiikin laaja-alaisesti koulutettu 

ammattilainen.  
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Opetusministeriön työryhmä viittasi muun muassa ikääntyneen väestönosan kasvavaan 

koulutus- ja sivistyspalvelutarpeeseen. Sen laatima kehittämissuunnitelma korosti laajoja 

yleisiä valmiuksia tarjoavan koulutuksen merkitystä, sillä työelämän muutokset ovat nopeita 

eikä niihin pystytä aina vastaamaan koulutuspoliittisilla päätöksillä (OPM, 2007b, s. 14). 

Juuri vastaavanlaista koulutusta oltiin kuitenkin supistamassa tuolloin radikaalisti, sillä 

saman työryhmän esityksestä olisi vähennetty merkittävästi musiikinopettajakoulutukseen 

kohdennettuja aloituspaikkoja. 

2.3 Musiikkikasvattajien mahdolliset kelpoisuudet ja työllistyminen 

Musiikkikasvatuskoulutuksen järjestäjät eivät suinkaan ole olleet tietämättömiä 

koulutusjärjestelmää koskevista ennusteista. Oulun yliopistossa mahdollistettiin jo v. 1996 

opetussuunnitelmaan tehtyjen päivitysten myötä musiikkikasvattajille oikeus suorittaa myös 

luokanopettajan monialaiset opinnot kaksoiskelpoisuuden saavuttamiseksi. Vuotta 

myöhemmin, 1997, suotiin myös luokanopettajaopiskelijoille mahdollisuus suorittaa 

musiikkikasvatuksesta laajat sivuaineopinnot, joka antaa kelpoisuuden yläluokkien (7.–9.) 

musiikin aineenopetukseen. Kyseisen opinto-oikeuden saadakseen on pyrkijän osallistuttava 

musiikkikasvatuskoulutuksen valintakokeisiin yhdessä pääaineopiskelijoiksi pyrkivien 

kanssa ja sisään heistä otetaan muutama vuosittain. (Mm. Hyvönen, 2009, s. 203, s. 205). 

Ketovuoren ja Tikkasen (2011) mukaan opettajan kaksoiskelpoisuus helpottaa ehdottomasti 

musiikin virkojen täyttämistä pienillä paikkakunnilla. Se mahdollistaisi samalla 

musiikillisesti taitavien opettajien saamisen yhtäläisesti kaikille oppilaille (emt., s. 30). 

Kaksoiskelpoisuuden omaaminen varmistaa opettajan toimeentuloa useammassa 

pienituntisessa tehtävässä sen sijaan, että olisi vajaatyöllistynyt yhteen työpaikkaan (Eerola, 

2010, s. 15). Eerolan (2009) kyselyn mukaan Jyväskylästä ja Oulusta valmistuneista ja 

työelämässä v. 2007–2008 toimivista musiikkikasvattajista 21 % oli suorittanut myös 

luokanopettajan kelpoisuuteen oikeuttavan tutkinnon. Se oli vastanneiden joukossa yleisin 

suoritettu lisätutkinto. Alle kolmannes luokanopettajan lisätutkinnon suorittaneista 

työskenteli luokanopettajan tehtävissä ja piti koulussaan myös joitakin musiikintunteja. 

Luokanopettaja-musiikinopettajien osuus kaikista työelämässä toimivista vastaajista oli 6 

%. Yläluokkien ja lukion musiikin aineenopettajan tehtävissä toimi 53 % ja tästä joukosta 

hieman yli puolet piti tunteja myös alakoululaisille. Vapaa sivistystyö työllisti 13 % 

vastaajista – musiikkipedagogin tutkinto olikin seuraavaksi yleisin suoritettu lisätutkinto. 
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Sen oli suorittanut 16 % musiikkikasvattajista. Vain 2 % Jyväskylästä ja Oulusta 

valmistuneista musiikkikasvattajista oli kyselyhetkellä työttömänä. (Emt., s. 227–232.) 

2.4 Alaluokkien musiikinopetus ja yhtenäiskoulumalli 

Kuten myös edellä todettua, perusopetuksen oppilaan musiikinopetuksesta annetaan 88 % 

alakoulussa. Vaikka puolet musiikin aineopettajina toimivista musiikkikasvattajista opettaa 

yläluokkien lisäksi musiikkia myös alaluokille, on suurin osa peruskoulun 

musiikinopetuksesta luokanopettajien harteilla. Onkin aiheellista ja mielenkiintoista 

käsitellä erikseen alakoulun musiikinopetuksen tilannetta.  

Eerola (2010) toteaa alaluokkien ikäkauden erityisen hedelmälliseksi musiikin 

opettamiseen. Se on kehityksen kannalta jopa myöhempää ikävaihetta merkityksellisempää. 

Oppilaan ennakkoluulottomuus ja avoimuus karisee vähitellen siirryttäessä kohti 

yläkouluikää. (Ks. myös Anttila & Juvonen, 2008, s. 297). Sitä taustaa vasten on Anttilan ja 

Juvosen (2008, s. 297) mielestä käsittämätöntä, että ”koko alakoulun musiikkikasvatus 

saattaa olla sellaisen henkilön harteilla, jolla on musiikkikasvatuksessa vain muutaman 

opintopisteen laajuiset opinnot, kun samaan aikaan yläkoulun ja lukion muodollisesti 

pätevän musiikin aineenopettajan saamat musiikkikasvatuksen opinnot ovat aina kymmeniä 

kertoja laajemmat”.  

Tereskan (2003) ja Jaakkolan (1998) mukaan luokanopettajat pitävät musiikkia yhtenä 

vaikeimmin opetettavista aineista. Silti luokanopettajakoulutuksen sisältämää 

musiikinopintojen määrää on jatkuvasti laskettu. Vesioja (2006) ottaa esille sen, että 

luokanopettaja voi saada kelpoisuuden opettaa musiikkia alakoulun kaikille luokka-asteille 

miltei tyystin ilman musiikkikasvatuksellista koulutusta. Varsinkin vuonna 2005 

toteutettujen supistustoimien jälkeen saattoi luokanopettajakoulutuksesta suoriutua 

vähimmillään 1–2 opintoviikon laajuisilla musiikin opinnoilla. (Emt. s. 1, s. 52.) Tuo 

silloinen opintoviikkomäärä vastaisi nykykäytännön mukaan noin 1,5–3 opintopistettä. 

Vesioja jatkaa myös, että lähes kaikkien opettajankoulutuslaitoksien pääsykokeissa on 

lisäksi poistettu sisäänoton valintaperusteissa pyrkijän musiikkinäytteen arvioiminen, ja 

Vesiojan mukaan soittotaidoton opiskelija voi valmistua luokanopettajaksi saamatta 

yhtäkään pianotuntia, mutta on silti kelpoinen opettamaan musiikkia peruskoulun 1.–6. 

luokille. (Vesioja, 2006, s. 1–2). Tereskan (2003) mukaan kolmasosa 

luokanopettajaopiskelijoista ei halunnut opettaa työssään musiikkia. Opettaja voi kuitenkin 
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joutua opettamaan alakoulussa musiikkia vastoin tahtoaan koulun sisäisiä opetustuntimääriä 

jaettaessa (Jaakkola, 1998, s. 116; Vesioja, 2006, 190). Kyseinen tilanne saattaa tulla 

koulussa eteen vaikkapa jaettaessa virkavelvollisuuden edellyttämiä tuntimääriä eri 

luokanopettajien kesken ja sovitettaessa niitä kunkin lukujärjestykseen.  

Alaluokkien musiikintunteja voidaan tarjota koulukohtaisesti myös aineenopettajien 

vastuulle – mikä tukee pyrkimystä yhtenäiskoulumalliin, ja kompensoi ylempien luokka-

asteiden vähätuntisuutta opettajan työtilanteen kannalta. Eerolan (2009) tutkimuksen 

mukaan noin puolet musiikin aineenopettajista pitääkin tunteja myös alaluokille.  

Nykyinen perusopetuksen 5. luokka-aste vastasi – ennen peruskoulu-uudistuksen 

toteutumista 1970-luvulla – silloisen oppikoulun ensimmäistä luokka-astetta. Oppikoulujen 

opetusvastuu kuului silloin aineenopettajille. Uudistuksen myötä siis siirrettiin 5.–6. 

luokkien opetusvastuu aineenopettajilta luokanopettajille.  (Saini, 2009, s. 224.) Vanha 

käytäntö on kuitenkin vielä osittain säilynyt, sillä Juntusen (2009) aineiston mukaan 

alakoulun puolella musiikin tunteja antava aineenopettaja opettaa sitä tavallisimmin 5.–6. 

luokkalaisille (emt., s. 42). Kyseisen käytännön soveltamista puoltaa osaltaan 

valtakunnallinen opetussuunnitelma, jossa musiikinopetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat 

jaettuina kahteen jaksoon: vuosiluokille 1–4 ja 5–9 (OPM, 2004).   

Aineenopettajan kannalta on ilman muuta hyvä, että hän opettaessaan musiikkia alakoulun 

puolella saa tutustua oppilaisiinsa jo ennen heidän siirtymistään yläkouluun. 

Todennäköisesti se on myös oppilaiden edun mukaista, mikäli kyseisessä koulussa ei ole 

musiikkikasvatuksellisesti suuntautunutta luokanopettajaa.  Aineenopettajien työtuntien 

tarjonnassa alakoululle on kuitenkin otettava huomioon muitakin seikkoja. Koulujen 

sisäisten tuntijärjestelyiden vuoksi voi käytännössä olla hankalaa tarjota mielin määrin 

alakoulun musiikintunteja aineenopettajille, sillä siitä saattaa koitua puolestaan 

luokanopettajille hankaluuksia oman opetusvelvollisuuteensa kuuluvan tuntimäärän 

kokoamiseen. Tällä hetkellä se tarkoittaa virassa toimiville luokanopettajille 24 viikkotuntia 

(Kuntatyönantajat, 2014).  

Vesioja (2006, s. 230–238) ja Jaakkola (1998, s. 129) huomauttavat sitä paitsi, että 

musiikintunteja antavien luokanopettajien joukossa on myös erinomaisia 

musiikkikasvattajia. Vesioja viittaa lisäksi aiempiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan 

luokanopettajilla on etunaan aineenopettajia kiinteämpi suhde oppilaisiinsa ja näin ollen 
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parempi oppilastuntemus. Lisäksi luokanopettajilla on myös mahdollisuus integroida 

musiikinopetusta joustavasti muihin opettamiinsa aineisiin ja ottaa musiikki osaksi 

jokapäiväistä toimintaa. (Emt., s. 86–87.) 

Ruismäki (1993) vertasi luokanopettajataustaisia poikkeuskoulutuksen käyneitä 

musiikinopettajia sekä varsinaisen koulutuksen käyneitä musiikin aineenopettajia 

keskenään. Luokanopettajataustaiset musiikinopettajat vaikuttivat tyytyväisemmiltä 

musiikinopettajan työhönsä kuin aineenopettajakoulutuksen käyneet kollegansa. Ruismäki 

muistuttaa kuitenkin, että työhönsä tyytymätönkin saattaa selviytyä hyvin tehtävistään. 

Ruismäki (1993, s. 113–114) pohtii musiikkikasvattajien taidollisen ”ylikouluttamisen” 

riskiä ja sen heijastumista tiedon välittämisen vaikeutena oppilaille – kun opetustaidossa on 

sen sijaan puutteita. Hän myös mainitsee musiikinopettajan mahdollisen taipuvaisuuden 

musiikilliselle perfektionismille. Hänen mukaansa se johtuu musiikkikasvattajille 

tyypillisestä opiskelutaustasta oppilaitoksessa, jossa painotetaan musiikkiesitysten ja 

kurssitutkintojen maksimaalisen korkeaa suoritustasoa. Lehtonen (2004) valottaa osaltaan 

musiikkioppilaitosten perinteisen mallin mukaisen opetusfilosofian ja tutkintokulttuurin 

nurjaa puolta teoksessaan. Tuon kirjan julkaisemisesta on kulunut kymmenen vuotta, joten 

siinä ajassa lienee musiikkioppilaitoskulttuurissa tapahtunut jonkin verran muutosta kohti 

laajempaa oppimiskäsitystä. 

Taidollisen koulutuksen merkitystä ei ole kuitenkaan syytä tyystin ylenkatsoa, sillä 

luokanopettajakoulutuksesta valmistuneita ja musiikkia koulussa opettavia tutkinut Vesioja 

(2006) toteaa, että riittävä aineenhallinta on edellytys, jotta opettaja voi tuntea itsensä 

musiikkikasvattajaksi. Vesioja peräänkuuluttaa luokanopettajakoulutuksessa suoritettavien 

musiikinopintojen määrän tuntuvaa lisäystä. Hänen mielestään olisi kuitenkin suotavaa, jos 

oma luokanopettaja huolehtisi ainakin 1.- ja 2.-luokkalaisten musiikinopetuksesta. Vesioja 

esittää yhteistyön lisäämistä aineen- ja luokanopettajien kesken, varsinkin jos 

luokanopettajan omat musiikilliset valmiudet ovat todella heikot, tai hän ei halua opettaa 

luokalleen musiikkia.  

Jaakkolan (1998) tekemässä peruskoulun musiikinopetuksen tuloksellisuutta koskeneessa 

tapaustutkimuksessa osallisina olleet yläkoulun musiikinopettajat kaipasivat enemmän 

yhteyttä alakoulun musiikinopetukseen. Luokanopettajat eivät puolestaan osoittaneet suurta 

kiinnostusta yhteistyöhön musiikin aineenopettajien kanssa, ja tutkimuksen kohteena 

olleiden koulujen luokka-asteiden välinen yhteistyö näytti toimivan pääasiassa 
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”henkilökemian” eli opettajien välisten henkilökohtaisten kontaktien toimivuuden mukaan. 

Jaakkola jatkaa, että alakoulun musiikinopetuksen tasoa voi nostaa joko panostamalla 

kaikkien musiikkia opettavien opettajien musiikillisiin valmiuksiin tai antamalla yhä 

enemmän vastuuta musiikkikasvatuksellisesti suuntautuneille opettajille. (Emt., s. 137.) 

Lisäksi alakoulujen kannattaisi Jaakkolan (1998, s.130) mielestä huomioida enemmän 

musiikkikasvatuksellista näkökulmaa uusia opettajia valitessaan. Erityisesti pienet koulut 

saattavat toimia ilman yhtäkään musiikkikasvatuksellisesti suuntautunutta opettajaa, ja jo 

yhdenkin opettajan vaihtuminen voi aiheuttaa radikaaleja muutoksia musiikin 

opetusjärjestelyihin.  Jaakkolan mielestä olisi keskeistä, ettei luokkaa opettaisi henkilö, joka 

joutuisi opettamaan heille musiikkia pakon edessä. 

Yhtä kaikki, luokanopettaja ei voi ottaa määrättömästi musiikkia opetettavakseen, sillä 

hänellä on vastuu myös oman luokkansa muusta opetuksesta. Korhosen (2005) pro 

gradu -tutkielman aineistoa varten haastattelemat luokanopettajat pitivät 

musiikinopetukseen sopivana määränä 4–8 viikkotuntia. Sen yli menevä tuntimäärä alkoi jo 

haitata muuta opetusta (emt., s. 33). Yhtenäisen peruskoulun musiikinopetusta tutkinut 

Tuusa (2008) keräsi kyselylomakkeella aineistoa kolmeltakymmeneltä yhtenäiskoulussa 

musiikinopettajalta.  Osa heistä oli myös luokanopettajia jotka opettivat koulussa lisäksi 

musiikkia. Heidän kertomustensa perusteella yleisin stressin aihe oli oman luokan opetuksen 

ja musiikinopetuksen yhdistämisestä koituva liian suuri työ- ja tuntimäärä. (Emt., mm. s. 

111).  
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3 OPETUSSUUNNITELMA JA MUSIIKINOPETUKSEN 

TOTEUTUMINEN 

Opetussuunnitelman perusteissa määritellään kullekin luokka-asteelle opetettavat asiat. 

Miten valtakunnallinen ja paikallinen opetussuunnitelma sitten ohjaavat koulun 

musiikinopetuksen lopullista toteutumista – kuinka iso ero on niissä määriteltyjen 

tavoitteiden ja luokkatyössä vallitsevan käytännön välillä? Musiikin valtakunnallinen 

opetussuunnitelma on luonteeltaan väljä ja se muodostaa opetukselle karkeat raamit, jonka 

sisällä on tilaa toteuttaa sitä monilla eri tavoin. Musiikinopettajat tuntuvat pääosin 

myötäilevän kirjoitettua opetussuunnitelmaa, mutta eivät pidä sitä suinkaan jatkuvasti esillä 

työtään tehdessään (Muukkonen, 2011).  

Kehyksenomaiseksi laaditun valtakunnallisen opetussuunnitelman tarkoitus on ollut jättää 

runsaasti tilaa paikallisesti laadituille opetussuunnitelmille, joissa hyödynnettäisiin 

sikäläisen oppilaitoksen tai opettajan vahvuuksia. Vaikuttaa siltä, että musiikinopettajat 

eivät kuitenkaan järin innokkaasti osallistu paikallisten opetussuunnitelmien laatimiseen 

(Juvonen, 2006, s. 81). Se voi johtua siitä, että monesti koulunsa ainoana aineryhmänsä 

edustajana hän voi kenties kokea pystyvänsä toteuttamaan ja soveltamaan valtakunnallista 

opetussuunnitelmaa ilman erikseen kirjoitettua täydennystä. Hyvönen (2011) toteaa, että 

opettaja voi soveltaa opetussuunnitelmaa lukemattomilla eri pedagogisilla ja sisällöllisillä 

valinnoilla, mikä saattaa riippua myös saatavilla olevasta oppi- ja opetusmateriaalista. 

Vähäiset tuntimäärät osaltaan pakottavat myös tekemään valintoja (emt., s. 21).  

3.1 Yhteismusisointi ja toiminnallisuus 

Yhteisöllinen oppimisen asemaa opetussuunnitelmassa on vahvistettu viime aikoina. 

Kauppisen (2009, s. 55–57) mukaan vielä vuoden 1985 opetussuunnitelman perusteiden 

tavoitteet asetettiin pääosin opettajan toiminnan kautta tapahtuviksi. Tavoitteet muuttuivat 

konstruktiivisen oppimiskäsityksen saaman laajan hyväksynnän seurauksena kuitenkin 

enemmän oppilas- ja oppimiskeskeisiksi seuraavassa opetussuunnitelmassa vuonna 1994. 

Voimassa olevan, vuonna 2004 laaditun opetussuunnitelman tavoitteita on laajennettu 

yhteisöllisen oppimisen suuntaan ja painotettu sosiokonstruktiivisia oppimiskäsityksiä. 

Musiikki on tavallaan ollut oppiaineena jo edelläkävijän asemassa – yhteistoiminnallisen 
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oppimisen idea on esiintynyt opetussuunnitelmissa sekä toteutunut luonnollisena osana 

opetusta jo vuosikymmenten ajan. (Kauppinen, 2009, s. 55–57.)  

Musiikin voimassa olevassa valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa (POPS 2004, s.150) 

määritellään musiikin ymmärtämisen ja käsitteellistämisen perustaksi musisoinnin ja 

musiikin kuuntelun yhteydessä saadut merkitykselliset kokemukset. Lisäksi siinä 

perustellaan yhteismusisoinnin merkitystä sosiaalisten taitojen kehittymiselle.  

Tämä osa opetussuunnitelmasta näyttää olevan tutkimusten perusteella sopusoinnussa sen 

käytännön toteutumisen kanssa, sillä yhteismusisointi on – sekä opettajien että oppilaiden 

mielestä – kaikkein merkityksellisin musiikintuntien sisältämä anti. Juntusen (2011) vuonna 

2010 laatimaan musiikin oppimistuloksia koskevaan kyselyyn vastasi 144 musiikinopettajaa 

jotka antoivat kyselyhetkellä musiikinopetusta peruskoulussa 9. vuosiluokalle. Opettajien 

mukaan heidän musiikintuntiensa kulkua leimasi toiminnallisuus yhteissoiton, laulun ja 

kuuntelun muodossa (emt., s. 45, s. 90). Kyseisen käsityksen jakoivat myös heidän 

oppilaansa (emt., s. 54). 

Tilanne ei tosin kaiken kaikkiaan ole niin yksioikoisesti tulkittavissa. Anttilan (2006) 

tutkimukseen vastanneiden yläkoulun ja lukion oppilaiden (N = 426) aineistosta ilmeni, että 

oppilaat toivoivat oppitunneille vielä enemmän toiminnallisuutta – liittyen erityisesti 

nuorten omaan, ajankohtaiseen musiikkikulttuuriin – ja vähemmän teoriaa sekä historiaa. 

Opiskelijat pitivät musiikintunneista, kun siellä soitettiin, laulettiin tai kuunneltiin heitä 

kiinnostavaa musiikkia. (emt., s. 245, s. 246.) 

Miksi yhteismusisointi koetaan merkitykselliseksi työmuodoksi? Juntusen (2011) kyselyyn 

vastanneet oppilaat sekä opettajat pitivät yhteisöllisyyden tunnetta ja yhteismusisoinnista 

saatuja myönteisiä kokemuksia oppiaineen vahvuutena (emt., 90). Samansuuntaisia tuloksia 

saatiin Eerolan vuonna 2009 laatimassa kyselyssä, johon vastasi 100 musiikinopettajana 

toimivaa musiikkikasvattajaa – he ilmoittivat pitävänsä laulua, soittoa ja 

yhteissoittokokemuksien synnyttämien iloisten elämyksien välittämistä tuntiensa 

tärkeimpänä sisältönä (Eerola, 2010, 58).  

Lindströmin (2011) väitöstutkimuksen teemoina olivat yhteisöllisyyden kokemukset ja 

niiden ilmenemismuodot musiikintunneilla. Tutkimustaan varten hän haastatteli kuutta 

yläkoulun musiikinopettajaa, seurasi yhden opettajan opetusta ja haastatteli lisäksi hänen 

oppilaitansa. Oppilaat kokivat yhdessä tekemisen ilon ja riemun musiikinopetuksen 
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kohokohtana, ja he mielsivät, kirjojen opiskelun sijasta, musiikillisen oppimisensa väyläksi 

nimenomaan tekemisen (emt., s. 181, s. 174). Jokaisen musisoivan oppilaan identiteetin 

myönteistä kehitystä tuki Lindströmin havainnon mukaan prosessi, jossa oppilaat parhaassa 

tapauksessa muovautuivat yhteen täysin itseohjautuvaksi ryhmäksi – ”autenttiseksi 

yhteisöksi” (emt., s. 201).  

Oppilaiden oma-aloitteisuuden ja itseohjautuvuuden kehittäminen – ryhmätoiminnassa tai 

yksilönä – lieneekin useimpien musiikinopettajien yhtenä tavoitteena. Muun muassa 

Muukkosen (2010) haastattelemat kahdeksan musiikin aineenopettajaa ilmaisivat 

opetuksessaan ihanteelliseksi päämääräkseen oppilaiden itsenäistymisen musiikillisina 

toimijoina. Musiikinopettajien kokemuksen mukaan oli aluksi kuitenkin lähdettävä 

liikkeelle vankasta opettajajohtoisuudesta käsin, varsinkin isojen ryhmien musiikillisessa 

ohjaamisessa (emt., s. 233). Ryhmän koko voi vaikuttaa määräävästikin musiikintuntien 

sisältöön: alaluokkien musiikinopetusta tutkineen Jaakkolan (1998) mukaan, opettajat 

hylkäsivät ryhmäkoon kasvaessa soittamisen musiikintuntien työmuotona lähes kokonaan ja 

panostivat soittamisen sijasta mieluummin pelkästään laulamiseen – mm. 

organisointiongelmien vuoksi (emt., s. 131–132). 

Musiikkipainotteisen koulun musiikkiluokan musisointiprosessia tutkinut Pääkkönen (2013) 

nosti esille oppilaiden kokeman yhteenkuuluvuuden tunteen sekä käsityksen luokkahengen 

vahvistumisesta, kun he musisoivat tai esiintyivät yhdessä (s. 100, s. 176). Pääkkönen 

kannattaakin oppilaiden ryhmäprosesseja mahdollistavien toimintamuotojen vahvistamista 

ja pitää niitä merkityksellisinä koulun sosiaalisen toiminnan kannalta. Hän esittää 

kysymyksen, olisiko joku muu ryhmätoiminnan muoto kuin musiikkiin liittyvä yhtä 

merkityksellistä koulunuorille. (Emt., s. 180.)  

Viitteitä nimenomaan musiikin ainutlaatuisuudesta tässä suhteessa antaa Päivi-Sisko ja 

Tuomas Eerolan (2014) tutkimustulos. Siinä todettiin alakoulun musiikkiluokkalaisten 

kouluviihtyvyyden kehittyneen myönteisesti normaaleihin rinnakkaisluokkiin verrattuna. 

Vertailuryhmässä oli myös kaksi kuvataide- ja yksi liikuntaluokka rinnakkaisluokkineen, 

eikä näissä havaittu vastaavaa kehitystä oppilaiden kouluviihtyvyydessä rinnakkaisluokkiin 

verrattuna kuin musiikkipainotteisissa luokissa. Tutkimuksessa pääteltiin siis juuri 

musiikinopetuksen lisääntyneen tuntimäärän vaikuttaneen myönteiseen kehitykseen. (Eerola 

& Eerola, 2014.) Tämänkaltaisten tutkimustulosten luulisi herättävän keskustelua 

koulutuspoliittisten päättäjien keskuudessa, kun pohditaan lääkkeitä suomalaisnuorten 
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huonoon kouluviihtyvyyteen (Harinen & Halme, 2012; Kämppi ym., 2012; Ramelow ym., 

2012).  

3.2 Koulun juhlat  

Yhtenä yhteisöllisyyden ilmentymänä kouluympäristössä voidaan pitää siellä järjestettäviä 

juhlatilaisuuksia. Lukion musiikin opetussuunnitelman perusteissa mainitaan 

musiikinopetuksen rooli koulun kulttuuritoiminnan tukijana sekä luojana ja määritellään se 

tärkeäksi osaksi koulun juhlia sekä tapahtumia (LOPS, 2003, s. 196).  

Nikkanen (2014, s. 308) toteaa, että koulun juhlat ja esitykset ovat ikään kuin rituaaleja jotka 

heijastavat yhteisön kulttuuria ilmentäen sen merkityksiä, ja niitä voidaan käyttää 

yhteisöllisyyden työkaluina. Muukkosen (2010) haastattelemien musiikinopettajien mielestä 

oppilaiden musiikkiesitykset olivat itsestäänselvyys koulun juhlakulttuurin osana, ja ne 

tukivat osaltaan myös yhteismusisoinnin opetusta. Opettajat kokivat ne palkitsevina, mutta 

toisaalta myös ylimääräistä aikaa ja voimia vaativina. (Emt., s. 176.) Oppilaiden 

musiikkiesitykset näyttävät kuuluvan ja näkyvän ainakin Juntusen (2010) tutkimukseen 

osallistuneiden yläkoulujen tilaisuuksissa. Kaikissa niistä oli kyselyvastausten perusteella 

esitetty musiikkia juhlien yhteydessä, ja monessa niistä oli toteutettu myös oppilaskonsertti 

tai musikaali. Musiikinopettajista 88 % arvioi musiikinopetuksen näkyvän omassa 

kouluyhteisössään hyvin tai erinomaisesti, muun muassa juhlien ja konserttien kautta. (Emt., 

s. 45, s. 47.)  

Juntusen (2011, s. 32) aineiston perusteella esiintymisillä on myös koulun johdon vankka 

tuki takanaan, sillä 78 % rehtoreista arvioi siinä oppilaiden musiikkiesityksillä olevan paljon 

tai erittäin paljon merkitystä opetuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Voi siis päätellä, että 

koulun juhlat muodostavat hetkiä, jolloin musiikki oppiaineena nostetaan huomion 

keskipisteeksi ja koulukulttuurin keskiöön. Ne myös rytmittävät musiikinopettajan 

lukuvuotta.  Opettajalle ne ovat muutenkin merkityksellisiä hetkiä, sillä hän asettaa niiden 

kautta työnsä ”näyteikkunaan”. Yleisö muodostaa arvionsa havainnoimansa tuotoksen ja 

suorituksen perusteella – sitä edeltäneen prosessin merkitys jää kuitenkin monesti heiltä 

tiedostamatta.  
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3.3 Työyhteisön merkitys musiikinopettajalle ja työssä jaksaminen 

Rehtorien ja muun työyhteisön asenne musiikinopetusta kohtaan vaikuttaa merkittävästi 

musiikinopettajan työviihtyvyyteen (mm. Ruismäki, 1993, s. 100; Vesioja, 2006, 186). 

Työyhteisön rooli on oleellisena osana läsnä musiikinopettajan työn taustalla niin hyvässä 

kuin pahassa. Musiikin oppiaineen pienet opetustuntimäärät saattavat vaikuttaa koulun 

oppiaineiden välisessä hierarkiassa sekä sitä myötä kenties työyhteisön toiminnassa. 

Juntusen (2010) kyselyn tulokset antavat yleistilanteesta melko myönteisen kuvan: siinä 

kaksi kolmasosaa vastanneista musiikinopettajista arvioi musiikinopetusta arvostettavan 

koulussaan. Kolme neljäsosaa heistä vastasi koulun johdon tukevan heidän työtään hyvin tai 

erinomaisesti. Useat opettajat kertoivat työnsä saaman arvostuksen edistävän opetusta, joka 

heijastui myös opettamiseen tarjottuihin resursseihin. Rehtorin tuki helpotti asianmukaisten 

tilojen ja välineistön saamista. (Emt., s. 50; ks. myös Muukkonen, 2011, s. 37) Joka toinen 

musiikinopettajista nosti kuitenkin esille omaa opetustaan eniten vaikeuttavana tekijänä 

juuri asianmukaisten tilojen ja välineistön puutteen (Juntunen, 2010, s. 49; ks. myös 

Juvonen, 2006, s. 81).  

Juntusen (2011) edellä mainittuun kyselyyn saadusta vastausaineistosta ei käy ilmi, kuinka 

aktiivinen opettaja oli itse ollut toimenpiteissään mahdollisen puutteellisen tilanteen 

korjaamiseksi. Voi myös olla, että huolimatta rehtorin mahdollisesta myötämielisyydestä 

hankintoja kohtaan kaikilla kouluilla ei ole niihin yksinkertaisesti varoja. Potemastaan 

materiaalisesta resurssivajeesta huolimatta opettajat kokivat kuitenkin opetustaan eniten 

edistäväksi tekijäksi yhteistyön toimivuuden edellytyksen – muiden opettajien, vanhempien, 

koulun ulkopuolisten kulttuuritoimijoiden ja oppilaitosten kanssa (Juntunen, 2011, s. 49). 

Tosin vain hieman yli puolet musiikinopettajista mielsi oppilaiden vanhempien suhtautuvan 

musiikin opiskelua kohtaan hyvin tai erinomaisesti (emt., s. 45). 

Kun ottaa huomioon rehtorien itse ilmoittaman myönteisen suhtautumisen taide- ja 

taitoaineiden opetusta kohtaan sekä heidän toiveensa musiikin tuntimäärien lisäämiseksi 

(Juntunen, 2011; ks. myös Kartovaara, 2009, s. 9), niin yleisesti ottaen voi tulkita rehtorien 

asennoituvan positiivisesti koulun musiikinopetukseen.  Tosin tilannetta voi halutessaan 

tulkita myös toisinpäin – kun kolme neljäsosaa musiikinopettajista kokee saavansa riittävää 

tukea koulunsa johdolta, niin 25 % musiikinopettajista ei sitä vastoin koe saavansa hyvää 

kannustusta työlleen.  
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Koivukankaan (2001) pro gradu -tutkielmaansa haastattelemat musiikinopettajat (N = 10) 

kertoivat yleisesti ottaen joutuvansa perustelemaan oppiaineensa merkitystä työpaikallaan. 

He myös kokivat muiden opettajien suhtautuvan usein melko kielteisesti oppilaiden 

päästämiseen omilta tunneiltaan juhlaohjelmaa varten tehtäviin harjoituksiin (emt., s. 38). 

Tuoreet ”noviisit” musiikinopettajat tunsivat Airosmaan (2013) tutkimuksessa 

yhteenkuuluvuuden tunnetta enemmän suhteessa oppilaisiinsa kuin työyhteisöönsä. 

Kauppinen (2010) haastatteli väitöstutkimustaan varten viittä musiikin ja kolmea 

matematiikan aineenopettajaa. Siinä ilmeni, että kaikki musiikinopettajat olivat kokeneet 

jossain vaiheessa uraansa vakavan työuupumuksen eli ”burn outin”. Opettajien 

kertomuksissa uupumuksen syyt liittyivät joko rehtorin toimintaan tai opettajien 

työyhteisöön. Jokainen heistä oli myös kokenut musiikin merkityksen vähättelyä työssään, 

vaikka koulussa musiikkia yleisesti arvostettiinkin. (Emt., s. 143.)  

Yhtenäisen perusopetuksen toimintasuunnitelmaa noudattavien peruskoulujen 

musiikinopetusta tutkinut Tuusa (2008) havainnoi rehtorin näkemyksen musiikista 

oppiaineena saattavan ratkaista paikallisesti musiikinopetuksen roolin ja aseman monessa 

koulussa. Opettajat kokivat mahdollisen alhaisen arvostuksen näkyvän muun muassa 

puutteellisina resursseina, tiloina, välineinä, tuntimäärinä sekä opetusryhmien koossa ja 

alhaisessa palkkauksessa tehtyyn työhön nähden (ks. myös Anttila, 2006). Moni heistä koki 

työnsä rankkana, ja riittävän arvostuksen saamisella omalle työlle oli tärkeä merkitys 

musiikinopettajille. (Emt., s. 111.)  

Musiikinopettajan kannalta lienee merkitsevää se, miten hän itse kokee asiantilan. Sitä 

taustaa vasten voi hyvin ymmärtää mm. Kauppisen (2010) tutkimukseen liittyvät 

musiikinopettajien kertomukset loppuun palamisestaan työssänsä. Musiikinopettajahan on 

usein ainoa ammattikuntansa edustaja työpaikallaan (mm. Juntunen, 2011), ja monet 

musiikinopettajat pitävätkin työnkuvaansa liittyvää vapautta ammattinsa hyvänä puolena 

(Ruismäki, 1993, s. 100). Sen kääntöpuolena saattaa kuitenkin olla sen myötä kollegiaalisen 

yksinäisyyden tunteen ja eristyneisyyden riski (emt., s. 225; ks. myös Muukkonen, 2011, s. 

226; Jaakkola, 1998, s. 129). Kun opettajan ja erityisesti musiikinopettajan työ on lisäksi 

hyvin emootiosidonnaista, voi sen todeta olevan stressialtis ammatti (Ruismäki, 1993; 

Kauppinen, 2010).  
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3.4 Oppilaiden suhtautuminen musiikkiin oppiaineena      

Yksi tapa arvioida musiikin opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista on tarkastella 

oppilaiden käsityksiä saamastaan musiikinopetuksesta. Millaiset kokemukset oppilailla on 

musiikista koulun oppiaineena?  

Juntusen (2011) tutkimuksen kyselyosiossa tiedusteltiin oppilaiden käsityksiä musiikin 

merkityksestä itselleen sekä sen merkityksestä oppiaineena. Kahdelle kolmasosaa nuorista 

musiikki merkitsi itsessään paljon (ks. myös Myllyniemi, 2009). Keskeisintä heille oli 

musiikin sisältämät tunnemerkitykset (Saarikallio, 2011, s. 59). Hieman laimeampaa oli 

puolestaan asennoituminen koulun musiikinopetukseen: nuoret kokivat musiikin 

keskimäärin melko kiinnostavaksi, muttei järin hyödylliseksi oppiaineeksi. Tuntien 

kiinnostavinta antia oli heidän mielestään yhteismusisointi. Vähiten tärkeänä opetuksen 

aiheena oppilaat pitivät musiikin historiaa. (Juntunen, 2011, s. 54; vrt. Anttila, 2006, s. 245, 

s. 246.)  

Juntunen (2011) spekuloi mahdollisia syitä oppilaiden muodostamiin käsityksiin musiikista 

”ei niin hyödyllisenä” oppiaineena. Hän pohti sen johtuvan kenties koulukulttuurissa 

korostetusta tietopainotteisuudesta, kotitehtävien ja kokeiden vähyydellä, musiikin 

arvosanan vähäisestä painoarvosta esimerkiksi lukioon haettaessa sekä musiikin 

valinnaisuudella. (Emt., s. 90). Oppilaat suhtautuivat musiikkiin oppiaineena kuitenkin 

pääosin myönteisesti ja tutkija havaitsi oppilaan myönteisen asenteen korreloivan 

positiivisesti musiikinopettajan muodollisen kelpoisuuden kanssa. Toinen vielä suurempi 

myönteisen motivaation kanssa korreloiva tekijä löytyi nuoren mahdollisesta omaehtoisesta 

musiikkiharrastuksesta. (Juntunen, 2011, s. 80.) 

Musiikin opetussuunnitelman perusteiden alussa todetaan: ”opetuksen tehtävänä on auttaa 

oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta 

musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä ja tukea hänen 

kokonaisvaltaista kasvuaan” (POPS, 2004).  Anttilan (2006, s. 246–247) tutkimuksessa 

useat oppilaat pitivät itselleen musiikinopetuksen tärkeimpänä tavoitteena omakohtaisen 

musiikkisuhteen kehittämisen omassa kulttuuripiirissään eikä eri aikakausien tai muiden 

kulttuurien perimätiedon siirtoa. Kolme neljästä Anttilan kyselyyn vastanneista yläkoulujen 

ja lukioiden oppilaista ilmoitti pitävänsä musiikintunneista ja yrittävänsä siellä parhaansa 

mukaan – vaikka tunneille kaivattiinkin vielä lisää omakohtaista toiminnallisuutta. 
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Edelleen pysyäkseni Anttilan kyselyyn liittyvässä aineistossa: joka kolmas oppilaista koki 

koulussa itsensä epämusikaaliseksi mikä saattoi heijastua opiskelijan kokemaan kielteiseen 

opiskelumotivaatioon musiikkia kohtaan. Monet oppilaista pitivät musiikintunteja mm. 

tylsinä ja ahdistavina. Oppilaiden tyytymättömyyden syyt musiikinopetusta kohtaan 

liittyivät heidän saamansa opetuksen sisältöön, sen organisointiin ja opetusmenetelmiin. 

Lisäksi aineistossa nousivat esille oppilaan ja opettajan väliset kanssakäymis- ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ongelmat sekä oppilaan kokema sattumanvaraisuuden tunne hänen 

saamastaan arvioinnista. Anttila (2006) muistuttaa, että juuri kyseinen ryhmä aiheuttaa 

yleensä luokassa eniten haasteita opetustyölle.   

Oppilaiden asenteissa näkyy tutkimusten mukaan sukupuolien välinen ero. Tytöt viihtyvät 

keskimäärin poikia paremmin musiikintunneilla ja tuntevat opiskelua kohtaan suurempaa 

motivaatiota. Aktiivinen musiikin harrastaminen vaikuttaa myös myönteisesti kumpaankin 

tekijään. Poikien saamat perusopetuksen musiikin oppimistulokset osoittautuivat myös 

tyttöjä jonkun verran vaatimattomimmiksi ja he valitsevat musiikin valinnaisaineeksi tyttöjä 

harvemmin. Poikien musiikinopetukseen pitäisikin tutkijoiden mielestä kiinnittää erityistä 

huomiota. (Anttila ja Juvonen, 2006, s. 46, s. 118; Casey, 2011, s. 67, s. 70; Anttila, 2010; 

Juntunen, 2010, s. 91; Eerola, 2010, s. 55.) 

3.5 Musiikinopetukselle asetettujen tavoitteiden vertailua 

Musiikinopettaja joutuu työtään tehdessään tasapainoilemaan valtakunnallisten ja 

paikallisten opetussuunnitelmien sisältämien monitasoisten tavoitteiden, pienten 

tuntimäärien sekä oman ammatillisen osaamisensa kanssa. Tavoitteisiin liittyy myös niiden 

saavuttamisen arvioiminen eikä sekään ole yksiselitteistä kuten myöhemmässä luvussa 

ilmenee.  

On useitakin lähestymistapoja musiikin opetussuunnitelman perusteissa olevien tavoitteiden 

luokitteluun. Luvussa 3.6 esiin tulevien arviointinäkökantojen takia jaottelen musiikin 

opetussuunnitelman perusteiden oppimistavoitteet kahteen ryhmään: oppilaan tiedollis-

taidollista osaamista sekä oppilaan kokonaisvaltaista kasvua tukeviin tavoitteisiin.  Jako voi 

olla hieman keinotekoinen, sillä koulumaailmassa nämä kaksi ryhmää ovat käytännössä 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään – kuten termistä ”kokonaisvaltainenkin” voi 

päätellä – eikä niiden analyyttinen ja selkeä erottelu ole ongelmatonta.   
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Musiikinopetuksen tiedollis-taidollisen osa-alueen kehittämistä koskevat tavoitteet liittyvät 

esimerkiksi musiikissa käytettävien käsitteiden, tyylisuuntien, aikakausien, termistön tai 

teorian oppimiseen. Myös taitojen kehittämisen voidaan katsoa, ainakin jossain määrin, 

kuuluvan tähän alueeseen, mikäli prosessiin liittyy suorittaminen ja sen vertailu muihin 

nähden. Tiedollis-taidollisten oppimistavoitteiden saavuttamista on mahdollista ainakin 

jossain määrin arvioida.  Ne ovat siis mitattavissa olevia eli kvantitatiivisluonteisia osa-

alueita. Voidaan puhua myös ainekeskeisyydestä: esimerkiksi jos musiikinopettaja painottaa 

erityisesti näiden oppimistavoitteiden saavuttamista opetuksessaan, hänen 

lähestymistapaansa opetukseen voidaan kutsua ainekeskeiseksi. Arviointi saatetaan 

keskittää siinä oppilaan yksittäiseen suoritukseen tai tuotokseen.     

Kansanen (2004) jaottelee opetussuunnitelmien tavoitteet kahteen pääryhmään: 

yleistavoitteisiin ja erityistavoitteisiin. Opetussuunnitelman yleistavoitteet ovat lähtökohtia 

kaiken opetuksen toteutukseen. Niissä määritellään minkä kasvatusperiaatteen ja -filosofian 

mukaisesti opettajan pitää toimia opetustyössään. Tarkennettaessa yleistavoitteita 

rajoittuviksi tiettyyn sisältöön tai opetusmuotoon, niistä muodostuu erityistavoitteita.  Jos 

erityistavoitteet vielä määritellään riittävän tarkoiksi, niitä voi kutsua myös 

suoritustavoitteiksi. Silloin toiminta on myös niin tarkkaan määriteltyä, että sen toteaminen 

on mahdollista ja niiden kautta on mahdollista arvioida oppimista tai suorituksia. (Emt., s. 

25.) Mikäli tarkastellaan voimassa olevaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa 2004, niin 

sen tiedollis-taidollisen osaamisen tavoitteet voidaan sijoittaa Kansasen 

luokittelumenetelmän mukaan erityis- tai suoritustavoitteiden ryhmään.   

Samaisen 2004 opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa olevat musiikillisen identiteetin 

kehittyminen, elämyksellisyys, kokemuksellisuus, toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja 

luovuuden kehittyminen voidaan puolestaan lukea Kansasen määrittelemiin 

yleistavoitteisiin kuuluviksi. Vuonna 2016 voimaantulevassa opetussuunnitelmassa 

vastaavanlaisia tavoitteita – muun muassa oppimaan oppiminen, monilukutaito tai 

vuorovaikutus – kutsutaan opetuksen laaja-alaisiksi tavoitteiksi. 

Jos erityistavoitteet ja suoritustavoitteet ovat luonteeltaan pääosin kvantitatiivisia, niin 

musiikinopetuksen yleistavoitteet voidaan lukea puolestaan kvalitatiiviseen osa-alueeseen. 

Ainekeskeisyyden sijaan voidaan niiden lähestymistapa-asettelun suhteen puhua 

kokonaisvaltaisesta tai oppilaskeskeisestä lähestymistavasta. Yleistavoitteiden 

saavuttamista on huomattavasti vaikeampi havainnoida ja mitata objektiivisesti – toisin 
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sanoen arvioida niissä saavutettua oppimistulosta. Yksittäisen suorituksen arvioimisen 

sijasta huomio tulisi suunnata prosessiin.  

Kansanen (2013, s. 28–29) toteaa, että joustavan kokonaisuuden muodostavista 

yleistavoitteista voidaan johtaa tarpeen mukaan erityistavoitteita, mutta päinvastaisen 

järjestyksen mukaan toimiminen olisi pulmallista, sillä erityistavoitteen mukainen toiminta 

voi viitata useaan yleistavoitteeseen. Musiikinopetuksessa voisi ajatella yleis- ja 

erityistavoitteiden välistä suhdetta esimerkiksi opetussuunnitelman perusteissakin (POPS, 

2004, s. 232) määritellylle merkityksellisten kokemusten (yleistavoitteet) roolia lähtökohtina 

musiikin käsitteiden oppimiselle (erityistavoite). Nämä musisoinnin ja kuuntelun yhteydessä 

saadut merkitykselliset kokemukset toimivat opetussuunnitelman mukaan perustana kaikelle 

muullekin musiikin ymmärtämiselle (POPS, 2004, s. 232).  

Tästä voisi johtaa tulkinnan, jonka mukaan yleistavoitteet määrittelevät miten opetetaan ja 

erityistavoitteet mitä opetetaan. Tosin Kansanen (2013) mainitsi myös riittävän tarkasti 

määritellyn opetusmuodon lukeutuvan erityistavoitteisiin, joten tulkintani ei ole täysin 

yksiselitteinen. 

Musiikin opetuksen tavoitteita voidaan kategorisoida myös vertailemalla niiden sisältämää 

itseisarvoa (musiikki ja sen esteettiset arvot) ja välinearvoa (musiikin siirtovaikutukset) 

keskenään. Muun muassa Westerlund (2008) kuitenkin toteaa, että hieman näkökulmasta 

riippuen moni musiikin osa-alue voidaan nähdä joko itseisarvoisena tai välinearvoisena. 

Tästä syystä näiden lähtökohtien vastakkainasettelu voi olla tarpeetonta (emt., s. 90).  

3.5.1 Tiedollinen ja taidollinen osaaminen opetuksen tavoitteissa 

Opetuksen yleisiksi tehtäviksi on vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa kirjattu 

muun muassa: ”Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi 

perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa 

tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista 

arvoista ja toimintatavoista” (POPS, 2004, s. 14). Tavoitteet ovat Kansasen luokitusmalliin 

siirrettyinä ehkä yleisluonteisia, mutta niistä on helppo johtaa tarkoituksenmukaisia 

erityistavoitteita. Musiikin opetussuunnitelmassa kyseistä kohtaa on sovellettu muotoon: 

”opetuksen tehtävänä on myös saattaa oppilas ymmärtämään, että musiikki on aika- ja 
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tilannesidonnaista. Se on erilaista eri aikoina, eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa, ja sillä on 

erilainen merkitys eri ihmisille”.  

Tämäkään kohta ei ole hengeltään ehkä yksiselitteisesti luokiteltavissa pelkästään juuri 

yleis- tai erityistavoitteita sisältäväksi, vaikka siinä siirrytäänkin edellisestä kohti 

erityistavoitteita. Molemmissa ilmenee kuitenkin pyrkimys oppilaan kulttuurisen 

tietämyksen laajentamiseen, jossa oppimista on mahdollista mitata ainakin tietyiltä osa-

alueilta. Siltä näkökannalta katsottuna niiden voisi määritellä painottuvan enemmän 

erityistavoitteiksi. Tavoitteen saavuttamiseksi käytetyssä opetusmenetelmässä puolestaan 

voisi korostua yleistavoitteellisuus.     

Selvempiä viitteitä erityistavoitteellisuudesta ilmenee musiikin opetuksen sisällöissä ja 

tavoitteina tietyissä kohdissa: ”opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja merkintöjä” sekä 

”tunnistamaan ja erottamaan eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia”. 

(POPS, 2004, s. 232.) Kaiken opetuksen kattavana yleistavoitteena on kuitenkin jo aiemmin 

mainitsemani kokemuksellisuus: ”musiikin ymmärtämisen ja käsitteellistämisen perustana 

ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä saadut merkitykselliset kokemukset”. 

(POPS, 2004, s. 232.)  

Taidollisia tavoitteita asetetaan opetussuunnitelmassa oppilaan laulu- ja soittotaidon 

kehittymisen suhteen. Näissä ilmenee Kansasen luokittelemia erityistavoitteiden piirteitä, 

sillä toiminta on tarkkaan määriteltyä.  Perusopetuksen musiikin päättöarvion hyvän 

osaamisen kriteerien mukaan oppilaan on kyettävä osallistumaan yhteislauluun laulamalla 

rytmisesti ja melodialinjan suuntaisesti, sekä yhteissoittoon jollakin rytmi-, melodia- tai 

sointusoittimella. Opetussuunnitelmassa on myös määritelty myös menettely tavoitteen 

saavuttamiseen. Sen mukaan ”musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, kertaamiseen 

perustuvalla harjoittelulla”. (POPS, 2004, s. 232, s. 234.) 

3.5.2 Kokonaisvaltaiset tavoitteet 

Luovuuden ja omaehtoisen kasvun kehittymisen merkitystä on painotettu 

opetussuunnitelman perusteissa niin, että opetuksen ”tehtävänä on myös kehittää kykyä 

arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja” 

(POPS, 2004, s. 14). Musiikinopetuksen tavoitteisiin siirrettynä se ilmaistaan: ”oppilas 

rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin musiikillisen 
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keksinnän keinoin”. (POPS 2004, s. 233). Opetussuunnitelma asettaa musiikinopetuksen 

tehtäväksi myös ”auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä 

rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä 

ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan”. 

Anttila (2010) viittaa yllä olevaan musiikinopetuksen tehtävään – opetuksessa pitäisi siis 

tukea enemmän jokaisen oppilaan yksilöllisen musiikkisuhteen myönteistä kehitystä. 

Anttilan näkemyksen mukaan siinä onkin kenties tämän hetken suurin haaste 

musiikinopettajan työlle, nykypäivän monimuotoisen musiikkikulttuurin ansiosta. Jo 

samassa luokassa saattaa olla usean eri musiikkigenren harrastajia. Kuitenkin 

musiikintuntien käytännöt, joissa yritetään saada kaikkia oppimaan samoja asioita samalla 

tavalla, tekevät Anttilan mielestä kyseisen tavoitteen saavuttamisen mahdottomaksi. (Emt., 

s. 249). Vastaavanlaisen haasteen voisi kuvitella koulun liikunnanopetuksessa: kuinka saada 

esimerkiksi vapaa-ajallaan lumilaudalla temppuilua harrastava nuori osallistumaan 

kouluaikanaan samalla innolla koululiikunnan eri osa-alueisiin?  

Väkevä (2011) esittää samansuuntaisia näkemyksiä Anttilan kanssa. Väkevä arvelee, että 

oppilaissa piilevät luovat voimavarat saataisiin ehkä paremmin esille, jos musiikinopetus 

perustuisi tämän hetken vakiintuneiden opetuskäytäntöjen sijasta enemmän oppilaiden 

omaehtoiselle musiikilliselle toiminnalle. Hän suosittelee Anttilan tavoin opettajan 

perehtymistä oppilaidensa musiikilliseen kulttuuriympäristöön. ”Vakiintuneilla 

opetuskäytänteillä” Väkevä tarkoittaa kulttuurin siirtoon, presentaatioon ja reproduktioon eli 

valmiiksi kirjoitetun ohjelmiston toistoon keskittyvää opetusta. (Emt., s. 48.) 

Kyselytulosten perusteella voisi päätellä opettajien pyrkivän kohti samansuuntaisia 

tavoitteita. Juntusen (2011, s. 48–49) mukaan musiikinopettajat pitivät musiikinopetuksen 

tärkeimpinä tavoitteina musiikillisten elämysten kokemista, auttaa oppilasta löytämään 

itselleen tärkeitä asioita musiikista, tunteiden kohtaamista ja antaa valmiuksia musiikin 

harrastamiseen. Oppilaista kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti, että koulun musiikkitunnit 

innostivat heitä harrastamaan musiikkia myös vapaa-ajallansa (Anttila, 2006, s. 46, s. 118). 

Opettajien vastauksissa nousi esille muitakin tavoitteita: oppilaan oman itsensä löytäminen 

sekä omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden kehittäminen. Päällimmäisenä tavoitteena 

kaikista oli kuitenkin tarjota oppilaalle mahdollisuus kokea onnistumisen iloa. Tuo sama 

”onnistumisen ilon kokeminen” oli myös oppilaiden keskuudessa tärkein opetuksen tavoite. 

(Juntunen, 2011, s. 48–49; ks. myös Eerola, 2010, s. 49–51). Kaikkia tässä alaluvussa 
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ilmenneitä tavoitteita voidaan pitää myös Kansasen määritteleminä opetuksen 

yleistavoitteina. Vaikuttaa siis, että opettajien sekä oppilaiden mielestä koulun 

musiikinopetuksen tärkein anti liittyy juuri opetussuunnitelman yleistavoitteiden 

saavuttamiseen. 

3.5.3 Musiikillinen keksintä 

Nykyistä voimassaolevaa opetussuunnitelmaa noudattaen ”musiikillinen keksintä” lukeutuu 

musiikin opetussuunnitelman oppisisältöihin koko perusopetuksen ajan. Musiikillinen 

keksintä on tosin puettu hieman eri sanamuotoon vuosiluokkien 5–9 oppiainesisällöissä: 

”omien musiikillisten ideoiden kokeilu”. Lukion opetussuunnitelman yhteydessä käytetään 

jälleen ”musiikillinen keksintä” -termiä (OPM, 2004; POPS, 2004 s. 230; LOPS, 2003, s. 

196).  Lähtökohtaisesti ajateltuna tämä työmuoto sopii hyvin yhteen musiikin 

opetussuunnitelman kokonaisvaltaista oppimisprosessia tukevien tavoitteiden kanssa. 

Musiikillista keksintää tullaan nimeämään uudessa, vuonna 2016 voimaantulevassa, 

opetussuunnitelmassa ”säveltämiseksi” (POPS, 2016.) Sen lisäksi on myös julkaistu Ojalan 

ja Väkevän toimittama sävellyskasvatuksen pedagogiikkaa koskeva kirja. Muun muassa 

toimilla pyritään vahvistamaan oppilaiden luovaa puolta heidän musiikkisuhteessaan. 

(Kauppinen & Sintonen, 2013.)  

Juntusen (2010) tutkimuksen aineiston perusteella musiikilliset keksintätuokiot toteutuvat 

kuitenkin musiikintunneilla hyvin harvoin. Huolimatta musiikillisen keksinnän esillä olosta 

opetussuunnitelman perusteissa se ei ole vakiinnuttanut paikkaansa ainakaan yläkoulun 

musiikinopetuksen toimintamuotona, eivätkä musiikinopettajat miellä sitä tärkeäksi 

opetuksensa osa-alueeksi. (Juntunen, 2010, s. 48, s. 90; Väkevä, 2011, s. 45; Muukkonen, 

2012, s. 230). Väkevän (2011, s. 48) mielestä musiikilliset keksintätuokiot saattaisivat 

kuitenkin auttaa oppilasta löytämään uusia luovuuden väyliä – esimerkiksi digitaalista 

musiikkikulttuuria hyödyntäen, avautuisi vielä aivan uusia mahdollisuuksia.  

Kuten aiemmin kävi ilmi, kulttuuriperinteiden siirto kuuluu opetussuunnitelmassa 

asetettuihin musiikinopetuksen tehtäviin. Väkevä (2011) korosti kuitenkin 

opetussuunnitelman arvotavoitteissa ilmaistua tavoitetta uuden kulttuurin luomisesta. Siinä 

määritellään peruskoulun tehtäväksi kehittää kulttuuriperinnön siirron lisäksi myös ”kykyä 

arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja”. 

(Emt., s. 43; POPS, 2004, s. 14.)  
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Eerolan (2010, s. 56) tutkimukseen osallistuneiden musiikinopettajien mielestä luovien 

työmuotojen toteuttamiseen liittyi eniten hankaluuksia muihin työtapoihin verrattuna. 

Haasteita musiikillisen keksinnän toteuttamiselle aiheuttanevat mm. opetusryhmien 

koostumus ja koko, opettajan epävarmuus ja sopivien työtilojen tai välineiden puute (ks. 

myös Väkevä, 2011, s. 46). Opettajan tuntema epävarmuus luovien työtapojen 

soveltamisessa saattaa johtua Väkevän (2011) mukaan opettajan tottumisesta vakiintuneisiin 

opetuskäytäntöihin, joissa korostuu formaalin musiikkikasvatuksen, taidollisuuden ja 

valmiiksi sävelletyn sekä sovitetun ohjelmiston osuus. Tämä juontanee tutkijan mukaan 

juurensa musiikkioppilaitosjärjestelmästä, jonka piirissä suuri osa musiikinopettajista on 

opiskellut. (Emt., s. 43, s. 44).  

3.6 Oppilaan arviointi ja siihen liittyvät haasteet  

Arvioinnin tehtävänä on määrittää ja antaa arvo tai ansio tarkasteltaville asioille, joita voivat 

kasvatusalalla olla esimerkiksi kasvatuksen edellytykset, prosessit ja tulokset (Atjonen, 

2007, s. 19–20). Peruskoulun oppilaan arvioinnista puhuttaessa saattaa ensimmäisenä tulla 

mieleen oppilaan saama todistus siihen liittyvine arvosanoineen. Nykyinen näkemys 

arvioinnin perimmäisestä tarkoituksesta ei kuitenkaan perustu niinkään pelkkään 

analyyttiseen arvosteluun tai osaamisen tason vertailuun, vaan sen merkitys käsitetään 

pikemminkin opetusta ja oppimista kehittäväksi tekijäksi: ”arvioinnin tehtävänä on 

kannustaa ja ohjata opiskelua sekä kuvata miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja 

oppimiselle asetetut tavoitteet” (POPS, 2004, s. 260). Niinpä Juntunen ja Westerlund (2013, 

s. 71) toteavat, että opetuksen ja sen arvioinnin suunnittelun tulisi kulkea käsi kädessä, ja 

siteeraavat Swanwickin (1988) väitettä, jonka mukaan ”opettaminen on arviointia”. He 

päättelevät väitteen toimivan yhtä hyvin myös käänteisesti – ”arviointi on opettamista”.  

Opettajan antama arviointi oppilaalle voi olla, arvosanan ohella, myös esimerkiksi yksilölle 

tai ryhmälle annettu suullinen tai kirjallinen palaute. Juntusen ja Westerlundin (2013, s. 81) 

näkemyksen mukaan ”oppimista ja osaamista koskevan palautteen tulisi olla selkeää, 

asiallista, luotettavaa, oikeudenmukaista sekä oikein ajoitettua”.  Todistukseen annettu 

arvosana voidaan katsoa esimerkiksi ”summatiivisesta” arvioinnin lähestymistavasta, jossa 

esitetään tiivistettynä oppilaan osoittama suorituksen sekä sille asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisen taso, systemaattisesti vertailukelpoisessa muodossa. Aiemminhan tuli esille 
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Kansasen (2013) määrittelemät erityis- ja suoritustavoitteet sekä niihin liittyvä rooli 

suorituksen arvioinnin mahdollistajana.  

Oppimisen kehittämiseen sekä edistämiseen tähtäävää arviointimallia kutsutaan taas 

”formatiiviseksi” arvioinniksi, joka on luonteeltaan jatkuvaa, perussävyltään kannustavaa 

sekä vuorovaikutteista – pohjautuen aiemmin opitulle sen jälkeiselle oppimisen prosessille 

– sekä ohjaa oppilasta aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. (Juntunen & Westerlund, 2013, 

s. 75–76). Tässä voidaan vertailla formatiivisen arvioinnin periaatteita Kansasen 

määrittelemiin yleistavoitteisiin sekä aiemmassa alaluvussa olleisiin kokonaisvaltaisiin 

tavoitteisiin. Opettajien mieliin nousseet arviointia koskevat kiperät kysymykset liittyvät 

useimmiten luultavasti summatiiviseen arviointiin – etenkin taideaineiden kohdalla, niiden 

monitasoisten opetussuunnitelmien vuoksi. Miten voidaan tiivistää oppilaalle asetettujen 

lukuisten monitasoisten ja suureksi osaksi kvalitatiivisluonteisten tavoitteiden 

saavuttaminen yhdeksi, numerolliseksi arvosanaksi?    

Onko todistukseen merkityllä musiikinnumerolla oppilaan opiskelua ohjaavaa merkitystä? 

Kuuselan (2009) tilastojen perusteella oppilaan saama taide- ja taitoaineiden pakollisen 

oppimäärän arvosana vaikuttaa valinnaisaineen valintaan – mitä parempi oppiaineen 

arvosana, sen todennäköisemmin hän valitsee sen myös valinnaiseksi (Kuusela, 2009, s. 17–

19). Vuonna 2016 voimaantulevan tuntijakomuutoksen myötä valinnaisten kurssien 

tuntimäärää supistetaan, mikä ennakoi lisähaasteita valinnaistyhmien muodostamiseen 

tarvittavan oppilasmäärän saamiseksi. Tätä vasten voidaan pohtia taideaineen opettajan 

asemaa, kun hän antaa arvosanoja oppilaillensa. Vaikuttaako opettajan tiedostama 

kilpailutilanne valinnaisryhmän kokoamisesta oppilaan arvioinnin objektiivisuuteen? Kuten 

todettu (Juntunen, 2011, s. 50, s. 90), kolmasosa ylemmillä luokka-asteilla musiikkia 

opettavista kokee jo nyt työnsä yhtenä epäkohtana kilpailun muiden valinnaisaineiden 

kanssa Myös Muukkonen (2010) esittää oppiaineen valinnaisuuden saattavan ohjata jossain 

määrin 7. luokan musiikin kurssin toteutusta, kun opettaja tiedostaa sen merkityksen 

valinnaisaineita valittaessa (emt., s. 165).  

Casey (2011) analysoi valtakunnallisen seuranta-arvioinnin yhteydessä saatua 

vastausaineistoa oppilaiden musiikkisuhteesta sekä vertaili sitä heidän oppiaineesta 

saamiinsa arvosanoihin. Sen seurauksena hän spekuloi, pitäisikö musiikin 

numeroarvostelusta luopua kokonaan, sillä saatu arvosana näytti suuntaavan oppilaan 

motivaatiota ja musiikin kokemisen merkityksellisyyttä. Tutkija kuitenkin täydensi, että 
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myönteiseen opiskelumotivaatioon ja musiikin merkitykselliseksi kokemiseen vaikutti 

eniten nuoren omatoiminen, vapaa-ajalla tehty musiikin harrastaminen. (Emt., s. 70–71.)  

Toki oppilaan saama palaute ja arviointi vaikuttavat edelleen hänen myöhempiin 

valintoihinsa, kuten Juntunen ja Westerlundkin (2013, s. 81) toteavat. Silti arvosanojen 

merkityksen liiallinen korostaminen opiskelua ohjaavana tekijänä, voi olla sekä oppilaan että 

opettajan käyttäytymismallien liiallista pelkistämistä. Kyseistä probleemaa voisi verrata 

”muna vai kana” -dilemmaan: onko koettu motivaatio seurausta arvosanasta vai arvosana 

seurauksena koetusta motivaatiosta?  

Juntusen ja Westerlundin (2013, s. 71, s. 77, s. 81) mukaan on asetettava tiettyjä tavoitteita 

muun muassa arvosanojen yhteydessä käytettävään summatiiviseen arviointimalliin, jotta 

arvioinnin laatukriteerit täyttyisivät. Esimerkiksi alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon vuoksi 

pitäisi arvioinnin olla luotettavaa ja oikeudenmukaista. Jotta arviointi voisi edistää 

opiskelijan tietoista oppimista, olisi myös sen kriteerien oltava läpinäkyviä ja kaikkien 

osapuolten tiedossa.  

Nämä periaatteet eivät useinkaan näytä toteutuvan käytännön koulutyössä, ainakaan 

musiikin kohdalla: Anttilan (2006) kyselytutkimukseen vastanneet yläkoulujen ja lukion 

oppilaat olivat kokeneet musiikinopiskelustaan saamansa arvosanan perusteiltaan 

epäselväksi eivätkä tienneet arvioinnin kriteereitä. Arvioinnin perusteet vaihtelivat heidän 

mielestään eri koulujen ja jopa oman luokkansa oppilaiden kesken, eivätkä ne olleet 

oppilaiden mielestä tasa-arvoisia. (Emt., s. 247.)  

Myös alakoulussa musiikin arviointikäytännöt vaihtelivat Jaakkolan (1998) tutkimuksen 

mukaan merkittävästi jo saman koulun sisällä. Varsinkin ne musiikkia opettavat 

luokanopettajat, jotka kokivat musiikillisen kompetenssinsa epävarmaksi, saattoivat 

arvioida oppilaansa osaamisen pelkästään hänen lauluäänensä perusteella. Musiikillisesti 

suuntautuneet puolestaan painottivat arvioinnissaan oppilaan musiikintunnilla osoittamaa 

aktiivisuutta ja harrastuneisuutta. (Emt., s. 136). Juntusen ja Westerlundin (2013) mukaan 

kokeneetkin opettajat saattavat antaa musiikinnumeron oman kokonaisvaltaisen 

arviointinäkemyksensä mukaan, ilman tarvetta niiden kriteerien erittelemiseen ja 

artikuloimiseen (emt., s. 71). 

Juntunen ja Westerlund (2013, s. 81) mainitsevat, eri tutkimuslähteisiin viitaten (mm. 

Atjonen, 2007, s. 61), että se mihin arviointi suunnataan, määrittelee oppimisen ja opetuksen 
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sisältöä enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Sillä saattaa olla opetusmateriaaliakin 

merkittävämpi rooli. Atjonen (2007, s. 61) itse tiivistää: ”mitä arvioidaan, sitä opiskellaan 

ja opitaan”. Tätä taustaa vasten onkin mielenkiintoista tarkastella musiikin perusopetuksen 

päättöarvioinnin kriteerien pohjalta toteutettua Laitisen, Hilmolan ja Juntusen (2011) 

arviointitutkimusta, jonka kautta tulee esille suuri osa musiikin opetussuunnitelman 

”mitattavissa olevista” tavoitteista sekä niiden arvioinnissa käytetyistä tulkinnoista.  

Kyseinen tutkimus oli ensimmäinen Suomessa toteutettu taide- ja taitoaineiden 

valtakunnallinen 9. vuosiluokan oppilaiden oppimistulosten arviointiselvitys. Juntunen 

(2011) laati musiikissa saavutettuja oppimistuloksia arvioivan osion. Siinä annettiin aluksi 

oppilaiden täytettäviksi kynä- ja paperitehtäviä. Ne sisälsivät musiikkityyleihin ja 

kulttuureihin, musiikin termistöön ja musiikin teoriaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi kokeessa 

oli musiikkinäytteiden tunnistamista ja määrittelyjä sisältävä kuunteluosio. Oppilaat saivat 

vielä lopuksi musiikin tuottamistehtävän. jossa he saivat valmistaa itsenäisesti ryhmiin 

jakautuneina oman kappaleen valiten sen aiheen erinäisistä annetuista teemoista. Tehtävässä 

arvioitiin sekä oppilaiden musiikillista keksintää että yhteismusisointikykyä. Kaikki tehtävät 

oli suunniteltu perusopetuksen musiikin opetussuunnitelmassa olevia musiikin 

päättöarvioinnin kriteereitä noudattaen ja niiden tulosten keskiarvo osoittautui tyydyttäväksi 

– kouluarvosanalla mitattuna noin 7½. Tytöt suoriutuivat niistä poikia jonkun verran 

paremmalla keskiarvolla. (Juntunen, 2011, s. 72–75). Oppilaille oli myös annettu eri 

yhteydessä täytettäväksi kyselylomake, jossa tiedusteltiin heidän käsityksiään musiikista 

oppiaineena, oppilaan omasta musiikkisuhteesta ja musiikintuntien sisältöihin ja tavoitteisiin 

liittyvistä tärkeysmerkityksistä.  

Arviointityöryhmässä olleet Juntunen ja Laitinen (2011) toivat raportissaan esille 

taideaineiden luonteeseen sopivan, valtakunnallisen arviointimallin laatimiseen liittyvät 

ongelmat. Musiikin opetussuunnitelman sisällöllisen laajuuden sekä valtakunnallisen 

opetussuunnitelman lisänä laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien vuoksi ei voinut 

Juntusen ja Laitisen mielestä olettaa esimerkiksi yhtenäistä musiikintuntemusta koko 

ikäluokalta. Haasteeksi voitiin lukea myös taideaineiden kokemuksellisen luonteen ja 

laajojen kulttuuristen sisältöjen oppimisen yhteen sovittaminen. Silti Juntunen ja Laitinen 

puoltavat taideaineiden oppimistulosten arviointia, jos arviointimenetelmiä kehitetään niihin 

soveltuviksi. Numeroarvioinnin olemassaoloa taide- ja taitoaineissa he perustelevat sillä, 

että se on vallitsevana käytäntönä muissakin Euroopan maissa. (Juntunen & Laitinen, 2011, 

s. 75–83.) 
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Musiikin oppimisen arviointiin laaditun testin formaatti sai osakseen myös kritiikkiä. 

Tutkimukseen liittyvään kyselyyn osallistuneista musiikinopettajista enemmistö piti 

opetuksessaan tärkeänä tai melko tärkeänä, että oppilaat oppisivat tuntemaan eri 

musiikkityylejä. Silti he kritisoivat testiin liittyvien kynä- ja paperitehtävien suurta 

määrällistä osuutta. Ne eivät, opettajien käsityksen mukaan, myöskään soveltuneet 

musiikillisen osaamisen mittaamiseen, sillä heidän opetuksessaan painotettiin musisointia 

(Juntunen, 2011, 48, 83).  

Myös Väkevä (2011, s. 43) kiinnitti kyseisen tutkimuksen oppimistulosten analyysiin 

liittyvässä artikkelissaan huomiota kokeen tiedollisen osaamisen painotukseen ja epäili 

arvioinnin formaatin yhteensopivuutta niihin opetussuunnitelman tavoitteisiin nähden, 

joissa pyritään luovuuden ja kriittisen ajattelun kehittämiseen. Anttila (2010) päätteli omassa 

aiemmin raportoimassaan tutkimuksessa, että on mahdotonta arvioida valtakunnallisesti 

musiikin oppimistuloksia, sillä musiikin arvosana kertoo vain siitä, miten oppilas on 

osoittanut oppimista ja osaamista määrätyissä yhteyksissä: a) tietyssä ryhmässä, b) tietyn 

opettajan kanssa, c) tietyn oppimateriaalin kanssa, d) tietyn opetusmenetelmän puitteissa, e) 

tiettyjen arviointiperusteiden mukaan. Yhdenkin tekijän muuttuminen vaikuttaa 

merkitsevästi arviointiin. (Emt., s. 250.) Sama haaste liittyy oletettavasti myös muihin 

oppiaineisiin – erityisesti kuitenkin taide- ja taitoaineiden oppimistulosten arviointiin. 

Myöskään arviointitutkimuksen kuuntelutehtäviin liittyvää aineistoa arvioinut Hyvönen 

(2011) ei usko valtakunnalliseen massatutkimusformaattiin musiikin oppimistulosten 

mittaajana. Sillä ei voi Hyvösen mukaan olla mahdollista arvioida musiikillista osaamista – 

ainakaan sen oppimistavoitteiden tärkeimmillä alueilla. Hän suosittelisi valtakunnallisten 

massaformaattien kehittämisen sijasta etsimään mieluummin uudenlaisia, musiikin 

taideluonnetta kunnioittavia arviointimuotoja. Hyvönen totesi olevan mahdotonta tulkita 

muun muassa kyseisen arvioinnin sisältämän kuuntelutehtäväaineiston perusteella siihen 

liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamista. Vaikka kyseiset kuuntelutehtävät vastasivat 

sinänsä sisällöltään opetussuunnitelmaa, niiden sisältämän ”kyllä tai ei” -vastausmuodon 

takia ei voinut tehdä johtopäätöksiä oppilaan musiikinkuuntelusta prosessina. (Emt., s. 24.) 

Tutkija jatkoi vielä esittelemällä visiota tulevaisuuden kuuntelukasvatuksen mallista. Se 

pohjautuisi Lucy Greenin inspiroimaan informaaliin lähestymistapaan, jossa kuuntelu ja 

musisointi integroidaan: siinä oppilaat opettelevat musiikkia itsenäisesti ryhmissä, äänitettä 

apunaan käyttäen. Kuunteleminen aktivoituu erityisellä tavalla, kun siitä syntynyt ymmärrys 

pitää realisoida. Lisäksi, itsenäisyyttä sekä yhteisvastuullisuutta edellyttävä työmuoto 
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syventää tiedollista ja taidollista oppimista. (Emt., s. 18; vrt. Lindström, 2011; Muukkonen, 

2010; Pääkkönen, 2013.) 

”Formaalien” oppimis- tai opetusmenetelmien asemaa puoltaviakin näkökulmia löytyy. 

Ketovuori ja Tikkanen (2011) nostivat oppimistulosten analyysiin liittyvässä artikkelissaan 

esille oppilaiden ”kynä ja paperi” -tehtävissä osoittaman heikon tietämyksen Maamme-

laulun säveltäjästä ja peräsivät siitä syystä lisää ”muodollisten sisältöjen terävöittämistä” 

musiikkikasvatuskoulutukseen. Ketovuori ja Tikkanen totesivat myös, että ”formaalilla 

oppimisella” – jonka he määrittelivät ”musiikin kulttuuriseksi osaamiseksi”, on aina pysyvä 

paikkansa koulun musiikinopetuksessa. Pätevä musiikinopettaja pyrkii heidän käsityksensä 

mukaan käyttämään opetuksessaan molempia lähestymistapoja – formaalia ja informaalia. 

Arvioinnin näkökannalta katsottuna formaalia oppimista pystyy aina mittaamaan, kun taas 

informaalia oppimista voinee mitata vain välillisesti. Ketovuori ja Tikkanen pitivät Juntusen 

arviointitutkimuksen kautta saatujen oppimistulosten valossa musiikkia ”formaalissa ja 

informaalissa muodossaan” hyvin ”eksaktina” aineena, sillä muodollisesti kelpoisten 

musiikinopettajien oppilaat saavuttivat parempia tuloksia valtakunnallisessa osaamisen 

arvioinnissa. He ilmaisivat myös huolensa bändisoiton yksipuolisesta suosimisesta maamme 

kouluissa ja käyttävät varoittavana esimerkkinä Ruotsista saatuja kokemuksia. (Emt., s. 28.)  

Ketovuoren ja Tikkasen ”varoittava esimerkki” liittyy ruotsalaistutkijoiden Georgii-

Hemmingin ja Westfallin tutkimukseen ruotsalaisten koulujen musiikinopetuksen 

menetelmistä ja niiden vaikutuksista. Se ei tosin keskity suoranaisesti juuri 

arviointikysymyksiin. Georgii-Hemming ja Westfall (2010) toteavat siinä, että Ruotsin 

kouluissa on jo useiden vuosien ajan suosittu Greenilta omaksuttua informaalia 

lähestymistapaa musiikinopetuksessa, mutta kyseisten tutkijoiden mielestä siitä on 

seurannut soitto- ja lauluohjelmiston sekä opetusmenetelmien yksipuolistumista. He eivät 

kiistä informaalin oppimismenetelmän etuja, mutta toteavat että sen yksipuoliseen 

suosimiseen opetuksessa kannattaa suhtautua varauksella. Lisäksi oppilaiden omaehtoiseen 

toimintaan luottava ”mitäs tänään tehtäisiin” -tyyli on saattanut johtaa myös 

suunnittelemattomuuden ja päämäärättömyyden tuntuun opetuksen tavoitteiden asettelussa. 

Tuntien sisällöt painottuvat musisointiin, taitojen kehittämiseen ja reproduktioon (emt., s. 

22). ”Luovien” työmuotojen – esimerkiksi sävellyksen vähäiseen ilmenemiseen vaikuttivat 

pitkälti samat syyt kuin Suomessakin: suuret ryhmäkoot, ajanpuute, työtilojen ja välineiden 

puutteellisuus sekä tietokoneiden vähäinen määrä (emt., s. 22). Muukkonen (2010, s. 19–21) 

toteaa olevan mielenkiintoista vertailla ruotsalaisia ja kotimaisia tutkimuksia keskenään. 
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Samankaltainen koulujärjestelmä ja samantyylinen musiikinopetus maittemme välillä 

muodostavat kiinnostavan vertailupohjan. Kuitenkin tulee muistaa kunkin maan 

musiikinopetuksen omat erityispiirteet verrattaessa niitä keskenään. 

Folkestad (2006) mieltää informaalin ja formaalin oppimisen saman jatkumon ääripäiksi, 

jotka ovat jatkuvassa kanssakäymisen tilassa keskenään. Opetusta ei voi puolestaan käsittää 

lyhyesti ilmaistuna ”informaaliseksi”. Sen sijaan voidaan puhua informaalista 

lähestymistavasta opetukseen: opettaja voi järjestää oppilailleen olosuhteet, jossa on 

mahdollisuus informaaliin oppimiseen. Huomio siirretään opettamisesta ja opettajasta 

enemmän oppimiseen ja oppijaan – toisin sanoen toiminta muuttuu oppilaskeskeisemmäksi 

ja oppiminen kokonaisvaltaisemmaksi, erilaisia tasoja sisältäväksi. Väkevä (2013, s. 93) 

ilmaisee sen näin: ”informaaliin oppimiseen perustuva opetus ei tarkoita oppilaan yksin 

jättämistä, vaan pedagogista asennetta, jossa oppilaan oman kokemusmaailma asetetaan 

opetuksen kiintopisteeksi”. Folkestad ei myöskään näe mieltä arvottaa eri musiikin lajeja 

keskenään. Populaarimusiikkia ei voida pitää koulun ulkopuolella, koska se on jo siellä 

läsnä. Oleellista olisi keskittyä musiikillisen sisällön arvottamisen sijasta lähestymistapaan, 

jolla kukin musiikkityyli kohdataan. (Emt., 135–144.) Sekä Folkestad että Väkevä viittaavat 

myös Ziehen (1991) lanseeraamaan informaalin oppimisen lähikäsitteeseen ”epätavallinen 

oppiminen”. Yksilö voi oppia musiikillisia tietoja ja taitoja koulun ulkopuolisessa 

mediaympäristössä – esimerkiksi internetin ja sosiaalisen median kautta – jolloin 

musiikinopettajan on huomioitava ja hyväksyttävä se, ettei hän ole välttämättä pääasiallinen 

musiikillisen oppisisällön välittäjä (Folkestad, 2006, s. 144; Väkevä, 2013, s. 95).  

Green (2009) ei itsekään Folkestadin lailla tee selkeää eroa formaalin ja informaalin 

oppimisen välillä: niiden välinen suhde voi olla riippumaton käytetystä opetusmenetelmästä 

tai -paikasta. Vaikka opettaja opettaisi luokassa näennäisen formaalisti, saattaa oppilas 

samanaikaisesti ajatella mielessään aivan muita asioita, samalla informaalisti asioita oppien 

(emt., s. 125). Sitä voisi tavallaan verrata ”piilo-opetussuunnitelmaan”. Green myös sovelsi 

omaehtoisen, informaalisen oppimisen menetelmäänsä klassisessa musiikissa. Hän havaitsi 

prosessin jälkeen, että oppilaiden asenteet olivat muuttuneet tätä musiikkityyliä kohtaan 

merkittävästi myönteisemmiksi. (Green, 2008, s. 148–180). Juuri myönteisen asenteen 

kehittäminen uuden kohtaamiseen olisi Westerlundin ja Muukkosen (2009, s. 239–240) 

mukaan parempi yleissivistyksen mitta kuin tietomäärän kartuttaminen. Väkevä (2013) 

esittää lainaten aikaisempaa yhdessä Karlsenin (2012) kanssa tekemäänsä tutkimusta, että 

informaaliin oppimiseen perustuvan pedagogiikan ydintavoitteena on oppilaan musiikillisen 
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maailmankuvan laajentaminen. Hän esittelee myös Greenin (2008) 

”luokkahuonepedagogiikassa” ilmaisemaa tavoitetta, jossa oppilas tunnistaessaan 

populaarimusiikin tekemisen arvon itselleen, voi alkaa arvostamaan myös muita 

musiikillisen toiminnan muotoja. (Emt., s. 98–99.) Tukea kyseisille näkemyksille löytyy 

musiikin opetussuunnitelman perusteista: ”musiikin opetus antaa välineitä oppilaan oman 

musiikillisen identiteetin muodostumiseen prosessissa, jonka tavoitteena on rakentaa 

arvostavaa ja uteliasta suhtautumista erilaisiin musiikkeihin” (POPS, 2004, s. 150).   

Arviointiin liittyvät kysymykset tuovat esille musiikin opetussuunnitelman perusteisiin 

liittyvän haasteen: miten arvottaa ja toteuttaa keskenään opetuksen sisältämiä eriluonteisia 

oppimistavoitteita. Toiset ovat arvioinnin näkökulmasta selkeästi mitattavissa olevia (tiedot, 

taidot) – ja toiset taas vaikeammin mitattavissa olevia (musiikkisuhteen kehittäminen, 

luovuuden kehittäminen, kasvun ja identiteetin kehityksen tukeminen). Onko olemassa riski, 

että arvioinnin helppouden ja sen yksinkertaisen toteuttamisen näkökulma saa liian suuren 

merkityksen musiikinopetuksen sisällöissä? Juntunen ja Westerlund (2013, s. 80) toteavat, 

että arviointiin liittyvät vaikeudet eivät saa vaikuttaa heikentävästi oppimistavoitteiden 

arvottamiseen opetuksen kehittämisessä. Musiikin opetussuunnitelman keskeisiä tavoitteita 

on ihmisenä ja sosiaalisena yksilönä kasvu, ja opetuksessa korostuu yhä enemmän 

kokemusten ja elämysten merkitys. Oppisisältöjen tarkastelusta on siirrytty oppilaan 

henkilökohtaisen kokemuksen ja musiikkisuhteen rakentamiseen. (Emt., s. 79.) 

Kasvatustieteen professori Antti Juvonen totesi medialausunnoissaan joulukuussa 2013 

”hännän heiluttavan koiraa”, jos opettaja pitää soitto- tai laulukokeita vain saadakseen 

arvostella oppilaansa. Hyvä opettaja pystyy antamaan oppilaalle palautteen ilman 

kokeitakin, eikä Juvonen nähnyt mitään perusteita taito- ja taideaineiden 

numeroarvosteluun. (Lehtiniemi, 2013; Markula, 2013; Pilto, 2013; Spåre, 2014; Väisänen, 

2013.) Juvonen ilmoitti edellä mainittujen medialausuntojensa yhteydessä, että oppilasta 

pitäisi arvioida hänen yksilöllisen kehityksen mukaan eikä muihin vertailemalla. Oppilas 

voisi hänen mukaansa kenties itse valita numeroarvioinnin niin halutessaan – esimerkiksi 

ammatinvalintansa tueksi. 

 Myös Anttila (2010) uudistaisi arviointiin liittyviä käytäntöjä. Suurin osa 

musiikinopetuksessa tapahtuvasta oppimisesta on luonteeltaan kvalitatiivista ja sisältää 

proseduraalista tietoa, jotka opetussuunnitelman mukaan pitäisi myös ottaa oppimisen 

arvioinnissa huomioon. Koska musiikin kvalitatiivisten sisältöjen oppimisen arviointi on 
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mahdotonta toteuttaa kvantitatiivisluonteisella numeroarvosanalla, pitäisi painopistettä 

siirtää enemmän prosessin arvioimiseen ja oppilaan itsearviointiin. Niitä arviointimuotoja 

sovelletaan kouluissa vielä ilmeisen harvoin – huolimatta opetussuunnitelman tavoitteista 

niihin pyrkimiseksi. (Anttila, 2010, s. 250). 

Juvonen nosti medialausunnoissaan esille numeroarviointiin liittyvänä erityisen varoittavana 

esimerkkinä koulussa pidetyt laulukokeet. Hänen mukaansa ”ne ovat tutkimusten mukaan 

yksilölle kaikkein traumaattisin kokemus” jonka vaikutukset voivat jatkua pitkälle 

aikuisikään saakka” (Lehtiniemi, 2013; ks. myös Ruismäki & Juvonen, 2011, s. 119; 

Juntunen & Westerlund, 2013, s. 81; Puurula, 1992). Opettaja saattaa oppilasta 

arvostelemalla tuhota pahimmillaan hänen itsetuntonsa ja minäkäsityksensä. Lisäksi oppilas 

voi alkaa kokea itsensä epämusikaaliseksi joka vaikuttaa hänen asennoitumiseensa 

musiikkia kohtaan kenties koko loppuelämän. Seurauksena voi olla jopa 

musiikkirajoitteisuus – eli ihminen ahdistuu musiikista ja alkaa torjua kaikkea musiikkiin 

liittyvää. Juvonen oli tutkinut aiemmin vuonna 2012 yhdessä Ruismäen ja Lehtosen kanssa 

suomalaista karaokekulttuuria. Hänen mielestään suorituskeskeisyyttä ja arvostelua 

korostava koulumaailma voisi ottaa oppilaan myönteisen kehityksen ja musiikkisuhteen 

tukemisessa mallia juuri karaokekulttuurin kannustavasta ja innostavasta ilmapiiristä. 

(Lehtiniemi ym, 2013; ks. myös Ruismäki, Juvonen & Lehtonen, 2013.) 

Oppimiskäsitysten muuttuessa muuttuu myös arviointiajattelu. Niinpä 

musiikkikasvatuksenkin piirissä arviointi on Juntusen ja Westerlundin (2013) mukaan 

suunnattu poispäin aiemmasta suorituskeskeisyydestä kohti kokonaisvaltaista kasvua 

tukevaa oppilaskeskeisyyttä. Arvioinnin tehtävänä on siinä auttaa yksilöä oppimaan 

vertailematta häntä muihin oppilaisiin. Se edellyttää myös monipuolisempaa 

arviointimenetelmien soveltamista, muun muassa oppilaan itsearviointia. (Emt., s. 72.) 

Uudistuneet arviointimuodot saattavat tarjota tukea Eerolan (2010) ja Jaakkolan (1998) 

esille nostamaan problematiikkaan: miten opettaja voi arvioida oppilaita, jotka ovat tunneilla 

ujoja ja hiljaisia, mutta joilla saattaa olla hyvinkin läheinen suhde musiikkiin (Eerola, s. 56; 

Jaakkola, 1998, s. 138). Arvioinnin muuttuminen oppilaskeskeiseksi merkitsee myös 

opetuksen painottumista ainekeskeisyydestä kohti kokonaisvaltaista pedagogisuutta. 

Esimerkiksi Muukkosen (2010, s. 215) mukaan opettajien työssä oppilaslähtöisyys vaikutti 

olevan tärkeä lähtökohta opetukseen.  Anttila (2010., s. 243) tiivistää, että musiikinopettajan 

päätehtävänä ei ole opettaa musiikkia vaan oppilasta.  
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Oppilaan oppimisen arviointimuodoista ja opetussuunnitelman monitasoisten – laadullisten 

ja määrällisten – tavoitteiden välisestä painoarvosta on siis hieman erilaisia käsityksiä. 

Käytännössä jokainen musiikinopettajana toimiva joutuu tekemään itse omat valintansa 

oman näkemyksensä mukaan. Opetussuunnitelman laajan sisällön ja rajallisen tuntimäärän 

välinen ristiriita on musiikinopettajille arkipäivää. Niinpä opettaja tekee valintansa usein 

omien vahvuuksiensa mukaan. Koulujärjestelmässä onkin tavoiteltu omien paikallisten 

vahvuusalueiden hyödyntämistä muun muassa jättämällä tilaa paikallisille 

opetussuunnitelmille. Musiikin opetussuunnitelman perusteita voidaankin toteuttaa, 

lukemattomien erilaisten pedagogisten ja sisällöllisten valintojen avulla. (Hyvönen, 2011, s. 

21).    

Ketovuori ja Tikkanen (2011, s. 28) toteavat, ehkä hieman pelkistäen, että 

opetussuunnitelman funktio on aina idealistinen, mutta opettajan ammattitaito ratkaisee, 

kuinka suureksi idealismin ja toteutuneen käytännön välinen kuilu kasvaa. Eerolan (2010) 

mielestä opettajien oma näkemys ja siitä seuraava tuntitoiminta on kirjoitettua 

opetussuunnitelmaa merkitsevämpää. Tärkeimmät opetuksen tavoitteet sekä opettajien että 

oppilaiden mielestä ovat käytännönläheisiä – jo aiemmin esillä olleet, onnistumisen ilo ja 

musiikkisuhteen myönteinen kehitys (mm. Juntunen, 2011, s. 90). 

3.7 Musiikinopettajan ammatillinen identiteetti sekä oppimiskäsitys 

Opettajakoulutuksen sisältöä suunniteltaessa pitää myös huomioida oppimiskäsityksen 

muutos kohti oppilaslähtöisyyttä. Konstruktiivisen oppimis- ja tiedonmuodostuskäsitykseen 

käytännön soveltaminen opetustyöhön näyttää olevan vaikeaa, vaikka sen 

oppimiskäsityksen pohjalta koko opetussuunnitelma on pitkälti muotoiltu (Anttila, 2010, s. 

243; Juvonen & Anttila, 2003, s. 275). Niinpä Juvonen ja Anttila (2003) esittävät 

musiikinopettajakoulutuksen sisältämien kasvatustieteellisten, taidekasvatuksen, 

musiikkikasvatusfilosofian ja psykologian opintojen osuuden kasvattamista. Niiden toteutus 

olisi kuitenkin laadittava entistä käytännönläheisemällä ja opiskelijan näkökulmaa enemmän 

huomioivalla tavalla. Yhtenä mallina voisi tutkijoiden käsityksen mukaan olla 

demonstraatiopohjaisen sisällön määrän lisääminen. Näin opiskelija voisi konstruoida 

käsitystään opetusideasta tai menetelmästä tekemisen kautta emt., s. 295). Juvosen ja 

Anttilan mukaan perinteinen opettajankoulutuksen kuningasongelma on ollut kasvatuksen, 

musiikkikasvatuksen ja taidekasvatuksen teorioiden – sekä käytännön opetus- ja 
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kasvatustyön yhdistäminen. Musiikkikasvatusta opiskeleva mieltääkin itsensä usein 

enemmän mestari–oppipoikamallin jatkajaksi kuin itsenäiseksi, tieteelliseltä perustalta 

työhönsä valmistautuvaksi opetusalan ammattilaiseksi. (Emt., s. 293, s. 295.) 

Tämä mestari–oppipoikamallin henki juontanee juurensa opetustyylistä 

musiikkioppilaitoksissa, joissa monet musiikkikasvattajat ovat opiskelleet ennen 

opettajakoulutukseen hakemistaan. Musiikin aineenopettajaksi valmistumisen sijasta voi 

oman muusikkouden kehittäminen olla monelle pääasiallinen motiivi 

musiikinopettajakoulutukseen pyrkimiseen. Muun muassa Sintonen (2003, s. 27–28) toteaa 

koulutusohjelman sisältämän monipuolisen musiikillisen annin olevan monille 

merkityksellisin syy Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen koulutukseen hakemiseen. 

Useat pyrkijöistä ovat jo pitkälle edistyneitä musiikin osaajia ja haluavat edelleen kehittää 

osaamistaan sillä saralla.  

Opiskelijan perusprobleemaksi muodostuukin Sintosen (2003) mukaan joskus ”rajankäynti” 

muusikoksi ja pedagogiksi kasvamisen välillä (emt., s. 27–28). Lindblomin (2001) 

lopputyöhön liittyvän kyselyn vastauksissa ei kukaan Sibelius-Akatemian 

musiikkikasvatuskoulutuksen erään vuosikurssin opiskelijoista pitänyt koulutuksensa 

tavoitteena musiikinopettajaksi työllistymistä (ks. myös Juvonen & Anttila, 2003, s. 208). 

Myös Oulusta valmistuneet musiikkikasvattajat ilmoittivat Heli Koivukankaan (2001) pro 

gradu -tutkielman yhteydessä tehdyssä haastattelussa, ettei musiikinopettajan työ ei ollut 

heille varsinaisena tavoitteena koulutukseen hakeutumiseen.  Aarnion (2014, s. 63) pro 

gradu -tutkimuksen mukaan, musiikkikasvatuksen opiskelijan musiikinopettaja-identiteetti 

alkaa muotoutua muusikko-identiteetin rinnalle vasta koulutuksen sekä siihen kuuluvan 

opetusharjoittelun aikana, ja prosessi jatkuu edelleen valmistumisen jälkeisessä 

työelämässä. Koivukangas (2001, s. 47, s. 54.) nostaa esille haastattelemiensa 

musiikkikasvattajien voimakkaan kritiikin erityisesti kasvatustieteiden osuuteen 

koulutuksessaan. Sitä vasten onkin tarkkaan arvioitava, miten Juvosen ja Anttilan näkemys 

tieteellisten opintojen lisäämisestä voitaisiin toteuttaa musiikinopettajakoulutuksen 

kehittämisessä myönteisesti vaikuttavalla tavalla.  

Musiikin ammattimaiseen opiskeluun liittyvä oman oppimisen itsekriittinen reflektointi 

näyttää heijastuvan joidenkin opiskelijoiden ja opettajien ammatillisessa minäkuvassa.  

Anttilan ja Juvosen (2003) tutkimukseen osallistuneet Helsingin, Oulun ja Jyväskylän 

yliopistojen musiikkikasvatuskoulutusten opiskelijat pitivät itseään yleensä ottaen 
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musikaalisina, mutta iso osa heistä (hieman yli 40 %) ei pitänyt itseään hyvänä laulajana tai 

hyvänä soittajana (emt., 2003, s. 118–128). Vaikka musiikkikasvatuskoulutuksessa 

opiskellaankin laajalti ja monipuolisesti juuri musiikillisia taitoja, niin Kauppisen (2010, s. 

151) haastattelemat musiikinopettajat kokivat musiikillisen osaamisensa puutteelliseksi. 

Kauppinen pohtii, johtuuko se musiikkikasvatuksessa vallitsevasta arviointiin perustuvasta 

kulttuurista sekä opettajan tuntemasta epävarmuudesta vastata oppilaiden musiikillisen 

maailman haasteisiin.  

Anttila (2010) vertasi musiikinopettajien oppimiskäsitystä heidän koulutustaustaansa 

vasten. Silloin suurin osa heistä oli Anttilan mukaan käynyt jo koulutukseen pyrkimiseen 

vaadittavien edellytyksien vuoksi musiikin ammattilaisuuden merkitystä korostavan ja usein 

klassisen länsimaisen musiikin traditioita edustavan koulutuksen. Myöhemmin on vaikeaa 

muuttaa sieltä omaksuttuja arvoja, asenteita sekä opetusmenetelmiä, jotka eivät taasen vastaa 

koulun musiikinopetuksen ympäristön vaatimuksia, joissa edellytetään uusimpien 

musiikkigenrejen tuntemusta. (Emt., s. 251.)  

Musiikinopettajien käsityksistä omasta ammatillisesta kompetenssistaan on olemassa 

kuitenkin myös hieman erilaisia tulkintoja – kenties johtuen eri käytetyistä 

tutkimusasetelmista ja menetelmistä. Juvosen (2006, s. 97) kyselyyn vastanneet 96 

musiikinopettajaa pitivät musiikkia melko vaikeana aineena opettaa, mutta kokivat oman 

aineenhallintansa olevan ilmeisen hyvällä tasolla: vain 5 % heistä vastasi taitojensa 

puutteellisuuden haittaavan opetusta, ja 66 % oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 

koulutuksestaan saamiinsa valmiuksiin. Myös Muukkosen (2010, s. 233) haastattelemat 

musiikinopettajat olivat tyytyväisiä ammattitaitoonsa. Muukkosen mielestä heidän 

opetustyönsä ja muusikkoutensa olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään 

pikemminkin muovaten toinen toistaan yhteen kuin erottaen niitä toisistaan (emt., s. 161–

162; ks. myös Juvonen, 2006, s. 82–83). 

Musiikinopettajat vaikuttavat yleensä ottaen olevan melko tyytyväisiä koulutuksestaan 

saamaansa ammatilliseen pohjaan. Oulun yliopiston työuraseurantakyselyn mukaan sieltä 

valmistuneet musiikinopettajat pitivät kuitenkin työtään koulutustasoaan vaativampana 

useammin kuin muut kasvatustieteen tiedekunnasta valmistuneet – luokanopettajakoulutus 

mukaan lukien. Musiikinopettajan käsityksiä oman osaamisensa vahvistamista kaipaavista 

osa-alueista voi kartoittaa heidän täydennyskoulutuskiinnostustaan koskevilla 

tutkimustuloksilla. Tiivistäen voidaan todeta, että musiikinopettajien halutuimmat 



43 

 

koulutusaiheet liittyvät niiden perusteella eritoten musiikkiteknologian hallintaan (Juntunen, 

2011, s. 51–52; Eerola, 2010, s. 47–48; Tuusa, 2010, s. 88, s. 90). Tuusan haastattelemat 

yhtenäiskouluissa työskentelevät musiikin aineenopettajat olivat kokeneet oman 

koulutustaustansa liian ainekeskeiseksi ja toivoivat enemmän pedagogisia valmiuksia 

alakoululaisten opetukseen. Hekin toivoivat kuitenkin lisäkoulutusta ennen kaikkea 

musiikkiteknologian ja tietotekniikan saralla (emt., s. 88, s. 90, s. 118). 

Täydennyskoulutuskyselyjen perusteella musiikinopettajat eivät ilmeisesti itse näe suurta 

tarvetta tieteellisen pohjan vahvistamiseen työssään. Voi kuitenkin miettiä, johtuuko se osin 

työkiireiden muovaamasta ajattelumallista – se mille on akuutti tarve, on 

käytännönläheisyyttä arvostavan musiikinopettajan ajatuksissa päällimmäisenä.  

Opiskelijan musiikkiteknologista osaamista pyritään kehittämään 

musiikkikasvatuskoulutuksessa – esimerkiksi Oulun yksikössä: Ruismäen ja Väkevän 

(2003, s. 47) mukaan musiikkiteknologia on yksi Oulun musiikkikasvatuskoulutuksen 

painopistealueista. Koulutuksen suunnittelijoille antaa kuitenkin ajattelemisen aihetta se, 

että kyseisen osa-alueen opetuksen sisältö ja toteutus vastasi oululaisten opiskelijoiden 

mielestä koulutyön edellytyksiä melko huonosti (Anttila & Juvonen, 2003, s. 107).  

Niemen (2008) pro gradu -tutkielman mukaan Oulun yliopiston tarjoaman 

musiikkiteknologian koulutuksen järjestämisen yhtenä haasteena oli sen saamien resurssien 

rajallisuus verrattuna muihin koulutusyksiköihin. Koulutuksella ei ollut tuolloin vielä 

käytössään muun muassa omaa äänitysstudiota eikä saatavilla tiedekunnan ylläpitotukea 

käytössä oleville ATK- ja AV-laitteistoille. (Emt., s. 53, s. 58.) Tilanne on sittemmin 

kehittynyt merkittävästi myönteisempään suuntaan, sillä vuonna 2013 Oulun 

musiikkikasvatuskoulutuksen yksikkö muutti uusiin toimitiloihin ja sai siinä yhteydessä 

itselleen entistä paremmat puitteet muun muassa musiikkiteknologian opetuksen 

järjestämiseen. Muutos toteutui kyselyni teettämisen jälkeen, joten sen merkitystä ei ole 

vielä mahdollista arvioida tämän tutkimuksen yhteydessä.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Päätavoitteenani oli selvittää Oulun yliopiston musiikin aineenopettajakoulutuksesta 

valmistuneiden henkilöiden käsityksiä opinnoistaan ja niiden soveltuvuudesta työelämään. 

Tutkimustehtävä edellytti samalla myös kohderyhmän yleisen ammatillisen sijoittumisen 

selvittämistä. Toisena tutkimukselle asetettuna tehtävänä olivat kohderyhmäni työelämässä 

toimivien jäsenten työn puitteiden selvittäminen, jossa erityisen tarkastelun kohteena olivat 

koulujen musiikinopettajina toimivat henkilöt. Vastaajien työtehtävissä ilmenneiden 

haasteiden ja ilonaiheiden kartoittamisen tarkoituksena oli laajentaa ja syventää koulutuksen 

toimivuutta koskevaa aineistoa ja sen analysointia. Kuten alussa todettua, realistinen kuva 

työstä on lähtökohtana koulutuksen suunnittelulle. 

Oulun yliopiston musiikkikasvatuskoulutuksen yksikkö perustettiin vuonna 1993 ja sen 

tärkeimmäksi tehtäväksi asetettiin silloin Pohjois-Suomen kouluissa opettavien 

musiikinopettajien kelpoisuusvajeen korjaaminen. Tutkimukseni alkuvaiheessa aioin siinä 

hengessä suunnata tutkimuskyselyni vain Pohjois-Suomessa toimiville musiikin 

aineenopettajille, jotka olivat valmistuneet Oulusta. Koulutuksen vaikuttavuuden 

kokonaisarvioinnin kannalta oli kuitenkin tarkoituksenmukaista suorittaa mahdollisimman 

kattava luotaus. Niinpä laajensin kohderyhmäni koskemaan kaikkia Oulun 

musiikkikasvatuksen koulutuksesta maisteritutkinnon suorittaneita musiikkikasvattajia 

riippumatta siitä, missä päin he kyselyhetkellä asuivat tai työskentelivät. Musiikin 

aineenopettajakoulutuksesta oli silloin käytössäni olleiden tietojen perusteella valmistunut 

Oulusta kevääseen 2013 mennessä 143 henkilöä.  

Laajan kohderyhmäni vuoksi alkoi sähköinen verkkokyselymenetelmä tuntua perinteistä 

postikirjettä mielekkäämmältä aineistonkeruutavalta. Smith ja Pearson (2011, s. 14–15) 

erittelevät kyseisen tiedonhankintatavan myönteisiä puolia: erityisesti laajalle 

kohderyhmälle on verkkokysely taloudellinen tiedonkeruumenetelmä, datasiirto toteutuu 

nopeasti ja vastaajaa kuormittavaa ”vastausrasitetta” voi keventää verkkolomakkeen 

sisältämillä automaattisilla vastaustoiminnoilla. Vastausrasitteella tarkoitetaan vastaajan 

tuntemaa ”vastausväsymystä” esimerkiksi pitkää tai epäselvää lomaketta täyttäessään, joka 

heikentää häneltä saadun tiedon reliabiliteettia. Verkkokyselyn automaattiset toiminnot 

ohjaavat puolestaan vastaajan tarpeettomien ja tiedonsaannin kannalta turhien kysymysten 

ohi.  Smithin ja Pearsonin (2011) mukaan tiedonsiirron yhteyteen liittyvän inhimillisen 

virheen riski myös pienenee koneiden vastatessa niihin liittyvistä toiminnoista. 
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Kyselylomakkeen korjausmahdollisuuskin jälkikäteen on vielä olemassa jos ongelma 

havaitaan pian kyselyn lähettämisen jälkeen. (Emt., s. 14–15.)   

4.1 Aineiston keruu ja kyselylomake 

Tutkimusstrategiaani voisi luonnehtia surveymetodiikaksi: keräsin puolistrukturoidun 

kyselymenetelmän avulla tietoa laajalta kohderyhmältä etukäteen määrittelemiini 

tutkimuskysymyksiin. Laaksonen (2013) määrittelee surveyn sellaisena 

tiedonhankintatapana, jossa on etukäteen määritelty asetelma jota noudatetaan. Hän 

mainitsee myös surveyn vaihtoehtoisena nimikkeenä ”luotauksen”. (Emt., s. 10–11.) 

Käyttämäni tiedonhankintamenetelmä vastaa hyvin Laaksosen käyttämää määritelmää ja 

voidaan määritellä sen perusteella surveykyselyksi.  

Tärkeimpänä tutkimustehtävänä oli muodostaa käsitys musiikkikasvatuksen koulutuksen ja 

työn välisestä suhteesta niin, että kohdehenkilöt arvioisivat koulutuksesta saamiensa 

valmiuksien sopivuutta senhetkiseen työhönsä. Oletin vastaajilla löytyvän taustatiedoissa 

eroavaisuuksia muun muassa työtilanteen ja -tehtävien, suoritettujen lisätutkintojen sekä 

täydennyskoulutuksen osalta. Yritin huomioida ennakolta nämä seikat laatimieni 

kysymysten aihepiireissä ja soveltamisessa sovittaen ne eri elämäntilanteessa oleville 

vastaajaryhmille. Tutustuin huolella erityisesti Päivi-Sisko Eerolan (2010) sekä Heikki 

Ruismäen (1991) omia tutkimuksiansa varten laatimiin kyselylomakkeisiin ja niiden 

kyselymalleihin. Liitin omaan kyselyyni myös joitakin samanlaisia kysymyksiä 

mahdollisten ajallisten muutosten vertailemiseksi. 

Myös aiemmin saadut kokemukseni musiikinopettajan sekä työstä että musiikkikasvatuksen 

opinnoista saattoivat osaltaan helpottaa kysymyslinjojen tai samaan aihepiiriin kuuluvien 

kysymyskokonaisuuksien eli kysymyspatteristojen suunnittelussa. Näitä lähtökohtiani 

tutkimukseni suunnittelussa voisi verrata ikään kuin hermeneuttisen tiedesuuntauksen 

yhteydessä määriteltyyn ”esiymmärrykseen”. Hermeneuttisen aspektin valossa minulla oli 

kohteesta esiymmärrys, joka oli muotoutunut vuosikausien pituisen opettaja- sekä 

opiskelutaustan myötä. Näillä tekijöillä oli merkittävä rooli sekä itse tutkimuskohteen 

valinnassa että siihen liittyvän tutkimusmenetelmän ja kyselylomakkeen laatimisessa.  

Kysymysten laatiminen ja lomakkeen valmiiksi muotoileminen vei aikaa ja vaati 

suunnittelua. Riittävän validiteetin saavuttamiseksi kiinnitin erityisesti huomiota 
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lomakkeeni kysymysten yksiselitteisyyteen eli siihen ymmärtävätkö vastaajat niiden sisällön 

niin kuin olen ne itse tarkoittanut (ks. Laaksonen, 2013, s. 21).  Oli myös perehdyttävä 

verkkokyselymenetelmän teknisiin ominaisuuksiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Lomakesuunnittelu on kuitenkin ratkaisevan tärkeää sekä saadun tiedon validiteetin että 

reliabiliteetin kannalta (Laaksonen, 2013, s. 18). Laatimani kyselylomake on esillä 

kokonaisuudessaan tutkimukseni liitteenä (Liite 2). 

Kysymykset voidaan Laaksosen (2013, s. 23) mukaan jakaa kahteen pääryhmään: tosiasioita 

koskevat kysymykset sekä subjektiivisia näkökohtia koskevat kysymykset. Oman 

tutkimukseni ”faktakysymykset” koskivat vastaajan niiden yleisten taustatietojen 

kartoittamista, jotka katsoin oleellisiksi tutkimustulosten analyysin kannalta. Subjektiiviset 

näkökantakysymykset liittyivät puolestaan pääosin vastaajan näkemyksiin ja arviointiin 

omasta musiikinopettajakoulutuksestaan sen hetkistä työnkuvaansa vasten. Niissä vastaaja 

arvioi esimerkiksi suorittamaansa opintokokonaisuutta ja sen hyödyllisyyttä omaan työssä 

suoriutumiseensa viisiportaisella (1–5) Likert-asteikolla mitattuna. Viisiluokkainen 

järjestysasteikollinen skaala on edelleen yleisin kyselytutkimusten yhteydessä käytetty 

asteikko, vaikka jotkut tutkijat suosivatkin enenevässä määrin esimerkiksi 7-portaista 

asteikkoa (Laaksonen, 2013, s. 25). Kysymysten joukossa oli myös avoimia kysymyksiä, 

joiden oli määrä sekä täydentää valintakysymyksistä saatua tietoa että tarjota myös 

mahdollista ennakoimatonta aineistoa.  

Laaksonen (2013) mielestä kysely ei saisi olla liian laaja sillä se kasvattaa kuormittavasti 

vastaajan vastausrasitetta, joka saattaa näkyä miellyttämisen tai velvollisuuden takia 

vastaamisen vuoksi annettuina ylimalkaisina vastauksina. Suositeltavaa on myös liittää 

verkkokyselyyn mittari, josta vastaajalle ilmenee kyselyn kulun edistyminen. (Emt., s. 23.) 

Pyrin pitämään nämä seikat mielessäni ja halusin luoda vastaajalle täytettäväkseen sujuvasti 

etenevän mutta samalla riittävästi aineistoa tarjoavan kyselyn. Liitin kyselyyni myös 

vastausten edistymisestä kertovan mittarin, joka ilmaisi vastaajalle kyselyn 

kokonaispituudesta sekä siihen käytetyn että jäljellä olevan osuuden. Arvioin testaukseni 

perusteella lomakkeesta suoriutumiseen kuluvan aikaa musiikinopettajina toimivilta 

vastaajilta keskimäärin noin 15–25 minuuttia ja muilta vastaajaryhmiltä hieman vähemmän. 

Toteutunut vastaamiseen käytetty aika riippui oletettavasti pitkälti vastaajan avoimiin 

vastauksiin käyttämästä osuudesta.  
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Kyselylomakkeeni alussa kartoitin vastaajien yleisiä taustatietoja sekä tiedustelin heidän 

mahdollisesti suorittamistaan lisätutkinnoista ja osallistumisesta musiikkikasvatusalan 

täydennyskoulutuksiin. Hain myös tietoa heidän senhetkisestä työllisyystilanteestaan sekä 

tarkemmasta toimenkuvastaan. Johtuen musiikkikasvatuskoulutuksen päätavoitteesta 

tuottaa työmarkkinoille päteviä musiikin aineenopettajia laadin koulujen musiikinopettajina 

toimiville muita vastaajaryhmiä enemmän heidän työhönsä liittyviä kysymyksiä. Nämä 

kouluaiheiset kysymykset näkyivät asettamieni automaattisten vastaustoimintojen ansiosta 

ainoastaan niille vastaajille, jotka ilmoittivat lomakkeen vastauksissa toimivansa koulun 

musiikinopettajan tehtävissä tai olevansa niistä työnantajan myöntämällä virkavapaalla.  

Tiedustelin musiikinopettajilta muun muassa heidän koulujensa mahdollisista 

erityispiirteistä, oppilasmääristä, opetusryhmien koosta, opetettavista luokka-asteista, 

opetustuntien määrästä, koulun ulkopuolisesta opetuksesta ja vastuusta koulujen 

juhlajärjestelyissä. Lisäksi hain tietoa musiikinopettajien työkokemuksen pituudesta, 

toimivatko he koulussa myös luokanopettajana tai muun aineen opettajana, opettivatko he 

musiikkipainotteisessa koulussa tai ohjasivatko koulun musiikkikerhoja.  

Muissa aloilla toimivien työnkuvaan liittyviä yksityiskohtia ei kartoitettu vastaavalla 

tarkkuudella kysymysten asettelussa. Kaikki työelämässä toimivat vastaajat saivat kuitenkin 

kirjoittaa lomakkeessa omaan työhönsä liittyvistä haasteellisista ja antoisista puolista. 

Lisäksi he arvioivat ohessa omaa työtyytyväisyyttänsä asteikolla 1–5. Muissa työtehtävissä 

toimivilta tiedusteltiin myös mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta koulun 

musiikinopettajana sekä kiinnostuksesta hakea musiikinopettajan paikkaa tulevaisuudessa. 

Ne vastaajat, jotka eivät kyselyhetkellä toimineet työelämässä, saivat täsmentää tilannettaan 

siihen liittyvissä tarkentavissa kysymyksissä.  

Lomakkeen loppuosassa oli lista musiikkikasvatusalaan liittyvistä erilaisista 

täydennyskoulutusaiheista. Vastaaja sai arvioida sekä Likert-asteikolla (1–5) että sanallisesti 

täydentäen kunkin siinä tarjotun aiheen tarpeellisuutta omaa työtänsä ajatellen. Tein 

samankaltaisen listan myös Oulun yliopiston musiikkikasvatuskoulutuksen sisältämistä 

opinnoista, joiden kohdalla vastaaja arvioi kyseisen kurssin tärkeyttä sen hetkistä 

työnkuvaansa vasten. Kummankin listan perässä oli siis myös avoin vastauskenttä, johon 

vastaaja sai esittää omia ehdotuksiaan täydennyskoulutusaiheiksi tai musiikkikasvatuksen 

opintojen sisällön uudistamiseen. Tiedustelin vielä vastaajan yleisarviota Oulun yliopiston 

musiikkikasvatuskoulutuksesta saamastaan valmiudesta työelämään ja työllistymiseen. 
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Lomakkeen lopussa oli vielä mahdollisuus vapaamuotoisen palautteen kirjoittamiseen. 

Kuviossa 2 on pelkistetty rakennekaavio kyselypolusta. 

 

Kuvio 2. Kaavio tutkimukseni kyselyn rakenteesta ja vastaajan antamien tietojen 

mukaan kulkevasta kyselypolusta. 

työelämässä? 

tarkennus: 

perhevapaa? opiskelu? 

työtön? 

 

musiikinopettajana 

peruskoulussa tai lukiossa? 

millaisessa koulussa? 

paljonko opetusta? 

mille luokka-asteille? 

miten suurille ryhmille? 

muut tehtävät koulussa? 

muut tehtävät muualla? 

työkokemuksen pituus? 

työsuhteen laatu? 
ym.  

 

 

missä työssä? 

onko aiempaa kokemusta musiikin 

opetustyöstä koulussa?  

kiinnostus hakea musiikinopettajan 

töitä? 

onko aiempaa kokemusta 

musiikin opetustyöstä 

koulussa?   

kiinnostus hakea 

musiikinopettajan töitä? 

työn myönteiset ja haasteelliset puolet? 

tyytyväisyys työhön?                                   

       miten Oulun musiikkikasvatuksen koulutusta voisi kehittää edelleen?  

 

miten arvioit musiikkikasvatuskoulutuksen 

sisältämien yksittäisten opintojen merkitystä itsesi 

kannalta? 

koulutuksen merkitystä kokonaisuudessaan 

työllistymisesi kannalta? 

 

miten arvioit musiikkikasvatuskoulutuksen 

sisältämien yksittäisten opintojen merkitystä 

työvalmiuksiesi kannalta? 

koulutuksen merkitystä kokonaisuudessaan työssä 

suoriutumisen kannalta? 

 

aiempaa täydennyskoulutusta? 
mikä täydennyskoulutusaihe kiinnostaisi työssä 

suoriutumisen kannalta? 

           ikä? sukupuoli? asuin- ja työpaikkakunta? opintojen aloitus- ja lopetusvuosi? muita tutkintoja?  

aiempaa täydennyskoulutusta? 

mikä täydennyskoulutusaihe kiinnostaisi 

työllistymisen kannalta? 

virkavapaalla 

musiikinopettajan 

töistä? 
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Kyselylomakkeeseen asettamani toiminnot tiivistivät kyselyn etenemistä vastaajan kannalta. 

Sivunvaihdon jälkeen uudella sivulla eteen tulevat kysymykset määräytyivät vastaajan 

aiemmin antamiensa vastausten perusteella ohjaten häntä ikään kuin yksilöllistä 

kysymyspolkua pitkin. Käytin siihen verkkokyselyohjelman automaattisten 

vastaustoimintojen ”dynaaminen sivutus” ja ”hyppy kysymykseen” -asetusten 

muokkaamista muun muassa niin, että näkymättömäksi asetettu kysymys muuttui vastaajalle 

näkyväksi, jos hän oli vastannut edelliseen kysymykseen jollakin määrätyllä tavalla. Lisäksi 

käytin verkkosovelluksen asetuksia myös lomakkeen ulkoasun muokkaamiseen sekä 

tyylitiedostoasetuksia helpottamaan asteikkokysymyksissä olleiden lukuisten rivien 

hahmottamista vastaajalle.  

Vastaajalla oli mahdollisuus useimpien asteikkokysymysten yhteydessä valita myös ”en 

osaa sanoa” -vaihtoehto, jos hän ei ymmärtäisi kysymyksen sisältöä tai ei haluaisi muusta 

syystä ilmaista kantaansa. Ennakoin vastaavan tilanteen syntymistä esimerkiksi 

musiikkikasvatuskoulutuksen opintojen ainekohtaisia sisältöjä koskevissa kysymyksissä – 

varsinkin jos vastaajan valmistumisesta oli jo kulunut aikaa.  Sijoitin ”en osaa sanoa” -

vaihtoehdon selvästi muista vaihtoehdoista erilleen asteikon ulkopuolelle, ettei vastaaja 

tulkitsisi sitä asteikossa mitattavaksi suureeksi. (ks. Vehkalahti, 2008, s. 36.) ”En osaa 

sanoa” -vaihtoehtoja ei huomioitu raportin laskennassa. Ennen varsinaisen kyselyn 

lähettämistä, testasin sen ensin muutaman varsinaisen kohderyhmän ulkopuolisen henkilön 

avustuksella, jonka jälkeen viimeistelin lomakkeen lopulliseen muotoonsa.  

4.2 Kohdehenkilöiden yhteystietojen selvittäminen ja kyselyn saatekirje 

Kohdehenkilöiden yhteystietojen saaminen kyselyn toimittamista varten osoittautui 

yllättävän työlääksi. Kävi ilmi, että yliopiston alumnirekisteriin oli valmistumisensa jälkeen 

kirjautunut vain noin kymmenesosa 143 siihen mennessä valmistuneesta 

musiikkikasvattajasta, eikä heidänkään yhteystietojensa ajantasaisuudesta ollut varmuutta. 

Niinpä jouduin käyttämään nimien ja yhteystietojen keruussa verkkohakumenetelmiä sekä 

numero- ja osoitehakupalveluja. Onneksi 34 kohdehenkilöä lähetti minulle yhteystietonsa 

sähköpostitse huomattuaan ohjaajani laatiman ja sosiaalisessa mediassa julkaistun 

tutkimusta koskevan tiedotteen.  
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Kun yhteystietojen keruuprosessissa ei enää tapahtunut edistymistä, lähetin sähköisen 

saatekirjeen 128 kohdehenkilöille heidän tiedossa oleviin sähköpostiosoitteisiinsa. 

Epävarmojen yhteystietojen takia lähetettiin 39 kohdehenkilölle sama saatekirje myös 

tiedossa oleviin postiosoitteisiin paperimuodossa. Sain tukea sekä kirjeitten postituksessa 

että yleisiin kyselylomakekäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä Oulun yliopiston 

alumnisuhteiden koordinaattorilta.  Lähes kaikille koulutuksesta valmistuneille löydettiin tai 

pääteltiin joku mahdollinen yhteystieto, johon lähetettiin joko sähköinen tai paperinen 

saatekirje – tai varalta molemmat.  

Laaksonen (2013, s. 22) neuvoo kiinnittämään suurta huomiota kyselyn saatekirjeen 

laatimiseen. Vehkalahti (2008, s. 47–48) toteaa, ettei lähetteen merkitystä voi aliarvioida 

sillä vastaaja voi sen perusteella joko motivoitua vastaamaan tai hylätä koko kyselyn – oli 

itse lomake kuinka hyvä tahansa. Smyth ja Pearson (2011, s. 33) ottavat esille epäluulon, 

jota sähköisen lähetekirjeen vastaanottajat saattavat tuntea erityisesti niissä olevia 

verkkolinkkejä kohtaan ja saattavat sen takia jättää vastaamatta linkin takana olevaan 

kyselyyn. Pyrinkin laatimaan lähetekirjeen mahdollisimman informatiiviseksi, jotta se saisi 

aikaan luottamuksen tunteen vastaanottajassa. Saatekirjeessä kuvailin seikkaperäisesti 

tutkimukseni sisältöä, tutkimuksen käyttötarkoitusta ja sen toteutuksesta vastaavaa tahoa 

sekä siihen valittujen kohdehenkilöiden valintaperusteet. Lisäksi kirjeessä oli myös 

verkkolinkki, jonka kautta vastaanottaja pääsi vastaamaan itse kyselyyn 

anonyymiteettisuojan turvin.  

Kyselyyni sai käydä vastaamassa verkkolinkin kautta 26. maaliskuuta 2013 alkaen ja 

se suljettiin 13. huhtikuuta. Ennen vastausajan umpeutumista lähetin kohdehenkilöille 

lisäksi kaksi sähköistä muistutusviestiä. Kyselyyn vastasi tasan 100 kpl kaikkiaan 143 

valmistuneesta musiikkikasvattajasta. Vastausprosentiksi muodostui siis 69,9 %, mitä 

voi pitää varsin hyvänä 

4.3  Tulosten analyysimenetelmä ja raportointi  

Kysymystyypit vaikuttivat luonnollisesti niistä saatuihin vastauksiin. Lomakkeessa oli sekä 

suljettuja että avoimia kysymyksiä, joista avoimien vastausten osuus aineistosta osoittautui 

sen verran merkitykselliseksi, että päädyin analysoimaan tuloksia sekä määrällisin että 

laadullisin menetelmin. Kuten Vehkalahti (2008, s. 25) toteaa, avovastauksista saatetaan 

saada tärkeää tietoa, joka jäisi muuten havaitsematta. Yhdistämällä aineiston analyysissa 
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sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen lähestymistapa, voidaan puhua 

menetelmätriangulaatiosta (ks. Eskola & Suoranta, 2000, s. 70). Verkkokyselyohjelman oma 

raportointisovellus mahdollisti vastausten saavuttua niiden välittömän vertailuanalyysin ja 

taulukoinnin. Siirsin saadun datan myös erilliseen tilastointiohjelmaan, mutta päätin runsaan 

aineiston vuoksi rajata määrällisen analyysin osuuden tutkimuksessani pikemminkin 

deskriptiivisen kuvailevaan tutkimusotteeseen. Materiaalia jää siten esimerkiksi tilastollista 

laskenta-analyysia varten vielä käyttöön mahdollista jatkotutkimusta varten.  

Kyselytutkimusmenetelmä edellyttää tietynasteista teorialähtöisyyttä jo lomakkeen 

kysymysten asettelussa ja niiden laatimisessa. Kiikerin ja Ylikosken (2004, s. 32) mukaan 

teoreettiset käsitykset ohjaavat laajemmassakin mielessä jo tutkimuskohteen valinnassa, 

havaintoaineiston hankinnassa ja tutkimuksen kysymyksenasettelussa. 

Kyselylomakkeeni oli laaja kysymysaiheiltaan sekä luonteeltaan kohdettaan eri suunnista 

lähestyvä, joka loi haasteensa siitä saadun aineiston analyysille. Tutkimukseni 

päätavoitteena oli muodostaa käsitys musiikkikasvatuskoulutuksen opintojen suhteesta 

työelämään, ja keräsin kyselyni avulla siihen aineistopohjaa kolmen eri aihepiirin väylää 

edeten: vastaajan työn kuvaa, kiinnostusta täydennyskoulutusaiheisiin ja arviota 

musiikkikasvatuskoulutuksessa suorittamistaan opinnoista. Vertailin näiden aihepiirien 

välisiä yhteyksiä toisiinsa ja tarkastelin niistä muodostuneita kysymyksiä – muun muassa: 

Oliko työssä ilmenevien haasteiden joukossa asioita, joiden kohtaamiseen tarvittavia 

valmiuksia olisi voitu vahvistaa enemmän jo koulutusvaiheessa? Paljastivatko kenties 

kiinnostavimmat täydennyskoulutusaiheet ammatillisessa osaamisessa koettuja aukkoja, 

jotka olivat jääneet musiikkikasvatuskoulutuksen aikana täyttämättä? Pyrin lopputulosta 

kohti yhdistämällä kyselylomakkeen eri kysymysaiheiden informaatiota loogiseksi 

tietorakenteeksi, jota luonnehtisin pääosin abduktiivisen päättelymallin mukaisia 

elementtejä sisältäväksi prosessiksi. Sen avulla suoritettu lankojen yhdistäminen auttoi 

tutkimustehtävän kokonaiskäsityksen muodostamisessa.  

Abduktiivisessa päättelyssä tutkija kohdistaa Anttilan (1998) mukaan huomionsa tutkimansa 

kohteen tiettyihin tärkeäksi oletettuihin seikkoihin ja etenee sitten valitsemansa johtolangan 

antamien viitteiden mukaan. Tutkija voi vaihtaa johtolankaa tai nostaa aineistosta uuden 

käsitteen kesken tutkimuksen, joka mahdollistaa ennakoimattoman teorian syntymisen tai 

aiemmin tiedostamattomien elementtien löytämisen. ”Abduktio” tarkoittaa haltuun 

ottamista tai etäältä kaappaamista. Anttila toteaa abduktiivisen päättelyn soveltuvan 



52 

 

 

erityisesti systeemien tai vaikka taiteellisen työn analysointiin, jossa tutkija voi pitää juuri 

tutkittavaa systeemiä seurattavana johtoajatuksenaan. (Emt., 1998.) 

Abduktio ei ole täysin ongelmattomasti määriteltävä käsite. Kiikerin ja Ylikosken (2004) 

näkemyksen mukaan abduktio on ikään kuin tapa havaita uuden konseption (ymmärryksen, 

käsityksen) kautta, miten joukko faktoja liittyy yhteen ja miten ne ovat esitettävissä yleisten 

lakien avulla. Abduktiivinen päättely tuskin perustuu yksittäiseen päättelyaskeleeseen vaan 

sen sijaan monimutkaiseen päättelysarjaan. Kiikeri ja Ylikoski lisäävät, että abduktiolla on 

vertaileva piirre, ja sillä pyritään parhaaseen selitykseen ”kilpailevien” hypoteesien 

joukossa. Tutkijan taustatiedon merkitys tutkimuskohteesta ja sen sisällä kilpailevista tai 

villeistä hypoteeseista on olennaista. Ilman taustatietoa päättely olisi pelkkää satunnaista 

arvaamista eikä edellä mainittu vertaileva selittäminenkään olisi mahdollista. (Emt., s. 168–

173.) Myös Anttila (1998) huomauttaa että abduktiivinen päättely edellyttää tutkittavan 

aiheen hallintaa ja hyvää esiymmärrystä. Kuten aiemmin totesin, opiskelu- ja 

työkokemukseni kautta muotoutunut esiymmärrys oli tarpeen jo tutkimukseni lähtökohtien 

ja kyselylomakkeen suunnittelussa.  

Puolistrukturoitu kyselylomake tutkimuskysymyksineen toimi taustalla analyysia ohjaavana 

teoreettisena tekijänä. Vallitseva lähestymistapani tutkimukseni analyysiin ei ollut 

kuitenkaan yksinomaan teoriasidonnainen vaan myös aineistolähtöinen erityisesti 

jäsennellessäni avointen vastausten aineistoa. Sitä tutkiessani huomasin tiettyjen teemojen 

toistuvuutta sekä niissä ilmeneviä säännönmukaisuuksia, vaikka en erikseen ollut 

tiedustellut niistä kysymyksissäni.  

Eskolan ja Suorannan (2000) mukaan aineistolähtöisen analyysivaiheen koodauksessa 

aineisto luetaan läpi ja katsotaan mitä asioita sieltä nousee esille. Vaikka siinä tavoitellaan 

objektiivisuutta, niin kyseessä on tutkijan konstruktio, jossa sekoittuvat tutkijan omat 

ennakko-oletukset ja tulkinta. Realistinen tapa on suorittaa koodausprosessi tietyn ennakko-

oletuksen tai teorian ohjaamana, mutta antaa koodiluettelon elää prosessin ajan. Tutkija 

tiedostaa ennakko-oletuksensa tutkimuskohteestaan ja ottaa ne huomioon tutkimuksen 

esioletuksina. Aineistojen avulla tutkija voi löytää uusia näkökulmia eikä vain todentaa 

epäilemäänsä. (Emt., s. 156; s. 20.) Luonnollisesti pyrinkin mahdollisimman suureen 

objektiivisuuteen tutkimukseni toteutuksessa – Diltheyn hermeneuttisen näkemyksen 

mukaiseen oman subjektivisuuden ”kuoletukseen” (mm. Haaparanta ja Niiniluoto, 1990, s. 

66), 
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Tutkimusotteessani voi havaita myös fenomenografisia piirteitä analysoidessani 

kohdehenkilöiden käsityksiä työstään sekä koulutuksensa vastaavuudesta työhönsä.  

Fenomenografisessa tutkimuksessa teoria on Syrjälän ym. (1994) mukaan erottamaton osa 

tutkimusprosessia. Tutkija tarvitsee tuekseen taustatietoa ja perehtyneisyyttä, jotta voi 

selvittää ihmisten käsityksiä jostakin asiasta. Teoriaa ei käytetä kuitenkaan käsitysten 

luokitteluun ennakolta tai teoriasta johdettujen olettamusten testaukseen, aineistoa tulisi 

käsitellä avoimesti. (Emt., s. 123.) 

Kiinnostukseni kohdistui analyysini alun koodausvaiheessa erityisesti kysymysten ja niistä 

saadun vastausaineiston yhteismitallisuuteen ja johdonmukaisuuteen – eli olivatko vastaajat 

tulkinneet ne tarkoittamallani tavalla. Samalla punnittiin kyselylomakkeen suunnittelun 

onnistuminen (vrt. Laaksonen, 2013, s. 18). Voidaan puhua ikään kuin vuorovaikutteisesta 

tulkinnasta, kun vastaajat ensin tulkitsevat tutkijan esittämien kysymysten sisällön ja tutkija 

puolestaan tulkitsee niistä saamansa vastausaineiston. Absoluuttista totuutta ajatellen 

”virhemahdollisuus” on siis toki olemassa.  

Muun muassa Syrjälä ym. (1994) määrittelevät fenomenografisen tutkimuksen 

luotettavuuskriteereitä. Ne täyttyvät, kun aineisto koskee tutkijan ja tutkittavien kannalta 

samaa asiaa ja aineiston kategorisoinnit vastaavat tutkittavien tarkoittamia merkityksiä. 

Tiedon validiteetti määräytyykin pitkälti tulkinnan validiteetista – eli tutkija ei esimerkiksi 

ylitulkitse aineistossa olevia ilmauksien sisältöä, vaan siten kuin tutkittava on ne 

tarkoittanut. Tutkijan on tiedostettava omassa mielessään vaikuttavat merkitykset ja 

käytettävä niitä hallitusti johtopäätöksissään. Lisäksi aineiston ja kategorioiden on oltava 

tutkimuksen teorian kannalta relevantteja. (Emt., s. 130; s. 129.)  

Oman aineistoni teemoittelu ja luokittelu kategorioihin eteni siinä toistuvia 

yhdenmukaisuuksia havainnoiden. Säännönmukaisista tai tyypillisistä vastauksista selvästi 

poikkeavat tekstit toivat aineistoon mielenkiintoisen lisän. Samalla piti kuitenkin punnita 

niiden relevanssia tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin nähden ja kysyä auttaisivatko ne 

valaisemaan itse tutkimusongelmaa. Jotkut vastauksista olivat pituudeltaan varsin mittavia 

sekä mielenkiintoisia näkökulmia sisältäviä kirjoitelmia. Alussa tavoitteeni oli antaa 

mahdollisimman monelle vastaajalle tilaisuus saada äänensä kuuluviin tutkimusraportissa 

julkaistujen lainauksien kautta. Samalla ne olisivat kenties tuoneet tietynlaista 

läpinäkyvyyttä tutkimustulosten tulkinnalle. Viimeistään loppuvaiheessa kävi kuitenkin 

ilmi, että tarkoituksenmukaista karsintaa lainausten suhteen oli tehtävä jotta kokonaisuus 
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pysyisi ehyenä sekä luettavana. Kuten Eskola ja Suoranta (2000) toteavat, runsas sitaattien 

käyttö antavat lukijalle mahdollisuuden arvioida, ovatko tutkijan tekemät tulkinnat 

aineistosta oikeita. Lukija ei ole myöskään näin niin paljon tutkijan armoilla. Toisaalta 

tekstistä tulee turhan laaja ja raskas lukea eivätkä tutkittavien sitaatit ole sinänsä tutkimuksen 

varsinaisia tuloksia. (Emt., s. 180.) 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Musiikkikasvattajien maantieteellinen ja ammatillinen sijoittuminen 

Kyselyyni vastasi 100 Oulun musiikkikasvatuskoulutuksesta valmistunutta henkilöä, joista 

67 naisia ja 33 miehiä. Ilmeni, että lähes puolet oli jäänyt valmistumisensa jälkeen Pohjois-

Pohjanmaalle. Uusimaa sekä Lappi olivat myös houkutelleet musiikkikasvattajia muita 

maakuntia enemmän. Yksikään vastaajista ei ilmoittanut asuvansa Ahvenanmaan, Etelä-

Savon tai Kymenlaakson maakunnissa (ks. kuvio 3).  

 

Kuvio 3. Oulusta valmistuneiden musiikkikasvattajien sijoittuminen maakunnittain 

(palkeissa olevat arvot ovat sekä absoluuttisia arvoja että prosentteja, sillä vastaajien 

määrä oli tasan 100). 

 

Kurikan (2008) tutkimuksessa ilmeni yliopistoista valmistuneiden taipumus jäädä 

työelämään pääosin opiskelupaikkakunnalleen tai sen läheisyyteen. Eerolan (2009) 

selvityksessä Oulusta valmistuneet musiikkikasvattajat olivat työllistyneet pohjoisen 
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Suomen kouluihin sekä jossain määrin myös pääkaupunkiseudulle. Vastaavanlainen 

tendenssi ilmeni siis myös oman tutkimukseni kohderyhmässä.  

Musiikkikasvattajien on todettu aiemmissa tutkimuksissa löytävän hyvin paikkansa 

työmarkkinoilla (mm. Eerola, 2009; Eerola, 2010, s. 51; Oulun yliopiston työelämäpalvelut 

2011). Työllistymisaste oli edelleenkin korkeata tasoa. Vastaajista 85 kappaletta – toisin 

sanoen 85 % – ilmoitti toimivansa kyselyhetkellä työelämässä. Heistä 56 henkilöä toimi 

koulussa musiikinopettajina ja muut 29 erilaisissa yleensä musiikkiin tai opetukseen 

liittyvissä työtehtävissä. Lopuista vastaajista 10 oli perhevapaalla – heistä kaksi vastaajaa 

myös opiskeli sen ohessa, 4 oli opiskelijoina ja 1 työttömänä. 

Perhevapaalla olevista vastaajista kolme oli työantajansa myöntämällä virkavapaalla 

musiikinopettajan työstä, ja siksi he saivat kyselylomakkeessa vastattavakseen 

musiikinopettajan työtä koskevat kysymykset. Niistä saamani vastausaineiston perusteella 

luokittelen heidät siis myös mukaan musiikinopettajien ryhmään, joita on näin ollen 

kaikkiaan 59 henkilöä ja joista 56 toimi kyselyhetkellä työelämässä. Seuraavalla sivulla on 

esillä kyselyni rakennekaavio (kuvio 4) tällä kertaa edellä mainituilla tiedoilla 

täydennettynä.



 
 

  

Kuvio 4. Kaavio kyselyn rakenteesta ja vastaajien lukumääristä eri 
kysymyspatteristoissa. 
 
Kohderyhmäni työtehtävien mukainen ammatillinen sijoittuminen osoittautui varsin 

yhteneväiseksi verrattuna Eerolan (2009) tutkimukseen, jossa selvitettiin Oulusta ja 

työelämässä? 

tarkennus: 

perhevapaa? opiskelu? 

työtön? 

 

musiikinopettajana 

peruskoulussa tai lukiossa? 

Ei 

(N=15

) 

Kyllä 

(N=85

) 

Ei 

(N=29

) 

Kyllä 

(N=56)  

 

millaisessa koulussa? 

paljonko opetusta? 

mille luokka-asteille? 

miten suurille ryhmille? 

muut tehtävät koulussa? 
muut tehtävät muualla? 

työkokemuksen pituus? 

työsuhteen laatu? 

ym.  

 

 

missä työssä? 

onko aiempaa kokemusta musiikin 
opetustyöstä koulussa?  

kiinnostus hakea musiikinopettajan 

töitä? 

onko aiempaa kokemusta 

musiikin opetustyöstä 

koulussa?   

kiinnostus hakea 

musiikinopettajan töitä? 

työn myönteiset ja haasteelliset puolet? 

tyytyväisyys työhön?                                   

       miten Oulun musiikkikasvatuksen koulutusta voisi kehittää edelleen? (N=100) 

 

miten arvioit musiikkikasvatuskoulutuksen 

sisältämien yksittäisten opintojen merkitystä itsesi 

kannalta? 

koulutuksen merkitystä kokonaisuudessaan 

työllistymisesi kannalta? 

 

miten arvioit musiikkikasvatuskoulutuksen 

sisältämien yksittäisten opintojen merkitystä 

työvalmiuksiesi kannalta? 

koulutuksen merkitystä kokonaisuudessaan työssä 

suoriutumisen kannalta? 

 

aiempaa täydennyskoulutusta? 
mikä täydennyskoulutusaihe kiinnostaisi työssä 

suoriutumisen kannalta? 

           ikä? sukupuoli? asuin- ja työpaikkakunta? opintojen aloitus- ja lopetusvuosi? muita tutkintoja? (N=100) 

aiempaa täydennyskoulutusta? 

mikä täydennyskoulutusaihe kiinnostaisi 

työllistymisen kannalta? 

virkavapaalla 

musiikinopettajan 

töistä? 

Kyllä 

(N=3) 

Ei 

(N=12) 

(N=59) 

tyytyväisyys työhön?                                  tyytyväisyys työhön?                                  
(N=88) 
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Jyväskylästä valmistuneiden musiikkikasvattajien työtilannetta. Eerolan tutkimusaineistossa 

59,6 % kaikista vastaajista toimi koulujen musiikinopettajina ja heidän osuutensa 

työelämässä toimijoista oli 69 % (emt., s. 227). Kun omassa kohderyhmässäni lasketaan 

musiikinopettajiksi myös aiemmin todetut kolme työstänsä virkavapaalla olevaa henkilöä 

mukaan, niin musiikin opetustehtävissä koulussa toimi kaikista vastaajista 59 % (N = 

59/100) ja työelämässä olevista vastaajista 67 % (N = 59/85).  

Eerolan (2009; 2010) tutkimukseen osallistuneista musiikkikasvattajista noin kolmannes oli 

työllistynyt muihin kuin musiikinopettajan tehtäviin. Omassa kohderyhmässäni ei tältäkään 

osin ilmennyt merkittävää eroa. Kaikista vastanneista 29 % ja työelämässä toimivista 

vastaajista 34 % (N = 29/85) ilmoitti toimivansa työelämässä muuten kuin peruskoulun tai 

lukion musiikinopettajina. Lähes kaikki heistä työskentelivät musiikki- tai kasvatusalalla. 

Näitä työtehtäviä eritellään tarkemmin ”muissa tehtävissä” toimivien työsuhteita koskevassa 

alaluvussa 5.2.2. 

Tiedustelin vastaajilta heidän suorittamistaan mahdollisista muista tutkinnoista. Kaikkiaan 

yli puolet (N = 58) heistä ilmoitti suorittaneensa myös muita tutkintoja musiikin 

aineenopettajatutkinnon lisäksi. En kysynyt heiltä erikseen lisätutkintojen 

suoritusajankohdista eikä näin ollen siis käy ilmi ovatko he suorittaneet sen jo ennen 

musiikinopettajan tutkintoa vai vasta sen jälkeen.  

Eerolan (2010, s. 44–45) tutkimuksessa Oulusta ja Jyväskylästä valmistuneiden 

musiikkikasvattajien suorittama yleisin lisätutkinto oli luokanopettajan tutkinto, jonka noin 

viidennes Eerolan tutkituista oli suorittanut. Luokanopettajan tutkinto oli myös omassa 

kohderyhmässäni ehdottomasti yleisin muu suoritettu tutkinto, mutta sen suorittaneiden 

henkilöiden lukumäärä oli Eerolan aineistoon verrattuna vielä suurempi: 33 henkilöä – eli 

kolmannes kyselyyni vastanneista ilmoitti omaavansa myös luokanopettajan kelpoisuuden. 
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Suoraa johtopäätöstä oululaisten musiikkikasvattajien lisääntyneestä laaja-alaisesta tai 

monialaisesta kouluttautumisesta ei voi tältä pohjalta kuitenkaan tehdä, sillä Eerolan 

julkaisemasta tutkimuksesta ei ollut mahdollista vertailla erikseen oululaisten ja 

jyväskyläläisten suorittamia luokanopettajatutkintoja. Oheisessa kuviossa 5 on yleisnäkymä 

kaikista tähän tutkimukseen osallistuneiden kohderyhmäläisten suorittamista muista 

tutkinnoista.  

 

Kuvio 5. Muun tutkinnon suorittaneet musiikkikasvattajat (N = 58) ja heidän 

suorittamansa muut tutkinnot (N = 79). 

 

Luokanopettajatutkinnon jälkeen yleisin kohderyhmäni suorittama lisätutkinto oli soiton- tai 

laulunopettajan tutkinto, jonka oli suorittanut 16 vastaajaa. ”Muu, mikä” -kategoriaan 

ilmoitettujen joukossa oli vielä yksi musiikkileikkikoulunopettajan tutkinto sekä 

musiikinohjaukseen erikoistuneen musiikkipedagogin tutkinto. Nämä edellä olevat kaksi 

tutkintoa voisi myös yhdistää soiton- ja laulunopettajan tutkinnon kanssa yhdeksi ryhmäksi 

eli esimerkiksi musiikkipedagogin kelpoisuuteen oikeuttavaksi tutkinnoksi. Näin 

määriteltynä 18 % vastaajista olisi suorittanut musiikkipedagogin tutkinnon, jolloin lukua 

olisi mahdollista verrata Eerolan tutkimuksen kanssa. Se oli hieman suurempi osuus kuin 

Eerolan (2010, s. 44–45) otannassa, jossa se oli 16 % vastaajista.  

Loput ”muu mikä” -vastauksissa suoritetut tutkinnot olivat: musiikkitieteen maisteri, 

musiikin maisteri pääaineena taidehallinto, musiikkikasvatuksen lisensiaatti, musiikin 
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tohtori, kasvatustieteen tohtori, musiikin perusteiden opettaja, musiikkialan perustutkinto 

kulttuurituottaja, Complete Vocal Technique Singer / Singing Teacher Diploma, 

opetushallinto, johtajuus ja opetushallinto, erityisopettaja, merkonomi sekä opinnonohjaaja 

(sama henkilö), agrologi.   

Hienoisia eroja lisätutkintojen suorituksissa ilmeni eri vertailuryhmien välillä. Muilla kuin 

musiikinopettajan tehtävissä työelämässä toimivilla henkilöillä oli lisäkouluttautumisen aste 

huomiota herättävän korkea. Muilla aloilla työskentelevistä jopa 79 % (N = 23/29) oli 

suorittanut myös jonkun muun tutkinnon musiikin aineenopettajatutkinnon lisäksi. 

Luokanopettajatutkinnon oli ryhmästä suorittanut 10 henkilöä ja lisäksi 13 muulla 

vastaajalla oli taustallaan vähintään yksi lisätutkinto ja osalla heistä useampikin.  

5.2 Musiikkikasvattajien suhde työhönsä 

Tiedustelin vastaajilta tietoja heidän kyselyhetkisestä toimenkuvastaan. Kaikki työelämässä 

toimivat 85 vastaajaa sekä 3 perhevapaalla ollutta musiikinopettajaa saivat työtä 

käsittelevässä kyselyosiossa arvioida myös työtyytyväisyyttään vastaamalla kysymykseen: 

”kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet yleisesti ottaen työhösi”. Vastaaja valitsi siinä 

viisiportaisesta asteikosta (1=erittäin tyytymätön, 5=erittäin tyytyväinen) omaa 

työtyytyväisyytensä tasoa kuvaavan numeraalisen arvon.  

Tuloksesta voi päätellä että musiikkikasvattajat olivat yleensä ottaen löytäneet itselleen 

mieluisan toimintaympäristön työmarkkinoilla, sillä 81 % työllisistä vastaajista määritteli 

olevansa työhönsä yleisesti ottaen joko tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen (ks. taulukko 2). 

Taulukko 2. Kaikkien työllisten musiikkikasvattajien (N = 88) ilmoittama arvio 

yleisestä tyytyväisyydestä työhönsä. 

 

 5 4 3 2 1  Yhteensä Keskiarvo 

olen erittäin tyytyväinen 22 49 16 1 0 olen erittäin tyytymätön 88 4,05 

 

 

Kysymyskokonaisuuteen liittyi myös osio, johon kaikki työlliset vastaajat saivat myös 

eritellä omin sanoin työnsä hyviä ja huonoja puolia. Niistä saadut tulokset ovat 

johdonmukaisemmin analysoitavissa, kun niitä tarkastellaan ammattiryhmittäin eriteltyinä. 
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5.2.1 Musiikinopettajat  

Musiikinopettajat saivat muihin ammattiryhmiin verrattuna selvittää enemmän työnsä 

puitteisiin liittyviä yksityiskohtia. Musiikinopettajista 51 % (N = 30/59) toimi musiikin 

aineenopettajina yksinomaan lukiossa tai yläkoulussa. Heistä 10 henkilöä opetti musiikkia 

erityispainotteisessa yläkoulussa tai lukiossa musiikkiluokille. Aineenopettajien lisäksi 20 

vastaajaa toimi kouluissa musiikin yhdistelmäopettajina joilla oli opetusta yläkoululaisten 

tai lukiolaisten ohella myös alakoululaisille. Yksi yhdistelmäopettajista opetti 

musiikkiluokkia erityispainotteisessa koulussa. Määrittelen yhdistelmäopettajien joukkoon 

tutkimuksessani myös 2 vastaajaa, jotka opettivat musiikkia oppiaineena ainoastaan 

alakoululaisille mutta eivät kuitenkaan toimineet ilmoituksensa perusteella 

luokanopettajina. Musiikin aineen- ja yhdistelmäopettajien lisäksi laskin musiikinopettajien 

joukkoon myös luokanopettajina työskentelevät 9 henkilöä, jotka ilmoittivat oman 

luokkansa opetusvastuun ohella opettavansa musiikkia oppiaineena koulussaan. Käytän 

heistä ryhmänä nimikettä ”LO-musiikinopettajat”.  Kuviossa 6 esitetään musiikinopettajien 

työtehtävien mukainen jakauma.  

 

Kuvio 6. Musiikinopettajien (N = 59) ryhmittely työtehtäviensä mukaan.  
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Kaikista musiikinopettajina toimivista 32 % oli suorittanut luokanopettajatutkinnon. Esille 

tuli kuitenkin alaryhmien välisiä eroja. Jokaisella LO-musiikinopettajalla oli taustallaan 

luokanopettajan kelpoisuus, kun puolestaan musiikin aineen- ja yhdistelmäopettajina 

toimivista oli ”vain” 20 % suorittanut luokanopettajatutkinnon. Se on suurin piirtein sama 

kuin Eerolan (2011) tutkimuksessa kaikkien musiikkikasvattajien osalta todettu lukema (22 

%). 

Ensimmäiset kyselyyni vastanneista olivat suorittaneet tutkintonsa vuonna 2000. Yli puolet 

kaikista musiikinopettajista oli toiminut vähintään viiden vuoden ajan tehtävässään. Viisi 

vastaajaa oli työssä ensimmäistä lukuvuottaan, mutta neljäsosa musiikinopettajista oli 

toiminut ammatissaan yli 10 vuotta ja yksi vastaajista jo enemmän kuin 15 vuotta. Hieman 

yli puolet musiikinopettajista toimi virkaluonteisessa työsuhteessa ja puolestaan vähän alle 

puolet musiikin päätoimisina tuntiopettajina. Yksi vastaajista ilmoitti toimivansa koulussaan 

sivutoimisena tuntiopettajana. Määräaikaisessa työsuhteessa – esimerkiksi sijaisena – 

ilmoitti toimivansa hieman yli kolmannes musiikinopettajista, ja loput kaksi kolmannesta 

olivat vakinaisessa työsuhteessa.  

Kaikkien musiikinopettajien viikoittainen musiikinopetustuntimäärä oli juhlajärjestelyihin 

mahdollisesti määrätyt korvaustunnit mukaan lukien keskimäärin 18,6 vuosiviikkotuntia. 

Pienin ilmoitettu tuntimäärä oli 6 ja suurin yli 31 vuosiviikkotuntia. LO-musiikinopettajien 

musiikin opetustuntimäärä oli luonnollisesti muita ryhmiä pienempi heidän oman luokkansa 

muun opetusvastuun takia. Musiikinopettajien musiikinopetustuntimäärien jakauma on 

esillä pylväskuviona (kuvio 7). Useilla henkilöillä oli musiikinopetustunteja juuri 

päätoimisuuteen tai virkavelvollisuuteen vaadittava vähimmäistuntimäärä, sillä seitsemällä 

opettajalla oli opetusta tasan 16 ja kahdellatoista 21 vuosiviikkotuntia. Kuuden viikkotunnin 

mukaan opettavista kuudesta opettajasta oli viisi LO–musiikinopettajia, joka selittää tuon 

tuntimäärän yleisyyden. Kuvion pystysuora akseli kuvastaa opetuksen tuntimääriä ja 

vaakasuora akseli puolestaan niiden mukaisesti opettavien lukumääriä. Tuntimäärien 

kohdalla oleva 18 (2) tarkoittaa 19 vuosiviikkotuntia. 
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Kuvio 7. Musiikinopettajien (N = 59) viikoittaiset musiikin opetustuntimäärät 

juhlajärjestelyihin asetetut korvaustunnit mukaan lukien (ka: 18,6 vvt). 
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Kun jätetään LO-opettajien tuntimäärät huomiotta, niin musiikin aineen- ja 

yhdistelmäopettajien (N = 50) yhteenlaskettu musiikinopetustuntimäärä oli keskiarvoltaan 

20,36 vuosiviikkotuntia ja heistä 44 henkilöä opetti koulussa musiikkia vähintään 

päätoimisuuteen vaadittavat 16 viikkotuntia.   

Eerola (2010) jakoi tutkimuksessaan musiikinopettajat neljään kategoriaan, joissa hän 

määritteli ”aineenopettajat” yksinomaan lukiossa tai yläkoulussa musiikkia opettavaksi 

ryhmäksi. Siinä aineistossa aineenopettajien opetustuntimäärä oli keskimäärin 21,7 

vuosiviikkotuntia (emt., s. 45). Omaan tutkimukseeni osallistuneiden pelkästään yläkoulussa 

tai lukiossa opettavien aineenopettajien musiikinopetusmäärä oli keskimäärin 20,9 

vuosiviikkotuntia. Hienoinen ero saattaa selittyä sillä, että Eerolan tutkimukseen 

osallistuivat myös Jyväskylästä valmistuneet musiikinopettajat, joiden työpaikat sijoittuivat 

oululaisiin verrattuna eteläisempään osaan maatamme.  

LO–musiikinopettajien musiikin opetustuntimäärä vaihteli kuuden ja kuudentoista 

vuosiviikkotunnin välillä, jonka he suorittivat siis luokanopettajan toimeensa kuuluvan 

muun opetusvastuun lisäksi. Kaksi heistä toimi erityispainotteisen koulun musiikkiluokkien 

opettajina. Korhosen (2005, s. 33) tutkimukseen osallistuneet luokanopettajat pitivät työssä 

jaksamisensa kannalta sopivana musiikinopetustuntimääränä 4–8 tuntia viikossa. Tuohon 

haarukkaan mahtui hieman yli puolet oman kohderyhmäni jäsenistä, sillä viisi vastaajaa 

opetti musiikkia 6 vuosiviikkotunnin verran. Muiden LO-musiikinopettajien työhön kuului 

enemmän musiikin opetusta: yhdellä vastaajista sitä oli 11 ja kahdella vastaajalla 13 

vuosiviikkotuntia. Lisäksi yksi vastaaja opetti 16 vuosiviikkotunnin verran musiikkia 

erityispainotteisen alakoulun musiikkiluokille. Niinpä LO-musiikinopettajien 

keskimääräiseksi musiikin opetustuntimääräksi muodostui 9,2 vuosiviikkotuntia.  

Luokanopettajan ja musiikin aineenopettajan työn yhdistelmää pidettiin vastaajien 

ilmoitusten mukaan monipuolisena ja vaihtelevana, mutta toisaalta myös vaativana 

tehtävänä. Osa oman tutkimukseni LO-musiikinopettajista työskenteli yhtenäiskoulussa 

opettaen musiikkia myös yläluokille. Tuusan (2008, s. 111) tutkimuksessa luokanopettaja-

musiikinopettajien merkittävin stressin aiheuttaja oli oman luokan opetuksen ja musiikin 

aineenopetuksen yhdistämisestä syntyvä työtaakka. Kyseinen haaste tuli esille myös oman 

kyselyni avoimessa aineistossa. Lainauksissa esiintyvien henkilöiden nimet ovat keksittyjä.  
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Yhden yhtenäiskoulun sisällä kaksi erilaista tehtävää, jotka poikkeavat voimakkaasti 

toisistaan. Luokanopettajan työ sisältää vastuun kokonaisen opetusryhmän 

etenemisestä suurimmassa osassa aineista. Musiikinopettajan työssä tämän päälle 

tulee vielä noin sata yläkoulun oppilasta, joten opiskelijamäärä on valtava ja paineet 

kahteen suuntaan venymisestä suuret. Eri koulujen johtajat eivät osaa arvioida 

työtaakkaa yhden opettajan näkökulmasta, eikä kaksijakoisuutta ole huomioitu 

palkkauksessa riittävästi. (Ellinoora, LO-musiikinopettaja)  

Myös muidenkin musiikinopettajaryhmien työnkuva oli puitteiltaan monien kohdalla 

suhteellisen laaja-alainen. Musiikin yhdistelmäopettajat (N = 20) pitivät tunteja myös 

alakoululaisille – pääosin luokka-asteille 3–6. Sekä yhdistelmäopettajista (N = 4/20) että 

yksinomaan lukiossa tai yläkoulussa työskentelevistä musiikin aineopettajista (N = 6/30) 

tasan 20 % opetti koulussa myös jotain muuta oppiainetta musiikin lisäksi. Useampi kuin 

yksi vastaaja ilmoitti opettavansa koulussa joko opinto-ohjausta, kuvataidetta, uskontoa, 

äidinkieltä, englantia tai matematiikkaa. Yksittäisiä mainintoja oli myös koskien 

tekstiilityötä, terveystietoa, maantietoa, biologiaa, draamaa, tietotekniikkaa tai ilmaisutaitoa.  

Kun mukaan lasketaan luokanopettaja-musiikinopettajat joita oli 15 % ryhmästä, niin 

kaikista musiikinopettajista kolmanneksella kuului työnkuvaan muiden oppiaineiden kuin 

musiikin opetusta. Musiikin aineenopettajista 40 % ja yhdistelmäopettajista 35 % ilmoitti 

hoitavansa koulussa myös luokanvalvojan tehtäviä. Useilla musiikinopettajilla oli lisäksi 

työtehtäviä muuallakin kuin varsinaisen opetustyön piirissä. Kaikista musiikinopettajista 43 

% ilmoitti pitävänsä koulussa musiikkikerhoa tai -kerhoja. Musiikkia myös koulun 

ulkopuolella opetti 37 % musiikinopettajista, ja yleisin opetusympäristö oli paikallinen 

kansalaisopisto.  

Heikki Ruismäki (1991) teki aiemmin tutkimuksen musiikinopettajien työtyytyväisyydestä, 

ammatillisesta minäkäsityksestä sekä uravalinnasta. Siihen sisältyi hänen aiemmin vuonna 

1981 laatimansa kysely, joka oli suunnattu peruskoulun yläasteen musiikinopettajille. Sen 

yhteydessä heitä pyydettiin asteikkokysymyksellä (1–5) arvioimaan tyytyväisyyttä omaan 

työhönsä. Vastanneista musiikinopettajista 66 % ilmoitti silloin olevansa työhönsä 

tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. Ruismäen tutkimukseen sisältyi myöhemmin toinenkin 

vuonna 1988 tehty kysely, joka oli suunnattu Oulun ja Turun silloisista 

poikkeuskoulutuksista valmistuneille musiikinopettajille, jotka toimivat yläasteella. Heistä 

72 % oli silloin työhönsä tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. (emt., s. 264.)  
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Laadin omaan kyselyni osioon samanlaisen kysymysasetelman: kaikki työelämässä 

kyselyhetkellä toimivat vastaajat saivat vastatakseen kysymyksen: ”kuinka tyytyväinen tai 

tyytymätön olet yleisesti ottaen työhösi”, johon vastaaja valitsi viisiportaisesta asteikosta 

omaa työtyytyväisyytensä tasoa kuvaavan numeraalisen arvon (1=erittäin tyytymätön, 

5=erittäin tyytyväinen). Kyselytuloksessani musiikinopettajista 78 % ilmoitti olevansa 

työhönsä tyytyväisiä (4) tai erittäin tyytyväisiä (5). Kaikkien oman kyselyyni vastanneiden 

musiikinopettajina toimivien antama numeroarvio työtyytyväisyydestään oli keskiarvoltaan 

4,02. Vastausten vaihteluväli oli 3–5 eli yksikään vastaajista ei valinnut lukua 1 tai 2 omaa 

työtyytyväisyyden tasoaan kuvaavaksi arvoksi. Sukupuolten välillä ei ilmennyt merkittävää 

eroa (naiset: 4,00 ja miehet: 4,05).  

Vastaajien antama yleisarvio omasta työtyytyväisyydestään oli siis tässä tapauksessa 

korkeampi kuin Ruismäen tutkimuksessa. Suoraa vertailua Ruismäen ja oman kyselyni 

tulosten välillä ei voida tehdä. Ruismäen vuonna 1981 tehdyn tutkimuksen kohderyhmän 

musiikinopettajista yli puolet oli vailla kelpoisuutta tehtäväänsä, kun puolestaan kaikki 

omaan kyselyyni vastanneet olivat kelpoisuuden omaavia. Ruismäen toisessa vuoden 1988 

kyselyssä puolestaan keskityttiin silloisesta poikkeuskoulutuksesta valmistuneisiin 

musiikinopettajiin, joiden tausta näin ollen eroaa merkittävästi omasta kohderyhmästäni. 

Lisäksi aikaeroa Ruismäen ja oman tutkimukseni välillä on jo noin kolmekymmentä vuotta. 

Tutkimuksessani ilmeni musiikinopettajaryhmien välisiä eroja työtyytyväisyyttä mittaavissa 

lukemissa. Kymmenen aineenopettajaa, kaksi LO-opettajaa ja yksi yhdistelmäopettaja 

opettivat musiikkia erityispainotteisessa koulussa musiikkiluokille ja he (N =13) arvioivat 

työtyytyväisyyttään keskimäärin korkeammaksi (ka: 4,23), kuin yksinomaan ”tavallisille” 

luokille tunteja pitävät musiikinopettajat (ka: 3,96). Neljä musiikkiluokkien opettajista 

viihtyi työssään erittäin hyvin (5). Kun tarkastellaan tavallisia luokkia opettavia 

kohderyhmäläisiä, niin yhdistelmäopettajat eivät vaikuttaneet olevan työhönsä aivan yhtä 

tyytyväisiä (3,84) kuin aineenopettajat (4,05) ja LO-opettajat (4,0).  

Vielä ensimmäistä työvuottansa suorittavien musiikinopettajien (N = 5) työtyytyväisyyden 

keskiarvo (3,60) oli alhaisempi kuin esimerkiksi työssään jo 5–9 vuotta toimineiden (N = 

17) keskiarvo (4,24). Yksikään alle vuoden verran työskennelleistä musiikinopettajista ei 

ilmoittanut olevansa työhönsä erittäin tyytyväinen (5), vaan lukemat sijoittuivat välille 3–4. 

Taulukossa 3 esitetään musiikinopettajien työkokemuksen pituudet sekä niiden mukaan 

jaotellut työtyytyväisyyslukemat. 
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Taulukko 3. Musiikinopettajien keskimääräinen työtyytyväisyyslukema suhteessa 

työkokemuksen pituuteen (ka: 4,02). 

 

Musiikinopettajien (N = 59) 

työkokemuksen pituus 

Työtyytyväisyyslukema 

(1-5) 

alle 1 vuosi (N = 5) 3,60 

1–4 vuotta (N = 22) 3,91 

5–9 vuotta (N = 17) 4,24 

yli 10 vuotta (N = 15) 4,07 

 

Tuloksesta voisi päätellä, että ensimmäiset työvuodet saattavat olla kuormittavia tuoreelle 

”noviisiopettajalle” (vrt. Airosmaa, 2012). Varmoja johtopäätöksiä ei tämän taulukon 

perusteella kannata kuitenkaan vetää, sillä alle vuoden verran työskennelleiden ryhmä oli 

tässä yhteydessä lukumäärältään sen verran pieni. Korkein työtyytyväisyyslukema (4,24) oli 

työssään 5–9 vuotta toimineilla musiikinopettajilla. Yli 10 vuotta työkokemusta omaavilla 

tuo lukema (4,07) oli siihen verrattuna alhaisempi, mutta kuitenkin korkeampi kuin alle 

vuoden (3,60) tai 1–5 vuotta (3,91) toimineilla opettajilla.  

Pyysin lomakkeen avoimessa kysymyksessä kohdehenkilöitäni erittelemään lyhyesti 

työhönsä liittyviä antoisia sekä haasteellisia puolia. Saatuja vastauksia oli mahdollista 

verrata aiemmista vastaavista tutkimuksista saatuihin tuloksiin. Vastaavanlainen 

kysymysmalli esitettiin yläasteella työskenteleville musiikinopettajille Ruismäen (1991) 

tutkimuksen yhteydessä. Silloin saadun aineiston perusteella musiikinopettajan 

työtyytyväisyyteen myönteisesti merkitsevimmät tekijät liittyivät työn itsenäisyyteen, 

vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa ja oman työpaikan rehtorin myönteiseen asenteeseen 

oppiainetta kohtaan. Kielteisimmin työtyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät olivat puolestaan 

liian isot opetusryhmät, vähäiset oppiaineelle määrätyt tuntimäärät, työrauhaongelmat ja 

työpaikan puutteellinen välineistö. (emt., s. 264).  
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Kaksikymmentä vuotta myöhemmin Juntunen (2011) tiedusteli musiikinopettajilta heidän 

työtänsä edistävistä tai haittaavista tekijöistä. Ilmeni että musiikin opetustuntimäärää piti 

liian pienenä edelleenkin 67 % opettajista ja lähes puolet koki työssään ongelmia 

sopimattomien työtilojen tai välineiden takia. Musiikin opetusta edistävistä tekijöistä 

puolestaan painotettiin toimivan yhteistyön merkitystä kollegoiden, rehtorin tai vanhempien 

kanssa (emt., s. 43; s. 49–50).  Suuren ryhmäkoon kielteinen merkitys opetukseen ei noussut 

Juntusen aineistossa enää aivan yhtä usein esille kuin Ruismäen aikaisessa tutkimuksessa. 

Juntusen tutkimuksessa 63 % vastanneista musiikinopettajista piti opetusryhmiensä kokoa 

sopivana ja yli kolmannes musiikinopettajista liian suurina. Musiikinopettajista 7 % opetti 

yli 30 hengen suuruisia ryhmiä. (emt., s.43)  

Oman kohderyhmäni opettamien luokkien ryhmäkoko vaikuttaa Juntusen (2011) otantaan 

verrattuna suuremmalta. Nimittäin kyselyyni vastanneista musiikinopettajista 17 % (N = 10) 

ilmoitti suurimman opetusryhmänsä kooksi yli 30 oppilaan ryhmiä. Kahdella musiikkilukion 

opettajalla suurin opetusryhmän koko oli jopa yli 40 oppilasta. Kaikilta musiikinopettajilta 

laskettu keskimääräinen suurimman ryhmäkoon keskiarvo oli 25 oppilasta. Useammassa 

kuin yhdessä avoimessa vastauksessa ilmoitettiin suuri ryhmäkoko myös vastaajan työhön 

liittyvänä haasteena. 

Ruismäen ja Juntusen tutkimuksissa ilmenneitä musiikinopettajan työhön myönteisesti tai 

kielteisesti vaikuttavia puitetekijöitä nostettiin esille myös oman aineistoni vastausten 

joukossa. Erityisen usein omassani ilmoitettiin kuitenkin oppilaisiin ja oppilasainekseen 

liittyviä positiivisia tai negatiivisia asioita. Myönteisiä merkityksiä sisältyi ylipäänsä 

mahdollisuuteen työskennellä lasten ja nuorten parissa sekä tukea heidän kasvuaan ja 

oppimista. Musiikinopetukseen motivoituneet oppilaat ja heidän opastamisensa sekä 

oppimisen ja kehityksen seuraaminen antoivat vastaajille positiivisia kokemuksia. 

Yhteissoitto, yhdessä tekeminen ja oppilaiden musiikkiesitykset lukeutuivat monien 

opettajien vastauksissa työn antoisiin puoliin. Sen osa-alueen voisi määritellä musiikin 

avulla tapahtuvan yhteisöllisen oppimisen ja yhteisöllisyyden myönteisen kehityksen kautta 

koettuihin merkityksiin, joita on huomioitu myös aiemmissa tutkimuksissa (vrt. Pääkkönen, 

2013, s. 100, s. 176; Juntunen, 2011, s. 90; Lindström, 2010, mm. s. 201; Eerola, 2010, s. 

58).   

Sekä opettajien että oppilaiden tärkeimpinä pitämät tavoitteet musiikinopetukselle ovat 

olleet aiempien tutkimustulosten (mm. Juntunen, 2011, s. 90) perusteella onnistumisen ilo 
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ja musiikkisuhteen myönteinen kehitys. En kysynyt kohdehenkilöiltä erikseen heidän 

opetukselleen asettamistaan tavoitteista, mutta edellä todetut asiat nousivat tässä kyselyssä 

esille siinä ilmoitettujen työn myönteisten puolten yhteydessä. Ryhmän tai yksittäisen 

oppilaan kokema onnistumisen ilo ja opettajan onnistunut myötävaikuttaminen oppilaansa 

musiikin harrastamiseen olivat useasti esitettyjä vastaajien työmotivaatiota ylläpitäviä 

tekijöitä.  

Työ on antoisaa silloin, kun saa oppilaan aidosti innostumaan musiikista niin paljon, 

että hän haluaa tulla vapaa-ajallaankin soittamaan ja laulamaan vapaaehtoisesti 

(esim. musiikkiluokkaan välituntisin tai koulun järjestämiin konsertteihin). Antoisia 

ovat myös ne hetket, jolloin yhteistyö sujuu koulun, kodin ja oppilaiden kanssa 

mutkattomasti. Oppilaiden onnistumisen hetket ovat erityisen antoisia. (Ellu, 

musiikin yhdistelmäopettaja, 3lk–lukio) 

Mikäli edellä todetut kohderyhmäni ilmoittamat työn myönteiset puolet käännettäisiin myös 

heidän opetuksensa tavoitteiksi, niin pyrkiminen Kansasen (2013) määritelmän mukaisiin 

”opetuksen yleistavoitteisiin” – joita käsiteltiin oppilaan arviointia koskevassa luvussa – oli 

ilmeisen merkityksellinen osa kyselyyni osallistuneiden musiikinopettajien työtä. 

…On hienoa nähdä esimerkiksi, kun oppilas kokeilee musiikintunnilla jotakin 

soitinta ja innostuu siitä, alkaa ehkä jopa harrastamaan. Mahtavaa on myös, 

kun lauletaan porukalla ja meininki on hyvä. Hienoa on nähdä, miten jokin 

valinnaisryhmä hitsautuu hyvin yhteen: se näkyy kaikessa toiminnassa; 

tunneilla, roudaamisessa, esiintymisissä. Hienoa on myös, kun huomaa, että 

oppilas kokee ahaa-elämyksen siitä, mitä kaikkea musiikki ja musiikin 

tekeminen voi olla. Parasta on tehdä musiikkia yhdessä hyvässä hengessä. 

Antoisaa on nähdä oppilaan onnistuvan tai toisaalta yrittävän tosissaan. 

Tässä vain muutamia esimerkkejä. Myös mahtava työyhteisö luo työhön 

paljon mielekkyyttä. (Birgitta, musiikin yläkoulun + lukion aineenopettaja) 

Kuten yllä olevasta vastauksesta ilmenee, myös opetusympäristöön ja työhön myönteisesti 

vaikuttavia toiminnallisia puitetekijöitä nostettiin esille: muun muassa mukavan työyhteisön 

merkitys, toimiva yhteistyö tai työpaikan yleisten puitteiden – esimerkiksi tilat, varustelu, 

johtamiskulttuuri – asianmukaisuus olivat myös tärkeässä roolissa. Jotkut ilmoittivat myös 

työnsä positiivisena osana työskentelynsä musiikin valinnaisryhmien, musiikkikerhojen, 
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kuorojen kanssa. Musiikkiluokkatoimintakin kuului samaan kategoriaan, ja kuten edellä 

todettiin, musiikkiluokkia opettavien arvioima oma työtyytyväisyyden taso oli tavallisia 

luokkia opettavien arviota korkeampi. Kahdessa vastauksessa mainittiin positiivisena 

puolena myös opettajan pitkät lomat. Omakohtaiseen työssä toimimiseen liittyvinä 

myönteisinä puolina ilmoitettiin vielä itse musiikin parissa työskentely sekä 

musiikinopettajan työn suunnittelun vapaus ja mahdollisuus toteuttaa siinä luovuuttaan.  

Saa vaikuttaa itse hyvin konkreettisella tavalla siihen mitä opettaa ja miten. Musiikki 

on aineena suosittu. On minimaalisesti suorituspaineita ja paljon vapauksia. Työ on 

leppoisaa eikä juuri koskaan stressaavaa. Musiikki on itselleni sekä työ että 

harrastus. Oppilaiden kanssa on kiva puuhastella. (Reiska, musiikin yläkoulun 

aineenopettaja) 

Kuten edellä todettua, myös kielteisiä merkityksiä ilmoitettiin toistuvasti juuri 

oppilasainekseen tai oppilassuhteisiin liittyvissä asioissa. Musiikinopettajat nostivat 

työhönsä liittyvinä haasteellisina puolina esille erityisesti oppilasaineksen 

heterogeenisyyteen liittyvät ongelmat ja niiden huomioimisen opetusta suunniteltaessa tai 

toteutettaessa – musiikinopetukseen negatiivisesti suhtautuvat oppilaat, oppilaiden 

häiriökäyttäytymiseen liittyvät työrauhaongelmat, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 

opetuksen haasteet sekä muutenkin isot tasoerot eri yksilöiden välillä ja niiden asettamat 

vaateet opetuksen eriyttämiselle. 

Edellä siteeratulle ”Reiskalle” ei ilmoituksensa mukaan kuulunut työvelvollisuuksiin koulun 

juhlien järjestelyvastuu. Usein toistuva teema joka tuotiin esille työhön liittyvänä sekä 

antoisana että haasteellisena puolena liittyi juuri koulun juhlajärjestelyihin. 

Musiikinopettajista 93 % ilmoitti niiden kuuluvan työvelvollisuuteensa. Kymmenesosalla 

vastaajista oli vastuullaan jopa kolmen tai neljän eri koulun juhlajärjestelyt. Niin kuin 

aiemmin kävi esille, musiikinopettajat saivat myönteisiä kokemuksia oppilaidensa kanssa 

toteutettujen ja onnistuneiden musiikkiesitysten kautta.  

Kääntöpuolena monet heistä kokivat kuitenkin niihin liittyvät juhlajärjestelyt itselleen 

henkisesti kuormittavina sillä niiden ohjelman laatiminen, toteuttaminen ja äänentoiston 

rakentaminen oli pääosin musiikinopettajan vastuulla (vrt. Muukkonen, 2010, s. 176). 

Oppilaiden kanssa toteutettujen musiikkiesitysten järjestämisvastuu ilmoitettiin 

kuormittavana tekijänä. Siihen liittyi myös toimiminen koulun ainoana musiikin 
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aineenopettajana, jolle vastuu järjestelyistä ja toteutuksesta kasautuu. Yksi musiikinopettaja 

kiteytti ”yhteistyön” hänen kannaltaan ongelmallisen piirteen, kun juhlien järjestäminen tuli 

ajankohtaiseksi: ”ideoita on usein paljon, mutta tekijät puuttuvat”. Kauppisen (2010) 

haastattelemista viidestä musiikinopettajasta jokainen oli kokenut kertomansa mukaan 

urallaan ”burn outin” (ks. s. 21). Eräs kyselyyni vastanneista musiikinopettajista ilmoitti 

työnsä varjopuolena ”hirveän stressin, erityisesti ennen juhlia ja vastaavia tilaisuuksia”.  

Vertaistuen puute ja työn kollegiaalinen yksinäisyys ilmoitettiin välillä muutenkin kuin 

juhlajärjestelyiden yhteydessä. Sitä voisi pitää yksilöllisen työn suunnittelun vapauden 

varjopuolena (vrt. Muukkonen, 2011; Jaakkola, 1998; Ruismäki, 1993). ”Yksinäistä työtä”, 

kuten yksi vastaaja ilmaisi. Alla on vielä Reiskan sitaatti työnsä haasteista: 

Työ on joskus vähän yksinäistä. Koulussa ei ole ketään toista joka ymmärtäisi 

työstäni yhtään mitään. (Reiska) 

Musiikin yhdistelmä- sekä aineenopettajista 73 % (N = 37/50) ilmoitti olevansa 

ammattikuntansa ainoa edustaja työpaikallaan, ja suurin piirtein yhtä monella oli myös oma 

vakituinen työtila. LO-musiikinopettajien kohdalla tilanne oli tosin toisenlainen: heistä vain 

yksi kymmenestä oli ainoa työpaikkansa musiikinopettaja. 

Vielä muita esitettyjä musiikinopettajan työn haasteita olivat musiikin asemaan oppiaineena 

liittyviä ”ikuisuusongelmia” (ks. mm. Juntunen, 2011; Tuusa, 2008; Juvonen, 2006): 

resurssipula välineistön, oppimateriaalin tai työtilojen suhteen, soitto-ohjelmiston jatkuva 

uusimisen tarve, kiire, vähäiset tuntimäärät ja oppituntien epäedullinen sijoittuminen 

lukujärjestykseen.  Suuret ryhmäkoot ja työn hajautuminen eri koulujen välillä ilmoitettiin 

joissakin vastauksissa työnkuvan päällimmäisinä haasteina. Haitallisiksi tekijöiksi 

ilmoitettiin myös oppituntien aikana musisoinnin aiheuttaman melun sietäminen, oman 

äänen rasittuminen ja vastaajan kokemat puutteet koulun toimintakulttuurissa tai sen 

hallinnon toimivuudessa. Seuraava lainaus aiemmin vuosien ajan musiikkiluokkia 

opettaneen henkilön tekstistä kertoo siitä, että yksittäiset työn puitteissa esiintyvät epäkohdat 

kytkeytyvät usein toisiinsa; esimerkiksi melukuormitus voi olla seurausta suuresta 

ryhmäkoosta, luokan tai koulun varustelun sekä opetustilojen tasosta. 

Musiikintunneilla syntyvä meteli on uuvuttavaa. Usein tilat eivät tue sitä, että 

voitaisiin harjoitella pienissä ryhmissä rauhassa ja välttää suurta 
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meteliä…(Rosaliina, ex-musiikkiluokkien opettaja, kyselyhetkellä koulussa 

muissa tehtävissä) 

Neljän henkilöä kaikista vastanneista nosti oppilaan arviointiin liittyvät ongelmat esille. 

Yksi heistä, joka toimi opetustehtävissä muualla kuin peruskoulussa tai lukiossa, ilmoitti 

pelkän arvioinnin ainoana työnsä haasteena. Myös Rosaliina koki opetussuunnitelman 

monitasoisten tavoitteiden mukaan toimimisen ja niiden arvioimisen hankalaksi:  

Haastavaa on myös tehdä opetettavista aineista [aiheista?] kokonaisuus, jossa 

löytyy musisointia ja musiikkitietoutta ja arvioida siinä oppilaiden osaamista. 

(Rosaliina) 

Arviointiin liittyvien ongelmien esille ottaneiden määrä oli vähäisempi kuin olin etukäteen 

olettanut. Arviointia pidetään kuitenkin erottamattomana osana opetusta (vrt. POP, s.204 

s.260; Juntunen ja Westerlund, 2013, s. 71; Atjonen, 2007, s. 61). Toisaalta en ollut 

arvioinnista erikseen kyselylomakkeessa kysynytkään, vaan antanut vastaajan vapaasti 

määritellä kyselyhetkellä mieleen tulevat työnsä haasteet. Voi olla, että asian ”muistaneiden” 

määrä olisi ollut suurempi jos kysely olisi teetetty esimerkiksi lähempänä koulujen 

todistustenjaon ajankohtaa. Yksi vastaaja kylläkin esitti sen tarkempaa käsittelyä 

musiikkikasvatuksen kursseilla: 

Koulutukseen voisi myös sisällyttää vielä enemmän koulutyössä kohdattavia 

haasteita, kuten musiikin arviointiin/ arvosanojen antamiseen oppilaille liittyvät 

ongelmat. Itsestä ainakin tuntuu, ettei sitä juuri käsitelty opintojen aikana ja nyt kun 

asiasta keskustelee entisten opiskelijatovereiden, nykyisten musiikinopettajien 

kanssa, jokaisella on oma tapansa arvioida. Toki opetussuunnitelma ja arvioinnin 

kriteerit antavat pohjan arvioinnille, mutta ei haittaisi vaikka sitä käsiteltäisiin 

enemmän opintojenkin yhteydessä. (Sonja-Maaret, perhevapaalla, toimi  aiemmin 

2–4 v. musiikinopettajana) 

5.2.2 Muissa tehtävissä toimivat 

Vastaajat (N = 29) jotka eivät työskennelleet koulussa musiikinopettajina, olivat 

työllistyneet monenlaisiin tehtäviin, mikä kertoo osaltaan koulutuksen laaja-alaisuudesta ja 

monipuolisuudesta. Lähes puolet heistä, 12 henkilöä, opetti musiikkia muun muassa 

musiikkiopistoilla, kansalaisopistolla tai yliopistolla. Suurin piirtein saman verran vastaajia 
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työskenteli musiikkiin sidoksissa olevissa asiantuntijatehtävissä tai musiikin parissa muuten 

kuin opettaen: festivaalin toiminnanjohtajana, orkesterin intendenttinä, kansalaisopiston 

johtotehtävissä, musiikkitieteilijänä, musiikkikasvatuksen opiskelijoiden opettajana, 

musiikin tuottajana, konservatorion tuottaja–tiedottajana, freelance–muusikkona, 

lauluntekijä–muusikkona ja kanttorina. Yksi vastaaja piti kotonaan yksityistunteja. 

Koulussa, muttei musiikkia opettaen, ilmoitti työskentelevänsä 7 vastaajaa – tavallisimmin 

luokanopettajina. Niistäkin 5 vastaajasta jotka olivat merkinneet työllistyneensä ”muulle 

alalle” kuin musiikki tai kasvatus, oli 3 henkilöä kuitenkin kasvatusalaan liittyvässä työssä: 

resurssiopettajana, esiluokkien kieltenopettajana ja ammattiopiskelijoiden kouluttajana.  

Kaikilta tiedusteltiin (asteikolla 1–5) tyytyväisyyttä omaan työhönsä. Vastausten 

keskiarvoksi tuli 4,1. Ne vastaajat tästä ryhmästä, joiden työhön liittyi opettaminen tai 

ohjaaminen, ilmoittivat työhönsä liittyviksi antoisiksi puoliksi musiikinopettajien tavoin 

usein nimenomaan oppilassuhteensa ja siihen liittyvät positiiviset merkitykset.  

Nautin yksityisopetuksesta kun saa keskittyä yhteen oppilaaseen kerralla ja 

oppilaaseen saa aidon ja läheisen kontaktin. (Netta, soitonopettaja) 

Myös työn monipuolisuus ja mahdollisuus toteuttaa luovuuttaan nousivat esille, sekä niin 

ikään työn itsenäisyys. Jotkut kaipasivat itsenäisyytensä vastapainoksi kuitenkin lisää 

yhteisöllisyyttä kollegoiden välillä.  

Työn itsenäisyys tarkoittaa vapautta, mutta myös toisinaan sitä, että työyhteisöä ei 

perinteisessä mielessä ole. Tiivis työyhteisö on jotain sellaista mitä kuvittelen 

kouluilla olevan, ja se onkin oikeastaan ainoa asia, mitä koulun musiikinopettajan 

työssä kadehdin. (Lare, soitonopettaja + lauluntekijä-muusikko) 

Työhön liittyvät haasteet liittyivät usein myös johonkin organisaatiossa esiintyvään 

ongelmaan: puutteelliseksi koettuun hallinnon toimivuuteen, taitamattomaan 

esimiestoimintaan tai byrokratiaan. Luokanopettajina työskentelevät henkilöt toivat esiin 

työrauhan ylläpitämiseen, suuriin ryhmäkokoihin ja erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin 

liittyviä haasteita. Yhtenäiskoulun luokanopettajana toimiva vastaaja opetti siellä myös 

musiikkia, mutta valitettavasti musiikinopetusta koskevat kysymykset olivat jääneet 

vastaamatta enkä voinut sijoittaa henkilöä siten esimerkiksi LO-musiikinopettajien 

ryhmään. Hän vertaili näitä kahta tehtävää toisiinsa:  
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…Voin todeta, että luokanopetuksessa on omat haasteensa, mutta se ei kuitenkaan 

ole yhtä vaativaa kuin musiikinopetus, joka vaatii paljon suunnittelua. (Petra, LO) 

Eerola (2010, s. 53, s. 40; 2009, s. 227) kysyi tutkimuksensa yhteydessä Oulusta ja 

Jyväskylästä valmistuneilta musiikkikasvattajilta aikovatko he mahdollisesti hakea 

musiikinopettajan töitä tulevaisuudessa, jolloin suurin osa heistä ei ollut kiinnostunut 

musiikinopettajan työstä vaikka paikkoja olisikin tullut tarjolle. Esitin vastaavan 

kysymyksen myös omassa lomakkeessani. Ilmeni että muissa kuin musiikinopettajan 

työtehtävissä toimivista musiikkikasvattajista hieman yli kolmannes ei aikonut hakea 

musiikinopettajan töitä, kolmannes vastaajista oli epävarmalla kannalla suunnitelmistaan ja 

kolmannes ryhmästä aikoi hakea kyseisiä töitä niiden tullessa tarjolle. Nämä tiedot eivät 

olleet siis Eerolan tuloksiin verrattuna yksiselitteisiä, sillä aikeistaan epävarmojen osuus oli 

suuri. Yksi vastaajista, joka ei aikonut hakea musiikinopettajan töitä, sivusi tekstissään 

aiempien tutkimusten pohjalta muodostettua eräänlaista käsitystä 

musiikkikasvatuskoulutukseen pyrkivien opiskelijoiden motivaatiosta kehittää siellä 

erityisesti musiikillista osaamistaan eikä niinkään opettajuuttaan (vrt. Aarnio, 2014; 

Koivukangas, 2001; Lindblom, 2001; Sintonen, 2003). 

 …työssä saa itse soittaa, eikä "soitattaa" muita. Minulla ei koskaan ollut 

tarkoituskaan alkaa opettajaksi, halusin koulutuksen vain leventääkseni 

osaamistani…(Marketta) 

Muut vastaajat eivät ottaneet kyseistä aihepiiriä esille. Muissa kuin koulujen 

musiikinopettajina toimivien henkilöiden ryhmästä 75 % oli kuitenkin ilmoituksensa 

perusteella joskus toiminut aiemmin musiikinopettajina. Joukosta 17 % oli työskennellyt 

niissä tehtävissä jopa yli viiden vuoden yhtämittaisen jakson verran.  

5.3 Musiikkikasvattajien täydennyskoulutushalukkuus 

Selvitin kohderyhmäni jäsenten mahdollista tarvetta heidän ammatillisen osaamisensa eri 

osa-alueiden ”päivitykseen” tiedustelemalla vastaajien kiinnostusta eri aihepiirejä 

sisältävään täydennyskoulutusmahdollisuuteen. Esitin lomakkeessa listan 27 

musiikkikasvatukseen liittyvästä mahdollisesta koulutusaiheesta ja liitin siihen kysymyksen: 

”jos sinulle tarjoutuisi vaivaton tilaisuus osallistua johonkin musiikkikasvatusalan 

täydennyskoulutukseen, kuinka paljon sinua kiinnostaisivat alla 



 

 

75 

olevat täydennyskoulutusaiheet oman työsi kannalta” (asteikolla 5 = kiinnostaa erittäin 

paljon, 1 = ei kiinnosta ollenkaan). Tarkoituksenani oli samalla saada sitä kautta aineistoa 

musiikkikasvatuskoulutuksen kehittämiseen: voitaisiinko keskimäärin eniten esiintyvät 

täydennyskoulutustoiveet – toisin sanoen jonkinasteinen riittämättömyyden tunne jonkin 

tietyn osaamisalueen hallinnassa – huomioida ja kenties vastaisuudessa ehkäistä jo 

musiikkikasvatuskoulutuksen kurssien suunnittelussa sekä toteutuksessa. (vrt. Eerola, 2010, 

s. 46). Vähäistä kiinnostusta voisi tulkita puolestaan kahdella tavalla: joko vastaaja hallitsee 

työtään varten kyseisen taidon jo riittävän hyvin tai sitten hän ei kenties käytä sitä työssään. 

Aiheet jakautuivat ”suosituimmuusjärjestyksessä” alkaen kiinnostavimmasta ja päättyen 

vähiten kiinnostavaan seuraavasti: musiikkiteknologia, laulaminen ja äänenkäyttö, luovien 

ja itseohjautuvien työmuotojen toteutus, sovitus, bändisoitto, sävellys, improvisointi, 

musiikin erityispedagogiikka, etnomusiikki, rummut ja lyömäsoittimet, ilmaisutaito, 

musiikkivideon teko, musiikkikulttuurien, -lajien ja -tyylien tuntemus, pianon vapaa säestys, 

kitara, kotimainen kansanmusiikki, musiikkiterapia, kuoronjohto, soitinrakennus, 

musiikkiliikunta, soitinpedagogiikka, projektien suunnittelu, alaluokkien musiikkikasvatus, 

orkesterinjohto, musiikinteoria, akateeminen jatkotutkinto, säveltapailu.  

Kaikkien aiheitten kesken lasketuksi kiinnostavuuden keskiarvoksi tuli 3,48. Kuviossa 8 on 

esitetty pylväskuviona kymmenen eniten kiinnostanutta aihetta ja niiden saamat keskiarvot. 
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Kuvio 8. Työllisiä (N = 88) musiikkikasvattajia keskimäärin eniten kiinnostaneet 10 

täydennyskoulutusaihetta (ka: 3,48). 

 

Vastaajia kiinnostivat tarjotuista aiheista vähiten siis säveltapailu (2,68) ja eniten 

musiikkiteknologia (4,16).  

Musiikkiteknologiaan liittyen nimenomaan ÄÄNENTOISTOON liittyvät asiat, 

jotka liittyvät käytännön työhön konserttijärjestelyissä ja musiikkiluokan 

bändivehkeiden käytössä. Esim. kuinka kuoro kannattaa mikittää, mikä olisi 

meidän salissamme paras paikka mikserille, kuinka hurinat saa pois jne. 

Lisäksi uusi teknologia, esim. langaton mikseri (iPad). (Elsa, musiikin 

aineenopettaja yläkoulun musiikkiluokille) 

Musiikkiteknologiasta helpot sovellukset, esim. ilmaisohjelmat ja mahd. 

iPadin käyttö. Tosin sellaisilla sovellutuksilla, jotka käy myös kouluihin, joissa 

ei ole oppilaille iPadeja. Smartboardin käyttö musiikinopetuksessa, vinkkejä! 

(Justiina, LO-musiikinopettaja, alakoulu–lukio) 

Tuloksesta voidaan vetää joitakin vertailukohtia Eerolan (2010, s.47) tutkimukseen: siinä 

Jyväskylästä ja Oulusta valmistuneet ja musiikinopettajina sekä muissa työtehtävissä 
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toimineet musiikkikasvattajat osoittivat myös eniten kiinnostusta musiikkiteknologiaan. 

Seuraavina tulivat musiikin erityisopetukseen ja äänenkäyttöön liittyvät koulutusaiheet.  

Omassa aineistossani musiikin erityispedagogiikan kiinnostavuus (ka: 3, 72) 

koulutusaiheena ei noussut yhtä selvästi esille, kuin Eerolan kyselyssä. Vertaillessa eri 

vastaajaryhmiä ilmeni kuitenkin mielenkiintoisia yhteyksiä: mitä alhaisemman 

työtyytyväisyyslukeman vastaaja oli ilmoittanut, sitä korkeammaksi osoittautui keskimäärin 

hänen kiinnostuksensa musiikin erityispedagogiikan täydennyskoulutukseen. Kuviossa 9 

olevien pylväiden pituudet kuvaavat kunkin ryhmän kiinnostuksen tasoa ja värit puolestaan 

ryhmän työtyytyväisyyden tasoa. Tarkastelussa on selvyyden vuoksi tässä 87 työllistä 

vastaajaa sillä vain yksi vastaaja 88:sta oli ilmoittanut työtyytyväisyyslukemakseen arvojen 

3–5 ulkopuolelle sijoittuvan arvon (2).  

  

 

 

Kuvio 9. Työllisten vastaajien osoittama täydennyskoulutuskiinnostus (1-5) musiikin 

erityispedagogiikkaa kohtaan verrattuna heidän ilmoittamiinsa 

työtyytyväisyyslukemiin (3,4,5).  

 

Erityispedagogiikka oli työtyytyväisyyttänsä kuvaavaksi arvoksi 3 valinneiden joukossa 

jopa kaikkein kiinnostavin (4,38) täydennyskoulutusaihe samoin kuin luovat ja 

itseohjautuvat työmuodot (4,38). Työtyytyväisyyden ja erityispedagogiikan 

täydennyskoulutustarpeen välinen riippuvuussuhde oli havaittavissa sekä musiikinopettajien 

että muilla aloilla toimivien keskuudessa. Se saattaa kuvastaa paikkakohtaisesti niitä työssä 

kohdattavia oppilasainekseen liittyviä ongelmia, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti vastaajan 

työtyytyväisyyteen.  

Sukupuoltenkin välisiä kiinnostuksen eroja ilmeni yksittäisten aihepiirien kohdalla. Alla 

olevassa kuviossa ovat niistä selkeimmät: naispuolisia vastaajia kiinnosti musiikkiliikunta, 

kuoronjohto ja alaluokkien musiikkikasvatus selvästi enemmän kuin miehiä. Miehiä 

puolestaan kiinnosti musiikkiteknologia naisia melko selkeästi enemmän (ks. kuvio 10). 
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Kuvio 10. Esimerkkejä aihepiirikohtaisista sukupuolieroista musiikkikasvattajien 

täydennyskoulutuskiinnostuksessa. (1= ei kiinnosta ollenkaan, 5 = kiinnostaa erittäin 

paljon) 

 

Myös työelämän ulkopuolella olevat vastaajat (N = 12) saivat vastata 

täydennyskoulutusaiheiseen kysymykseen, muttei ”työnsä” vaan ”työllistymisensä” 

kannalta. Yleinen kiinnostus (ka: 3,21) täydennyskoulutusaiheisiin oli heidän 

keskuudessaan vähäisempää, kuin työelämässä toimijoilla. On kuitenkin huomioitava, että 

suurin osa ryhmän jäsenistä oli perhevapaalla tai opiskelijoina, joten se ei ehkä ollut kaikille 

aivan ajankohtaiselta tuntuva kysymys. Kolmasosa heistä oli kuitenkin aiemmin osallistunut 

johonkin musiikkikasvatusalan täydennyskoulutukseen. Eniten kiinnostusta ryhmän 

keskuudessa herättivät bändisoitto (3,92), improvisointi, pianon vapaa säestys, laulaminen 

ja äänenkäyttö sekä sovitus (ks. kuvio 11). Vähiten kiinnostaviksi koettiin säveltapailu ja 

musiikin teoria (2,42). 
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Kuvio 11. Ei–työllisiä ( N = 12) musiikkikasvattajia keskimäärin eniten kiinnostaneet 

10 täydennyskoulutusaihetta (ka: 3,21). 

 

Koulutustarpeen kohdentamisen kannalta on tarkoituksenmukaista tarkastella 

vastausaineistoani seuraavaksi myös ammattikunnittain eriteltyinä, sillä esimerkiksi 

musiikin yhdistelmäopettajina toimivat kyselyyni vastaajat ilmaisivat musiikin 

erityispedagogiikkaa kohtaan merkittävästi suurempaa kiinnostusta (4,30) kuin muut 

musiikinopettajaryhmät.  

5.3.1 Musiikinopettajien täydennyskoulutuskiinnostuksen aiheet 

Musiikinopettajista 45 % ilmoitti osallistuneensa valmistumisensa jälkeen jollekin 

musiikkikasvatukseen liittyvälle täydennyskoulutuskurssille. Jotkut heistä olivat 

osallistuneet useallekin kurssille. Musiikinopettajien arvio lomakkeessa tarjottujen 27 

täydennyskoulutusaiheiden kiinnostavuudesta oli keskiarvoltaan 3,58. Selkeästi eniten heitä 

kiinnosti musiikkiteknologiaan (4,37) liittyvä lisäkoulutus. Neljä seuraavaksi eniten 

kiinnostusta herättänyttä täydennyskoulutusaihetta olivat laulaminen ja äänenkäyttö (4,14), 

luovat ja itseohjautuvat työmuodot (4,02), bändisoitto (4,00) ja musiikkivideon teko (3,98). 
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Musiikin erityispedagogiikka (3,95) oli myös keskimääräistä enemmän kiinnostusta 

herättänyt täydennyskoulutuksen aihe (ks. kuvio 12).  

 

Kuvio 12. Musiikinopettajien (N = 59) keskuudessa keskimäärin kiinnostavimmiksi 

koetut täydennyskoulutuksen aiheet (ka: 3,58). 

 

Sain motiivin kolmanneksi kiinnostavimmaksi osoittautuneen ”luovien ja itseohjautuvien 

työmuotojen” aihepiirin liittämiseen koulutusaiheiden joukkoon Eerolan (2010) 

tutkimuksesta, jonka yhteydessä ilmeni että musiikinopettajilla oli työssään eniten haasteita 

juuri luovien työmuotojen soveltamisessa.  

Vähiten kiinnostusta tarjotuista aiheista puolestaan herättivät alhaalta ylöspäin lueteltuina 

(ks. kuvio 13): kasvatustieteiden jatkotutkinto (2,44), säveltapailu (2,66), musiikinteoria 

(2,88), soitinpedagogiikka (3,22) ja orkesterinjohto (3,26).  
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Kuvio 13 Musiikinopettajien (N = 59) keskuudessa keskimäärin vähiten 

kiinnostavimmiksi koetut täydennyskoulutuksen aiheet (ka: 3,58). 

 

Pianon vapaan säestyksen täydennyskoulutusta kohtaan osoitettu kiinnostus oli verraten 

pientä (3,34), vaikka musiikinopettajat pitivätkin musiikkikasvatuskoulutuksen sisältöä 

arvioidessaan pianon vapaata säestystä yhtenä tärkeimmistä koulutuksessa suorittamistaan 

opinnoista. Ilmeisesti he kokivat pärjäävänsä työssään riittävän hyvin joko 

musiikkikasvatuskoulutuksen aikana tai työssään oppimillaan taidoillaan.  

 Kuten aiemmin tuli esille, kaikkien työllisten vastaajien täydennyskoulutuskiinnostus 

erityispedagogiikkaa kohtaan korreloi heidän työtyytyväisyyttänsä kuvaavan lukeman 

kanssa. Työhönsä melko tyytyväiset (3) – tai toisin päin tulkiten melko tyytymättömät 

musiikinopettajat pitivät erityispedagogiikkaa (4,31) toiseksi kiinnostavimpana aiheena 

musiikkiteknologian (4,38) jälkeen.  Lisäksi musiikinopettajilla ilmeni vastaavanlainen 

piirre myös musiikkiterapiaa kohtaan osoitetussa täydennyskoulutuskiinnostuksessa 

suhteessa koettuun työtyytyväisyyteen (ks. kuvio 14). 
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Kuvio 14. Musiikinopettajien osoittama täydennyskoulutuskiinnostus musiikin 

erityispedagogiikkaa sekä musiikkiterapiaa (1-5) kohtaan verrattuina heidän 

ilmoittamiinsa työtyytyväisyyslukemiin (3,4,5). 

 

Työhönsä melko tyytyväiset tai melko tyytymättömät (3) musiikinopettajat kokivat 

musiikkiterapian viidenneksi kiinnostavimmaksi täydennyskoulutusaiheeksi (4,00). Sitä 

vastoin työhönsä tyytyväiset tai erittäin tyytyväiset (4–5) musiikinopettajat osoittivat 

keskimääräistä vähäisempää kiinnostusta musiikkiterapiaa kohtaan kaikkien aiheiden 

joukossa. Työhönsä erittäin tyytyväisten (5) musiikinopettajien yleinen 

täydennyskoulutuskiinnostus eri aiheita kohtaan (ka: 3,82) oli keskimäärin korkeampi kuin 

työhönsä tyytyväisillä (ka: 3,47) tai melko tyytyväisillä (ka: 3,58). Se osaltaan kasvattaa 

näitä erityispedagogiikan ja musiikkiterapian kiinnostuksen työtyytyväisyyskohtaisesti 

eriteltyjä eroja. 

Varovaisesti arvioiden myös musiikinopettajan omaama suhteellisen vähäinen työkokemus 

saattoi heijastua osoitettuun täydennyskoulutuskiinnostukseen. Erityisen kiinnostuneita 

musiikin erityispedagogiikasta olivat työssään alle vuoden verran toimineet 

musiikinopettajat (N = 5), joista 2 oli yhdistelmäopettajia ja 3 musiikin aineenopettajia. He 
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pitivät musiikin erityispedagogiikkaa kiinnostavimpana täydennyskoulutusaiheena (4,80) 

yhdessä bändisoiton (4,80) ohella. 

Musiikinopettajia ammattiryhmittäin tarkasteltuna musiikin yhdistelmäopettajat osoittivat 

muihin ryhmiin nähden merkittävästi korkeampaa mielenkiintoa musiikin 

erityispedagogiikkaa kohtaan: se oli heidän ryhmässään musiikkiteknologian jälkeen 

toiseksi kiinnostavin aihe (4,30). LO-opettajia aihe kiinnosti myös keskimäärin muita aiheita 

enemmän (4,00), mutta kaikkien aineenopettajien (3,70) listalla se oli 27 koulutusaiheen 

joukon puolivälissä. Kiinnostuksen tasossa erityispedagogiikkaa kohtaan ei myöskään 

ilmennyt eroa musiikkiluokkia opettavien (N = 10) tai tavallisia ryhmiä opettavien (N = 20) 

aineenopettajien välillä.  

Erityispedagogiikan kiinnostavuutta yhdistelmäopettajien keskuudessa voi kenties selittää 

sillä, että musiikin yhdistelmäopettajien opetuksessa oleva oppilasaines saattaa olla usein 

ikähajonnaltaan laajempi kuin muilla opettajaryhmillä ja osa opetuksesta sekä työyhteisöstä 

sijoittua eri tiloihin joka asettaa haasteensa esimerkiksi oppilastuntemukselle. Työnkuvan 

mahdollisen hajanaisuuden seurauksena ei yhdistelmäopettajilla ole ehkä käytössään 

vastaavanlaisia pedagogisia puitteita kuin LO-opettajilla tai aineenopettajilla. Eroja voi 

esiintyä muun muassa erityisopetuksen järjestelyissä, luokka-avustajaresursseissa tai 

opettajien välisissä yhteistyömahdollisuuksissa. Jaakkolan (1998) tutkimukseen 

osallistuneita luokanopettajia ei erityisesti houkutellut yhteistyö musiikin aineenopettajien 

kanssa ja se toteutui pääosin ”henkilökemioiden” perusteella, vaikka toisinpuolista 

kiinnostusta musiikinopettajien taholta olisikin ollut.  

Tuusan (2010, mm. s. 2) tutkimukseen osallistuneet musiikinopettajat, jotka opettivat 

musiikkia sekä ylä- että alakoulussa, olisivat kaivanneet koulutuksestaan lisää pedagogisia 

valmiuksia alaluokkalaisten opetukseen. Oman kohderyhmäni yhdistelmäopettajien 
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keskuudessa ei kuitenkaan ilmennyt merkillepantavaa kiinnostusta alaluokkien 

musiikkikasvatusta koskevaan täydennyskoulutukseen (3,65), joskin se kiinnosti heitä 

kuitenkin hieman keskimääräistä enemmän (vastausten keskiarvo: 3,49). LO-

musiikinopettajat osoittivat sitä vastoin alaluokkien musiikkikasvatukseen liittyvään 

koulutusaiheeseen huomattavaa kiinnostusta (4,00), mutta musiikin aineenopettajia se 

kiinnosti vain vähäisessä määrin (2,83).  

Muita ryhmiä paljon kiinnostanut laulun ja äänenkäytön koulutusaihe oli 

yhdistelmäopettajien listassa mielenkiintoisesti vasta kolmannellatoista sijalla (3,60). Alla 

olevassa kuviossa 15 esitetään pylväskuviomuodossa joitakin aihepiirikohtaisia esimerkkejä 

opettajaryhmittäin jaoteltuina. 
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Kuvio 15. Esimerkkejä opettajaryhmien välisistä eroista eri 

täydennyskoulutusaiheita kohtaan koetussa kiinnostuksessa (ML-opettajat = 

musiikkiluokkia opettavat). 

 

Musiikin aineenopettajien suosimissa täydennyskoulutusaiheissa ilmeni pari erityispiirrettä: 

aineenopettajat tunsivat muita ryhmiä enemmän kiinnostusta rumpujen ja lyömäsoitinten 

(4,00) täydennyskoulutukseen. Lisäksi kitaransoiton (3,97) aihepiiri kiinnosti heitä lähes 

yhtä paljon kuin musiikkiluokkia opettavia kollegoja (4,08).  Selityksenä siihen voi olla että 

varsinkin lukioikäisten oppilaiden joukosta voi löytyä soittoharrastuksessaan jo pitkälle 

edenneitä opiskelijoita, joiden ohjaamisessa nuo täydennyskoulutuksen kautta karttuvat 

taidot tulisivat tarpeeseen.  
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Muutamia muitakin merkillepantavia eroja opettajaryhmien kesken oli havaittavissa, joita 

voitaneen selittää kunkin ryhmän toimenkuvaan, työympäristöön sekä opetussuunnitelmaan 

liittyvillä erityispiirteillä. LO-musiikinopettajat osoittivat muiden suosiman 

musiikkiteknologian sijasta eniten kiinnostusta laulamisen ja äänenkäytön 

täydennyskoulutusta kohtaan (ka: 4,33). Musiikkiteknologia oli LO-musiikinopettajien 

listalla vasta jaetulla viidennellä sijalla. Tosin hekin pitivät sitä erittäin kiinnostavana (4,11) 

koulutusaiheena. Yhtä paljon LO-musiikinopettajia kiinnosti myös kotimainen 

kansanmusiikki (4,11), joka aiheena puolestaan ei muiden musiikinopettajien ryhmissä 

herättänyt vastaavaa kiinnostusta: kotimainen kansanmusiikki oli yhdistelmäopettajien 

listassa hieman keskiarvoa ylempänä (3,65) ja aineenopettajien keskuudessa (3,33) 

keskiarvon alapuolella.  

Tarjotuista täydennyskoulutusaiheista yleisesti kiinnostuneimpia (ka: 3,77) olivat 

musiikkiluokkia opettavat vastaajat (N = 13). Muun muassa ilmaisutaito (4,17) sekä 

orkesterijohto (3,92) herättivät heidän keskuudessaan suhteellisesti enemmän kiinnostusta 

kuin muilla. Se selittynee musiikkiluokkien keskimäärin suuremmilla musiikin 

opetustuntimäärillä ja osin niiden mahdollistamalla laaja-alaisella opetussuunnitelmalla, 

johon kuuluu myös orkesterisoitto (ks. kuvio 16). 
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Kuvio 16. Musiikkiluokille musiikkia opettavien (N = 13) kiinnostavimmiksi koetut 

täydennyskoulutuksen aiheet (ka: 3,77). 

 

Vastaajat saivat ehdottaa myös omia ehdotuksiaan täydennyskoulutusaiheiksi valmiiksi 

olleiden vaihtoehtojen lisäksi.  Ehdotettuja täydennyskoulutuksen aihepiirejä olivat muun 

muassa ryhmänhallintataidot, opetus- sekä jaksosuunnitelmien laatiminen, yksityisen 

ohjelmatoimiston perustaminen, oppilaan arviointi musiikissa, puheäänenkäyttö ja musiikin 

lukiodiplomi.  

5.3.2 Muissa työtehtävissä toimivat 

Lienee syytä kerrata vielä tiivistetysti muissa tehtävissä toimivien tarkempaa ammatillista 

kuvaa: Lähes puolet tästä ryhmästä opetti musiikkia vapaan sivistystyön, 

musiikkioppilaitoksen tai yliopiston palveluksessa. Joukossa oli myös yksittäinen 

freelancer–soitonopettaja joka antoi yksityistunteja. Lisäksi ryhmässä työskenteli henkilöitä 

musiikkiin sidoksissa olevissa asiantuntijatehtävissä muun muassa festivaalin 

toiminnanjohtajana, orkesterin intendenttinä, musiikkitieteilijänä, musiikkikasvatuksen 

opiskelijoiden opettajana, musiikin tuottajana ja konservatorion tuottaja-tiedottajana. 
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Joukkoon lukeutui myös lauluntekijä-muusikko, freelance–muusikko ja kanttori. Osa 

ryhmästä toimi kouluissa luokanopettajina tai muuten kasvatusalalla.  

Musiikkikasvatusalaan liittyvään täydennyskoulutukseen oli tästä ryhmästä aiemmin 

osallistunut 28 %. Yleinen kiinnostuksen taso kyselyssä tarjottuja täydennyskoulutusaiheita 

kohtaan oli laimeampaa kuin musiikinopettajilla vastausten saaman keskiarvon perusteella. 

Musiikinopettajien mielestä kiinnostavin koulutusaihe – musiikkiteknologia – oli tämän 

ryhmän listassa vasta seitsemänneksi kiinnostavin (3,70).  

Kiinnostavimpana pidettiin laulamiseen ja äänenkäyttöön liittyvää koulutusta (4,15). 

Seuraavaksi varteenotettavimpia aiheita olivat improvisointi (4,00), pianon vapaa säestys 

(3,89), luovien ja itseohjautuvien työmuotojen toteutus (3,85), sovitus (3,78) ja sävellys 

(3,71). Aiheiden joukosta yli keskiarvon noussut tieteellisen jatkotutkinnon (3,30) 

mahdollisuus kiinnosti tätä ryhmää huomattavasti enemmän kuin musiikinopettajina 

toimivien joukkoa. Musiikkivideon teko sekä musiikin erityispedagogiikka kiinnostivat 

puolestaan huomattavasti vähemmän. Vastoin hienoista oletustani ei listassa alle keskiarvon 

sijoittunut soitinpedagogiikka (3,11) näyttänyt herättävän joukossa kovin mainittavaa 

kiinnostusta (ks. kuviot 17 ja 18). 

 

Kuvio 17. Työelämässä muilla aloilla toimivien (N = 29) keskimäärin 

kiinnostavimmiksi koetut täydennyskoulutuksen aiheet (ka: 3,27). 
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Kuvio 18. Työelämässä muilla aloilla toimivien (N = 29) keskimäärin vähiten 

kiinnostaviksi koetut täydennyskoulutuksen aiheet (ka: 3,27). 

 

Työtyytyväisyyden taso (1–5) heijastui ryhmän yleiseen täydennyskoulutuskiinnostukseen 

käänteisesti musiikinopettajiin verrattuna. Matalamman työtyytyväisyyden lukeman 

ilmoittaneet osoittivat korkeamman lukeman antaneita keskimäärin enemmän kiinnostusta 

eri koulutusaiheisiin (ks. taulukko 4). Tässä yhteydessä ei ole huomioitu yksittäistä 

vastausta, jossa työtyytyväisyyslukemaksi oli ilmoitettu 2. Muutenkin mahdolliseen 

riippuvuussuhteeseen on syytä suhtautua varauksella, sillä etenkin melko tyytyväisten tai 

tyytymättömien (3) ryhmä on lukumäärältään pieni. Kaikki kolme ryhmän jäsentä pitivät 

kiinnostavimpana aiheena luovien ja itseohjautuvien työmuotojen toteutusta (5,0), jonka 

jälkeen tuli musiikin erityispedagogiikka (4,67).  

 

 

 

 



90 

 

 

Taulukko 4. Muilla aloilla toimivien työtyytyväisyyslukemat sekä osoitettu 

täydennyskoulutuskiinnostus (ka: 3,27). 

 

Työtyytyväisyyden tason lukema 

(3–5) sekä sen lukumääräinen 

osuus ryhmästä. 

Keskimääräinen kiinnostus 

täydennyskoulutusaiheita 

kohtaan (1–5). 

3 (N = 3) 4,01 

4 (N = 17) 3,35 

5 (N = 8) 2,99 

 

Muilla aloilla kuin musiikinopettajina toimivien kiinnostuksen kohteissa oli havaittavissa 

miesten (N = 11) ja naisten (N = 18) välisiä eroja. Aiheiden saamissa kiinnostavuuden 

keskiarvoissa koko ryhmässä seitsemänneksi sijoittunut musiikkiteknologia oli saman 

ryhmän miesten keskuudessa kuitenkin kaikkein suosituin koulutusaihe (miehet: 4,22 ja 

naiset: 3,47). Lisäksi sävellys, sovitus ja myös soitinpedagogiikka kiinnostivat miehiä 

selvästi enemmän kuin naisia. Niin ikään pianon vapaa säestys nousi miesten keskuudessa 

jopa toiseksi halutuimmaksi koulutusaiheeksi (miehet: 4,2 ja naiset: 3,71). Naisilla esiintyi 

kiinnostavuuden suhteen tosin suurta hajontaa. 13 naista piti aihetta kiinnostavana tai erittäin 

kiinnostavana ja 5 puolestaan vähän tai ei lainkaan kiinnostavana. 

Muissa työtehtävissä toimivan ryhmän kiinnostus pianon vapaan säestyksen 

täydennyskoulutukseen oli yleisesti ottaen selkeästi korkeampi kuin musiikinopettajilla. Voi 

kenties olla, että taitoa ei harjoitettu työssä ehkä niin jokapäiväisesti kuin musiikinopettajilla 

ja koulutuksen aikana hankittuja valmiuksia haluttiin pitää yllä tai kehittää edelleen. Osaa 

heistä saattoi myös motivoida osaamisensa kehittäminen omaa opetustyötänsä tai vaikkapa 

puhtaasti musiikillisia tarkoitusperiä varten.   

Erityisesti sukupuolten välisiä mieltymyseroja (ks. kuvio 19) esille tuova aihepiiri oli 

musiikkiliikunta: naiset pitivät aihetta kohtalaisen kiinnostavana (3,56), kun taas miesten 

kiinnostuksen kohteena se sijoittui listan häntäpäähän (1,60).  Sama piirre ilmeni 

työtehtävistä riippumatta – myös musiikinopettajan tehtävissä miehet tunsivat kaikkein 
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vähiten kiinnostusta (2,43) juuri musiikkiliikuntaa kohtaan täydennyskoulutusaiheena kun 

puolestaan musiikinopettajina toimivia naisia se kiinnosti merkittävästi enemmän (3,87).  

 

 

 

 

Kuvio 19. Esimerkkejä työelämässä muilla aloilla toimivien aihepiirikohtaisista 

sukupuolieroista täydennyskoulutuskiinnostuksessa. 

 

Kysyttäessä vastaajien omia ehdotuksia täydennyskoulutusaiheiksi yksi ryhmän vastaaja 

esitti siihen musiikkitieteen perusopintoja. Musiikkitieteen opinnothan eivät sisälly Oulun 

musiikkikasvatuskoulutuksen opinto-ohjelmaan, vaan sitä on mahdollista opiskella muun 

muassa Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistoissa. Seuraavassa luvussa 

tarkastellaan Oulun musiikinopettajakoulutuksen sisältämiä opintoja pääpiirteittäin sekä 

siellä musiikinopettajatutkintonsa suorittaneiden henkilöiden käsityksiä koulutuksestaan. 

5.4 Musiikkikasvattajien arvio koulutuksestaan 

Vastaajat saivat kyselyssä arvioida suorittamiaan Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen 

opintoihin kuuluneita kursseja tai opintokokonaisuuksia sekä niiden soveltuvuutta omaan 

kyselyhetkiseen työhönsä. Listalla oli niitä kaikkiaan 34 kappaletta, jotka oli koottu 

keskeisistä opinto-ohjelmaan ennen vuotta 2013 sisältyneistä ja oletettavasti kaikille 

koulutuksen käyneille tutuista aihepiireistä. Kaikki 85 työllistä vastaajaa sekä 3 

perhevapaalla ollutta musiikinopettajaa arvioivat kunkin kurssin tarpeellisuutta omassa 

työelämässä asteikolla 1–5. Ei-työlliset henkilöt arvioivat opintojen merkitystä heille 

itsellensä. Työelämässä toimivien vastaajien arvioiden kurssikohtainen keskiarvo oli 3,71 ja 
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käsityksensä mukaan heidän työnsä kannalta merkityksellisin kurssi oli pianon vapaa säestys 

(4,72) ja vähiten merkityksellinen puolestaan vieras kieli (2,51).  

Kaikki listalla esillä olleet kurssit työllisten arvioimina laskevassa järjestyksessä 

tarpeellisimmasta tarpeettomimpaan olivat: pianon vapaa säestys, bändi- ja yhteissoitto, 

bändipedagogiikka, rummut ja perkussiot, kitaran vapaa säestys, musiikin transkriptio, 

kouluharjoittelu, pop–jazz-laulu, pedagogiset opinnot, sovitus, musiikkiteknologia, vapaan 

säestyksen pedagogiikka, ainedidaktiikka, afroamerikkalaisen musiikin teoria, koulu- ja 

kansansoittimet, länsimaisen taidemusiikin historia, soitinpedagogiikka, improvisointi, 

kuoronjohto, kotimainen kansanmusiikki, sävellys–sanoitus, projektin tai produktion 

suunnittelu, länsimaisen musiikin teoria, säveltapailu, etnomusiikki, musiikkiliikunta, 

kasvatustiede, orkesterinjohto, viestintätaidot, klassinen piano, klassinen laulu, 

musiikkiterapia, soitinrakennus ja vieras kieli (ks. kuvio 20) 
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Kuvio 20. Työelämässä toimivien musiikkikasvattajien (N = 88) arvio 

koulutusohjelman eri kurssien (N = 34) merkityksestä työssä suoriutumiseensa (ka: 

3,71). 
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Lomakkeen lopussa vastaajat antoivat myös yleisarvionsa koulutuksesta hankkimiensa 

valmiuksien soveltuvuudesta työhönsä tai työllistymiseensä asteikolla 1–5. Kaikkien sadan 

vastaajan keskimääräisesti annettu arvio (ks. taulukko 5) koulutuksestaan oli 3,97 eikä 

kukaan vastaajista valinnut kyseiseen kohtaan lukuarvoa 1 tai 2. Työelämässä toimivien 88 

vastaajan mitattu arvioiden keskiarvo (ks. taulukko 6) oli lähes sama 3,99. 

Taulukko 5. Kaikkien musiikkikasvattajien (N = 100) arvio koulutuksesta saamistaan 

valmiuksista työhönsä tai työllistymiseensä. (ka: 3,97). 

 

 5 4 3 2 1  Yhteensä Keskiarvo 

Erittäin 

hyvät valmiudet 
15 67 18 0 0 Erittäin huonot valmiudet 100 3,97 

 

Taulukko 6. Työllisten musiikkikasvattajien (N = 88) arvio koulutuksesta saamistaan 

valmiuksista työhönsä tai työllistymiseensä. 

 

 
5 4 3 2 1  Yhteensä Keskiarvo 

Erittäin 

hyvät valmiudet 
13 61 14 0 0 Erittäin huonot valmiudet 88 3,99 

 

Oulun musiikkikasvatuksen koulutuksen antamia valmiuksia työhön tai työllistymiseen 

pidettiin siis yleisesti ottaen vähintään melko hyvinä ja joidenkin mielestä jopa erinomaisina. 

Ilmeni että työllisten yleisarvio koulutuksesta saamistaan valmiuksista heijasti usein myös 

heidän käsitystään eri opintojen merkityksestä työhönsä sekä kyselyssä tarjottujen 

täydennyskoulutusaiheiden koettua kiinnostavuutta (ks. taulukko 7). 
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Taulukko 7. Työllisten (N = 88) antamat yleisarviot koulutuksesta saamistaan 

työvalmiuksista sekä niiden vertailua suoritettujen opintojen merkityksen sekä 

täydennyskoulutuskiinnostuksen välillä. 

 

Yleisarviot koulutuksesta 

saaduista työvalmiuksista 

sekä vastanneiden 

lukumäärät. 

Arvio suoritettujen eri 

opintojen 

merkityksistä 

(keskimäärin). 

Kiinnostus keskimäärin eri 

täydennyskoulutusaiheisiin. 

3 (N = 14) 3,23 3,13 

4 (N = 61) 3,76 3,48 

5 (N = 13) 3,92 3,82 

   

Sinänsä mielenkiintoinen yksityiskohta on että kaikki 13 koulutuksesta erittäin hyvät 

valmiudet (5) mielestään saanutta henkilöä pitivät musiikin teknologiaa erittäin 

kiinnostavana täydennyskoulutusaiheena (ka: 5,0). Musiikinopettajina toimivien käsitykset 

koulutuksesta saaduista valmiuksista korreloivat myös heidän työtyytyväisyyden tasoa 

kuvaavan lukeman kanssa (ks. taulukko 8).  Muilla aloilla toimivilla ei ilmennyt vastaavaa 

yhteyttä.  

Taulukko 8. Musiikinopettajien (N = 59) antamat yleisarviot koulutuksesta 

saamistaan työvalmiuksista sekä niiden vertailua koettuun työtyytyväisyyteen. 

 

Musiikinopettajien 

yleisarviot koulutuksesta 

saaduista valmiuksista sekä 

vastanneiden lukumäärät. 

Työtyytyväisyyslukema 

3 (N = 6) 3,67 

4 (N = 41) 3,98 

5 (N = 12) 4,33 
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Aineistosta löytyi mielenkiintoisia eroja myös eri vuosina valmistuneiden ryhmissä: vuosina 

2003 sekä erityisesti 2004 valmistuneet antoivat keskimääräistä paremmat (4,50) ja 

puolestaan vuonna 2010 valmistuneet keskimääräistä kielteisemmät (3,38) arviot 

koulutuksestaan. Alhaalla olevasta kuviosta 21 voi tarkastella kyseistä vuosivaihtelua; mitä 

korkeampi pylväs, sitä myönteisempi on sinä vuonna valmistuneiden yleinen arvio 

koulutuksestaan. 

 

 

Kuvio 21. Musiikkikasvattajien arvio koulutuksesta saaduista työvalmiuksista 

valmistumisvuosittain ryhmiteltyinä. 

 

Aineistostani ei voi johtaa suoraa selitystä kyseisille valmistumisvuosikohtaisille eroille niin 

sanotussa ”MUKO -tyytyväisyydessä”. Vertaillessa kahta ääripäätä eli vuosia 2004 ja 2010, 

niin noina vuosina valmistuneiden ammatillisessa sijoittumisessa oli eroa. 

”Tyytyväisyysvuonna” 2004 valmistuneista kahdeksasta henkilöstä kaikki toimivat 

työelämässä ja kuusi heistä musiikinopettajina. Myös vuonna 2010 oli saman verran 

valmistuneita, mutta heistä kaksi oli perhevapaalla, kolme musiikinopettajina ja kolme 

muissa työtehtävissä.  

Musiikinopettajat olivat yleensä muita tyytyväisempiä koulutuksesta saamiinsa valmiuksiin. 

Sekään ei kuitenkaan selitä eroa näiden kahden valmistumisvuoden välillä, sillä vuoden 

2010 valmistuneilta ammattiryhmittäinkin eritelty ”valmiuskäsitysten” keskiarvo oli muiden 

vuosien vastaavien ammattiryhmien keskiarvoa yleisesti alempi. Tuon vuosikurssin 2010 
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työtyytyväisyyteen ei tavallista matalampi käsitys koulutuksestaan saaduista valmiuksista 

näyttänyt kuitenkaan heijastuvan, sillä silloin valmistuneiden työllisten (N = 6) 

työtyytyväisyyden keskiarvo oli korkea (4,33).  

Saattaisiko vuoden 2010 muita vuosia huonompi lukema korreloida kenties sen kanssa, että 

kyseisenä ajankohtana koko Oulun koulutusyksikön tulevaisuutta kyseenalaistettiin monelta 

taholta eikä koulutukseen otettu silloin lainkaan uusia opiskelijoita? Oliko vastaavasti 

vuoden 2004 muita paremmalla lukemalla yhteyttä siihen, että vuosituhannen alussa 

samassa oppilaitoksessa koettu edellinen kriisi oli juuri myönteisesti ohitettu?  

5.4.1 Musiikinopettajien arvio koulutuksensa valmiuksista 

Koska eri ammateissa vaaditaan erityyppisiä valmiuksia, on syytä tarkastella näitä tuloksia 

myös ammattikunnittain jaoteltuina. Edellä tuli jo sivuttua nimenomaan musiikinopettajien 

kohdalla ilmenevää yhteyttä koulutuksesta muodostetun yleisarvion ja työtyytyväisyyden 

välillä. Musiikinopettajien asteikkokysymyksen keskiarvo musiikkikasvatuskoulutuksesta 

saamistaan valmiuksista oli 4,1 (ks. taulukko 9).  

Taulukko 9. Musiikinopettajien arvio koulutuksesta saamistaan valmiuksista 

työhönsä nähden. 

 

 5 4 3 2 1  Yhteensä Keskiarvo 

Erittäin 

hyvät valmiudet 
12 41 6 0 0 Erittäin huonot valmiudet 59 4,1 

 

Erityispainotteisissa kouluissa musiikkiluokkia opettavat musiikinopettajat (4,31) pitivät 

koulutuksesta saamiaan työvalmiuksia parempina kuin heidän normaaliluokkien kanssa 

työskentelevät kollegansa (4,04). Kaikki musiikkiluokkien opettajat (N = 13) pitivät 

saamiaan valmiuksia vähintään hyvinä tai erittäin hyvinä (4–5) Tavallisia luokkia opettavilla 

musiikin aineen-, yhdistelmä-, tai LO-opettajilla ei ilmennyt keskenään merkittäviä ryhmien 

välisiä eroja. 
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Suorittamistaan musiikkikasvatuskoulutuksen opinnoista musiikinopettajat pitivät 

tärkeimpänä bändi- ja yhteissoittoa (4,88), jonka jälkeen tuli pianon vapaa säestys (4,76). 

Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin bändipedagogiikkaa eli ”pedibändiä” (4,66). Oulun 

yliopiston musiikkikasvatuskoulutuksen opintosuunnitelmaan on sisältynyt kaksi kurssia, 

jotka ovat tulleet mukaan koulutusyksikön erityispiirteinä sen perustamisvaiheessa: 

bändipedagogiikka sekä vapaan säestyksen pedagogiikka (vaparipedi). Hyvönen (2009, s. 

204) toteaa niiden olleen koulutuksen kannalta ”hedelmällisiä” ja vakiinnuttaneen paikkansa 

opetusohjelmassa. Musiikinopettajat pitivät myös vapaan säestyksen pedagogiikkaa 

opintoja työnsä kannalta hyödyllisinä (4,09). Poikkeavan näkökulman muuhun 

vastaajajoukkoon verrattuna esitti koulutuksen sisältöä käsittelevässä avoimessa 

kysymyksessä yksi vastaaja jonka mukaan ”vaparipedi oli yhtä kuin rahastusta”. Avointa 

aineistoa tarkastellaan lisää hieman myöhemmin. 

Listassa oleva järjestys (ks. kuvio 22) ylipäätänsä on ehkä melko looginen koulun musiikin 

opetussuunnitelman sisältöä vasten ajateltuna. Se heijastanee myös osaltaan vastaajien 

työssään suosimia menetelmiä.  
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Kuvio 22. Musiikinopettajien (N = 59) arviot omien opintojensa aikana suorittamien 

34 kurssien koetusta merkityksestä työtänsä ajatellen (ka: 3,79).  
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Musiikinopettajaryhmien käsitykset eri kurssien tärkeydestä eivät yleisesti kovin jyrkästi 

poikenneet toisistaan, mutta joitakin eroja ilmeni (ks. kuvio 23). Bändi- ja yhteissoiton 

tarpeellisuus korostui erityisesti tavallisia luokkia opettavien musiikin aineenopettajien 

vastauksissa, sillä heistä kaikki 20 henkilöä pitivät sitä erittäin tarpeellisena (5) kurssina 

työnsä kannalta. Musiikkiluokkien opettajat ja LO-musiikinopettajat pitivät 

musiikkiliikunnan ja kuoronjohdon opintoja erittäin tarpeellisina kursseina (ka > 4) kun 

puolestaan tavallisten ryhmien aineen- ja yhdistelmäopettajien arviot niiden 

tarpeellisuudesta jäivät selvästi heidän listansa yleisen keskiarvon alapuolelle. 

Orkesterinjohdon opintoja pidettiin erittäin tarpeellisena vain musiikkiluokkien opettajien 

(4,25) keskuudessa, ja kotimaista kansanmusiikkia puolestaan pelkästään LO-

musiikinopettajien (4,11) parissa. Kaikkien muiden ryhmien vastauksissa molempien 

kurssien merkitysten saavuttamat arviot jäivät listan keskiarvon alapuolelle. Tavallisia 

luokkia opettavat aineenopettajat pitivät koulu- ja kansansoitinten kurssia kohtalaisen 

tarpeellisena (3,79), joka oli sama lukema kuin ryhmän kaikkien vastausten keskiarvo. Muut 

ryhmät arvioivat puolestaan kyseisen kurssin erittäin tarpeelliseksi (ka > 4) ja LO-opettajien 

listassa se oli jopa neljänneksi tarpeellisin kurssi (4,33).  

 

Kuvio 23. Esimerkkejä eri musiikinopettajaryhmien välisistä käsityseroista tiettyjen 

opintojen tarpeellisuudesta työssä suoriutumiseen (1 = täysin tarpeeton,  5 = erittäin 

tarpeellinen).  
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Samoin kuin täydennyskoulutuskiinnostusta koskevien aihepiirien kohdalla, ilmeni tässäkin 

kahtiajakoa sukupuolten välillä. Naispuoliset vastaajat arvioivat etenkin kuoronjohdon 

opintojen merkityksen työnsä kannalta huomattavasti tarpeellisemmaksi kuin miespuoliset 

kollegansa (N: 4,16 – M: 3,14). Samoin oli laita kotimaisessa kansanmusiikissa (3,97–3,19), 

musiikkiliikunnassa (3,76–3,05) ja koulu- sekä kansansoittimissa (4,24–3,55). Aivan 

vastaavia eroja ei ilmennyt toisin päin: suurin ero oli pop–jazz-teorian kohdalla (M:4,14–

N:3,68), jonka miehet kokivat selkeästi tarpeellisempana kurssina työnsä kannalta kuin 

naiset. Alla kuviossa 24 on esimerkkinä kaksi kuviota joissa ylempi palkeista kuvastaa 

naisten ja alempi miesten antamaa keskiarvoa kuvion vasemmassa laidassa näkyvälle 

kurssinimikkeelle.  

 

 

 

Kuvio 24. Esimerkkejä musiikinopettajien sukupuolieroista opintojen koetuissa 

merkitysarvoissa. 

 

Avoimeen kysymykseen ”miten muuttaisit tai uudistaisit MUKO:n koulutusta nykyistä 

työnkuvaasi vastaavaksi”, oli osalla vastaajista mielessään laajojakin muutosehdotuksia 

koulutuksen sisältöön. Musiikkikasvatuksen koulutuksen opintosuunnitelmaan esitettiin 

muun muassa laaja-alaisen ja sivuaineopintoja sisältävän koulutuksen tarjonnan lisäämistä. 

Lisäksi opintoihin kaivattiin esimerkiksi työelämään valmentautumisen kurssia, jonka 

tavoitteena olisi tukea opiskelijan valmistumisen jälkeistä työllistymistä. Opiskelijoiden ja 

työelämässä toimivien ammattilaisten välisiä kohtaamisia toivottiin lisättäväksi enemmän jo 

opintojen aikana – muun muassa alumnitoimintaa hyödyntäen. Merkittävä osa vastaajista 

toivoi enemmän yleistä käytännönläheisyyttä opintoihin – opiskeltavien asioiden jatkuvaa 

peilaamista työelämään ja erityisesti kouluopetukseen. Heistä yksi esitti asian näin:  
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Koko koulutukseen ja eri kursseille voisi sisältyä ajatus "Miten sovellan tämän 

tiedon koulumaailmassa”. (Birgitta, musiikin yläkoulun + lukion aineenopettaja)   

Yksikään koulun musiikinopettajina työskentelevistä ei esittänyt koulutuksen sisällön 

painottamista teoria- tai tiedepainotteisempaan suuntaan. Myöskään länsimaisen musiikin 

teorian oppisisältöjä ei yleensä pidetty koulutyöhön soveltuvina. Musiikkiteknologia 

mainittiin koulutuksen oppiaineista useimmin, kun toivottiin opetukseen enemmän 

koulumaailman näkökulmaa. 

Kaikille yhteisiin opintoihin tulisi sisällyttää ns. "piuhakurssi". (Elsa, musiikin 

aineenopettaja yläkoulun musiikkiluokille) 

”Minusta hyvä lisä olisi koulun juhlien ohjelmiston suunnittelu (sehän usein musiikin 

osalta on musaopen vastuulla). (Netta, soitonopettaja) 

Muita toistuvia teemoja olivat erityispedagogiikan tai musiikkiterapian kurssien lisääminen.  

Mahdolliset avustajat jakaantuvat ensisijaisesti matemaattisiin (ym luku-) aineisiin, 

joten erityisoppilas on musiikit ja kuvikset luokassa yksin. (Ritu, musiikin 

yhdistelmäopettaja 3lk–lukio) 

Ainedidaktiikankin sisältöihin kaivattiin joissakin ehdotuksissa uudistusta. Koulutuksessa 

haluttiin huomioitavaksi myös yleisiä eteen tulevia koulukäytäntöjä: oppilaiden ja 

vanhempien kohtaamiset, Wilma-toiminnot sekä opetussuunnitelmien että kurssisisältöjen 

laatimista eri vuosiluokille. Joissakin vastauksissa ehdotettiin myös alakoululaisten 

musiikinopetukseen soveltuvaa ainedidaktiikkaa lisättäväksi koulutuksen kurssiohjelmaan. 

Kuten aiemmin ilmeni, alakoululaisten musiikkikasvatusta ei kuitenkaan erityisesti toivottu 

täydennyskoulutusaiheena. Osittain syynä voi olla ammatillinen kehittyminen esimerkiksi 

työssä oppimalla. Osa vastaajista oli täysin tyytyväisiä suorittamiensa opintojen yleiseen 

sisältöön ja painotti opiskelun jälkeistä työssä oppimisen roolia matkalla ammattilaiseksi: 

Joskus olen kaipaillut esim. alakoulun ainedidaa enemmän, mutta työ se 

opettaa…(Venla, LO-musiikkiluokkien opettaja) 

Muita uudistusesityksiä olivat muun muassa sovituskurssin sisällön suuntaaminen enemmän 

koulusoittimia koskevaksi. Myös taidemusiikin aseman painotuksen vähentämistä ja 

vastaavasti pop–jazz-musiikin opintojen aseman vahvistamista musiikkikasvatuksen 
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aineopinnoissa esitettiin usein. Varsinkin klassisen pianon opiskelun suhteellista painoarvoa 

musiikkikasvatuskoulutuksen opinto-ohjelmassa kritisoitiin paikoin voimakkaasti. Ohjausta 

ehdotettiin äänenkäytön hallintaan opetustyössä, sovitusten teossa koululaisille, 

stressinhallintaan ja työergonomiaan sekä yleiseen opettajan työssä toimintaan – esimerkiksi 

musiikinopettajan edunvalvontakysymyksissä. 

5.4.2 Muut työelämässä toimivat 

Muulla alalla kuin musiikinopettajan tehtävissä toimivien vastaajien antama yleinen 

keskiarvo (3,54) lomakkeen listalla esillä olleiden musiikkikasvatuksen opintojen 

kurssikohtaisesta tarpeellisuudesta jäi musiikinopettajien keskiarvoa (3,79) alhaisemmaksi 

(ks. kuvio 25). Mielenkiintoista sinänsä oli, että muissa tehtävissä toimivat pitivät 

musiikkikasvatuskoulutuksen yhteydessä käytyä kouluharjoittelua ja auskultointia oman 

työnkuvan kannalta keskimääräistä tärkeämmäksi (3,76) osa-alueeksi – huolimatta siitä, 

ettei vastaaja työskennellyt musiikinopettajana peruskoulussa tai lukiossa. Tosin heistä 

kolmella neljäsosalla oli taustallaan aiempaa ja osittain pitkäkestoistakin työkokemusta 

myös musiikinopettajan tehtävistä, kuten aiemmassa luvussa ilmeni. 

 

Kuvio 25. Muulla alalla toimivien merkittävimmiksi koetut opinnot 

musiikkikasvatuksen koulutuksessa.(ka: 3,54). 
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Musiikkikasvatuskoulutuksen opintojen arvioinnin tuloksissa ilmeni muutama 

merkillepantava ero vertaillessa niitä musiikinopettajien vastaavaan – ne olivat sekä 

pedagogisten opintojen, kasvatustieteiden että länsimaisen musiikin historian saamat 

korkeammat sijoitukset kurssien ”tärkeysjärjestyksessä”. Myös koulutuksen 

kehittämisehdotuksissa löytyi toiveita ”akateemisen” koulutuksen painottamisesta, joita ei 

ollut esiintynyt lainkaan musiikinopettajien vastauksissa.  

Kasvatustieteen opintoja voisi olla enemmän. Kokemukseni mukaan vallalla on ollut 

enemmän sellainen ajattelu, jonka mukaan opettajan homma on käytännön työtä, ja 

siksi siihen tarvitaan käytännön työkaluja, ei teoriaa. Lisäksi olen itse kuullut 

henkilökunnan jäsenen sanovan, että eihän nämä muusikot ole mistään lukemisesta 

ja kirjoittamisesta kiinnostuneita. Lähtökohtaisesti tuollainen ajattelu sotii sitä 

vastaan, että koulutusohjelma on yliopistossa. Henkilökohtaisesti panostaisin 

kasvatustieteeseen ja ylipäätään teoreettiseen ajatteluun huomattavasti enemmän. 

Koen, että sellainen antaisi nimenomaan valmiuksia selviytyä niissä moninaisissa ja 

ennalta arvaamattomissa tilanteissa, joihin opettaja työssään joutuu. (Lare, 

soitonopettaja + lauluntekijä-muusikko) 

Muissa työtehtävissä toimivien ryhmän sukupuolten väliset käsitysten eroavaisuudet 

kääntyivät osin päinvastaisiksi musiikinopettajien ryhmään verrattuna. Esimerkiksi 

musiikinopettajien ryhmän naispuoliset vastaajat pitivät transkriptiota, soitinpedagogiikkaa 

ja bändipedagogiikkaa tarpeellisempina kursseina kuin ryhmän miespuoliset vastaajat. 

Kuten kuviosta 26 ilmenee, muilla aloilla toimivien kohdalla tuo asetelma kääntyi toisinpäin. 

Miehet arvioivat kyseisiä kursseja keskimäärin tarpeellisemmiksi kuin naiset: transkriptio 

(M: 4,40 – N: 3,72), soitinpedagogiikka (M: 4,14 – N: 3,41) ja bändipedagogiikka (M: 4,43 

– N: 3,72).  
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Kuvio 26. Muulla alalla toimivien merkittävimmät sukupuolten väliset erot 

musiikkikasvatuksen koulutuksen oppiaineita arvioitaessa (ka: 3,54). 

 

Lisäksi mainittakoon rummut ja perkussiot (M: 4,25 – N: 3,50), kitara (M: 4,25 – N: 3,44), 

musiikkiteknologia (M: 4,0 – N: 3,29). Myös etnomusiikin, kotimaisen kansanmusiikin, 

kuoronjohdon sekä orkesterinjohdon kursseja pidettiin tässä ryhmässä poikkeuksellisesti 

miesten keskuudessa tarpeellisempina opintoina kuin naisten keskuudessa. Tämä muihin 

ryhmiin poikkeava piirre saattaa johtua osin siitä, että miehistä yli puolet (N = 6) mutta 

naisista vain kolmasosa (N = 6) työskenteli musiikin opetustehtävissä. 

Suurin sukupuolten välinen ero toisinpäin ilmeni musiikkiliikunnassa: naisten keskiarvo oli 

siinä puolestaan huomattavasti korkeampi (3,44) kuin miesten (2,50). Johtopäätöksenä voisi 

esittää, että musiikkiliikunnan opetuksen suunnittelussa kannattaisi kenties kiinnittää 

enemmän huomiota siihen, että se tarjoaisi aiempaa merkityksellisempää sisältöä 

miespuolisillekin opiskelijoille. Lisäksi jos käsitys opintojen koetusta tarpeellisuudesta 
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työssä suoriutumiseen on yhteydessä ammatissa suosimaan toimintamenetelmään, niin herää 

kiinnostus siihen miten eri tavoin naiset ja miehet saattavat esimerkiksi toteuttaa 

musiikinopetusta  

Muilla aloilla toimivien yleisarvio musiikkikasvatuskoulutuksen antamista valmiuksista oli 

keskiarvoltaan (3,76) ja se oli musiikinopettajina toimivien keskiarvoa (4,1) alhaisempi (ks. 

taulukko 10).  

Taulukko 10. Muulla alalla toimivien yleisarvio musiikkikasvatuksen koulutuksesta 

saaduista valmiuksista työssä suoriutumiseen (ka: 3,76). 

 

 5 4 3 2 1  Yhteensä Keskiarvo 

Erittäin 

hyvät valmiudet 
1 20 8 0 0 Erittäin huonot valmiudet 29 3,76 

 

5.4.3 Työelämän ulkopuolella toimivat 

Pyysin ei-työllisiä musiikkikasvattajia arvioimaan listassa olevien 

musiikkikasvatuskoulutuksen opintojen merkitystä heidän itsensä kannalta. Oletettavasti 

kaikkien 34 opintokurssin yksittäinen arvioiminen omia mahdollisia 

työllistymissuunnitelmia vasten olisi ollut vastaajalle liian haastava kysymyksenasettelu. 

Tämän ryhmän antama keskiarvo musiikkikasvatuskoulutuksessa olevien oppiaineiden 

merkityksestä oli 3,86. Peräti kaikki 12 vastaajaa pitivät kahden aineen opiskelua itselleen 

erittäin merkityksellisinä (5/5) kursseina: transkriptiota sekä bändi- ja yhteissoittoa (ks. 

kuvio 27).  
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Kuvio 27. Ei-työllisten (N = 12) arviot omien opintojensa aikana suorittamien 

kurssien koetusta merkityksestä itselleen (ka: 3,86). 

 

Ei-työllisten vastaajien tehtävänä oli kysymyksenasettelun mukaisesti arvioida lomakkeen 

lopussa olevassa asteikkokysymyksessä (1–5) koulutuksesta saamiaan valmiuksia omaan 

työllistymiseensä. Kuten taulukosta 11 voi todeta, niiden keskiarvoksi tuli 3,83. 

Taulukko 11. Ei-työllisten (N = 12) arvio musiikkikasvatuskoulutuksesta saamistaan 

valmiuksista työllistymiseensä (ka: 3,83) 

 

 5 4 3 2 1  Yhteensä Keskiarvo 

Erittäin 

hyvät valmiudet 
2 6 4 0 0 Erittäin huonot valmiudet 12 3,83 
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6 POHDINTA 

6.1 Yhteenveto 

Tutkimukseni määrällisessä aineistossa asteikkokysymyksen (1–5) perusteella sekä 

musiikinopettajat (4,01) että muilla aloilla toimivat vastaajat (4,1) olivat työhönsä 

keskimärin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Musiikinopettajaryhmien välisiä eroja 

yksityiskohtaisemmin tarkastellessa ilmeni että musiikkiluokkia opettavat musiikinopettajat 

olivat työhönsä keskimäärin tyytyväisimpiä (4,23) ja puolestaan musiikin 

yhdistelmäopettajat muita ryhmiä vähemmän tyytyväisiä (3,84). Työkokemuksen mukaan 

eriteltynä tyytymättömimpiä olivat alle vuoden työskennelleet musiikinopettajat (3,6) ja 

tyytyväisimpiä 5–9 vuotta työssään toimineet (4,24).  

Keskimäärin mitä tyytyväisimmiksi musiikinopettajat kokivat itsensä työssään, sitä 

tyytyväisempiä he myös olivat koulutuksesta saamiinsa työvalmiuksiin sekä sen opintojen 

sisältöön. Työhönsä erittäin tyytyväiset (5) musiikinopettajat osoittivat myös vähemmän 

tyytyväisiä musiikinopettajia korkeampaa kiinnostusta täydennyskoulutukseen.  

Tästä voi kieltämättä herätä kysymys yksilöllisten psykologisten tekijöiden vaikutuksesta 

annettuihin vastauksiin – eli osa henkilöistä saattaisi esimerkiksi luonteenpiirteisiin 

liittyvistä syistä johtuen kokea asioita jo lähtökohtaisesti keskimääräistä positiivisempina. 

Kannattaa kuitenkin huomioida musiikkiluokkia opettavien osuuden vaikutus tulokseen. 

Epäilylle voi lisäksi esittää vasta-argumenttina ettei muissa kuin musiikinopettajan 

työtehtävissä toimivilla vastaajilla ilmennyt vastaavaa yhteyttä, eli tuon ryhmän kokemalla 

työtyytyväisyydellä ei ollut merkitystä sen käsitykseen koulutuksesta saamistaan 

työvalmiuksista.   

Muissa ammateissa toimivien täydennyskoulutuskiinnostuskin suuntautui hieman 

käänteisesti koettuun työtyytyväisyyteen nähden: mitä matalampi työtyytyväisyys sitä 

korkeampi oli kiinnostus täydennyskoulutukseen. Kenties se saattoi kertoa esimerkiksi 

kiinnostuksesta työympäristön tai alan vaihtoa kohtaan joka oletettavasti onnistuu tässä 

ryhmässä keskimäärin joustavammin kuin musiikinopettajilla.  

Koulutuksesta saadut yleiset työ- tai työllistymisvalmiudet (1–5) koettiin kaikkien 100 

vastaajan osalta keskimäärin hyviksi (3,97).  Koulutuksen sisältö vaikuttaa vastaavan 
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parhaiten musiikinopettajina toimivien työnkuvaa, sillä he arvioivat saamansa valmiudet 

keskimäärin paremmiksi (4,1) kuin muilla aloilla toimivat (3,76).  Musiikinopettajat kokivat 

myös arvioitavina olleet 34 opintoa sisällöiltään keskimäärin merkityksellisemmiksi (ka: 

3,79) kuin muilla aloilla toimivat (ka: 3,54).  

Musiikkiluokkia opettavat musiikinopettajat pitivät sekä koulutuksesta saatuja yleisiä 

työvalmiuksia (4,31) että opintojen sisältöjä (ka: 3,9) parhaiten työtään vastaavina 

musiikinopettajien ammattiryhmien välisessä vertailussa. Merkillepantavaa on myös se että 

työssään yli 5 vuotta toimineet kokivat saaneensa koulutuksesta paremmat työvalmiudet, 

kuin sitä lyhyemmän työkokemuksen omaavat kollegansa. Kaikki yli 10 vuoden ajan 

työskennelleet musiikinopettajat (N = 15) kokivat koulutuksesta saadut työvalmiudet 

vähintään hyviksi (4) tai erittäin hyviksi (5).  

Saattaisiko osa koulutuksen aikana opituista taidoista kypsyä lopulliseen ”hyödylliseen” 

muotoonsa vasta työkokemuksen kautta?  Alle vuoden työskennelleet opettajat arvioivat 

koulutuksesta saamansa työvalmiudet (3,6) samalle tasolle kuin mitä oli heidän 

työtyytyväisyytensä (3,6). Kuitenkin he kokivat yksittäisten kurssien merkitykset 

keskimäärin jopa paremmin työtään vastaaviksi (ka: 4,03) kuin esimerkiksi musiikkiluokkia 

opettavat (3,9). Vastaavasti 5–9 vuotta työkokemusta omaavilla tuo lukema oli alhaisempi 

eli 3,6. Aiheen tarkempi puiminen edellyttäisikin lisää tarkentavia kysymyksiä tai 

haastattelua.  

Kyselyn perusteella Oulun yliopiston musiikkikasvatuskoulutuksen yksittäisten opintojen 

joukossa ehkä yksiselitteisimmin tulkittavissa oleva vahvuusalue lienee useimpien 

musiikinopettajien keskeinen ”työkalu” eli pianon vapaa säestys. Sen opintoja pidettiin 

musiikkikasvatuskoulutuksen suoritettujen kurssien tärkeimpinä eikä vapaan säestyksen 

täydennyskoulutusta kohtaan tunnettu musiikinopettajien keskuudessa enää merkittävää 

täydennyskoulutuskiinnostusta. Myöskään heidän työnsä haasteiden yhteydessä ei aihetta 

tuotu lainkaan esille. Musiikinopettajat siis ilmeisesti kokivat omaavansa pianon vapaassa 

säestyksessä keskimäärin ainakin riittävät valmiudet työssänsä suoriutumiseen. Näin voi 

päätellä, että siltä osin koulutus on toiminut ainakin keskimäärin erittäin hyvin, vaikka 

”työssä oppimisen” merkitystä aiheen hallintaan ei voida tässä tutkimuksessa selkeästi 

arvioida.   
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Musiikkiteknologian aihepiirin kohdalla tilanne osoittautui hieman toisenlaiseksi. 

Musiikkiteknologia oli kyselyyni osallistuneita henkilöitä keskimäärin eniten kiinnostanut 

täydennyskoulutusaihe. Aiheen merkitys oli kohderyhmälleni hyvin keskeinen, sillä monet 

avoimessa aineistossa esille tuodut työhön liittyvät haasteet sekä 

musiikkikasvatuskoulutuksen sisällön arviointia koskevat kommentit liittyivät 

musiikkiteknologiaan sidoksissa oleviin kysymyksiin.  

Oulun yksikön musiikkikasvatuksen opiskelijat olivat Anttilan ja Juvosen (2003, s. 107) 

tutkimuksessa arvioineet aikoinaan musiikkiteknologian opetuksen vastaavan melko 

huonosti koulutyön edellytyksiä. Oman kohderyhmäni työelämässä toimivat 

musiikkikasvattajat arvioivat lomakkeen asteikkokysymyksessä kokeneensa 

musiikkiteknologian opintojen olleen tärkeitä tai erittäin tärkeitä oman työssä 

suoriutumisensa kannalta, mutta kaikkien arvioitavien 34 kurssin joukossa se oli kuitenkin 

vasta 11. sijalla. Musiikkiteknologiaa kohtaan osoitettua täydennyskoulutuskiinnostusta 

sekä musiikkiteknologian opinnoille annettua merkitysarvoa vertailemalla voi päätellä, että 

koulutuksen aikaisten musiikkiteknologian opintojen sisältö ei ole ollut vastaajien 

työnkuvan kannalta täysin kattavaa.  

Toisaalta musiikkiteknologian täydennyskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta 

yleensäkin olivat tutkimuksen määrällisen aineiston perusteella kiinnostuneimpia 

keskimäärin ne musiikinopettajat jotka olivat kokeneet saaneensa parhaat työvalmiudet 

musiikkikasvatuksen opinnoistaan ja olivat tyytyväisiä työssään. Niinpä ei voi yksioikoisesti 

päätellä täydennyskoulutuskiinnostuksen kuvaavan suoraan musiikkikasvatuskoulutuksessa 

paikattavia puutteita. Vertailun vuoksi on aiheellista ottaa esille, että esimerkiksi 

koulutuksen aikaiset bändisoiton kurssit koettiin musiikinopettajien keskuudessa parhaiten 

työtä vastaavina suoritettuina opintoina (pianon vapaa säestys oli 2. sijalla) ja muilla aloilla 

työskentelevien joukossa toiseksi tärkeimpänä heti pianon vapaan säestyksen jälkeen. Siitä 

huolimatta myös bändisoiton täydennyskoulutusta kohtaan osoitettiin merkittävää 

kiinnostusta toisin kuin pianon vapaan säestyksen kohdalla. Kiinnostus erityisesti 

musiikkiteknologian täydennyskoulutusta kohtaan voisi siis myös osaltaan kertoa alituisesta 

teknologisesta kehityskulusta jonka vaatimaa osaamista on hyvästäkin pohjakoulutuksesta 

huolimatta jatkuvasti päivitettävä.  

Tutkimuksen avoimesta aineistosta on kuitenkin pääteltävissä että musiikkiteknologian 

koulutuksen sisällössä koettiin usein tarvetta aivan ”perusasioiden” selkeämpään puimiseen. 
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Eksperttiosaamista koskevan sisällön sijasta toivottiin musiikkiteknologian opetuksen 

painopisteen suuntaamista enemmän koulutyöhön tarkoituksenmukaisempiin ja 

yksinkertaisempiin sovelluksiin sekä äänentoiston perusasioihin – niihin, jotka oletettavasti 

tulevat musiikinopettajan arkityössä vastaan. Musiikkiteknologisen osaamisen merkitys 

nousi musiikinopettajina toimivien kommenteissa korostetusti esille koulun juhla- tai 

esiintymistilaisuuksien järjestelyjen yhteydessä.  

Oppilaiden kanssa koulun juhlissa toteutuneet onnistuneet musiikkiesitykset ilmoitettiin 

omassa aineistossani usein yhtenä musiikinopettajan työn palkitsevammista puolista. 

Vastaavasti niiden kääntöpuolena tuotiin ilmi musiikinopettajaa kuormittava vastuu 

juhlaesitysten suunnittelussa ja musiikinopettajalta edellytettävät musiikkiteknologiset 

valmiudet äänentoiston järjestämisessä. Yksi vastaajista ehdotti muun muassa erillistä 

”juhlien suunnittelukurssia” musiikkikasvatuskoulutuksen opetusohjelmaan. 

Musiikkiteknologian opetussisältöjen suunnittelun haasteet ovat laajemmassakin 

mittakaavassa läsnä musiikinopettajakoulutuksessa, sillä erityinen kiinnostus kyseisen 

aihepiirin lisäkoulutukseen on tullut esille myös muita koulutusyksiköitä koskevissa 

tutkimuksissa (Juntunen, 2011, s. 51–52; Eerola, 2010, s. 47–48; Tuusa, 2010, s. 88, s. 90).  

Vastaajilla oli jäänyt joidenkin Oulun musiikkikasvatuskoulutuksen kurssien – esimerkiksi 

länsimaisen musiikin teorian osalta käsitys, että ne tarjosivat runsaasti tiedollista sisältöä, 

mutta ei riittävästi pedagogisia valmiuksia tiedon soveltamiseen esimerkiksi koulutyöhön. 

Voidaan kenties puhua Kansasen (2004) termistöllä huomion suuntaamisesta 

yleistavoitteiden sijasta erityistavoitteisiin. Joidenkin opintojen laajuuksien suhteellista 

painoarvoa pidettiin lisäksi epätarkoituksenmukaisena musiikkikasvattajan tutkinnon 

kokonaislaajuuteen sekä todennäköiseen tulevaan työnkuvaan verrattuna. Tässä yhteydessä 

ilmoitettiin muun muassa klassisen pianonsoiton ja länsimaisen musiikin teorian 

suoritusmerkintöihin edellytetyt työmäärät. 

Yleisemminkin koettiin ristiriitaa joidenkin opintojen sisällön ja työssä tarvittavien 

edellytysten välillä – erityisesti koulutuksessa opittujen asioiden pedagogisessa 

soveltuvuudessa koulun luokkaopetukseen.  Tuusan (2010) haastattelemat yhtenäiskouluissa 

työskentelevät musiikin aineenopettajat olivat kokeneet oman koulutuksensa sisällöltään 

liian ainekeskeiseksi. Viitteitä vastaavanlaisesta voi tulkita myös omassa 

tutkimusaineistossani.  
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Kuten todettua, Anttilan ja Juvosen (2003) mukaan perinteinen opettajakoulutuksen 

kuningasongelma on ollut tieteellisten teorioiden ja käytännön yhteensovittaminen.  Oulun 

musiikkikasvatuskoulutuksessa koulutuksessa on pedagoginen näkökulma otettu huomioon 

muun muassa bändipedagogiikan sekä vapaan säestyksen pedagogiikan kurssien 

lisäämisessä jo yksikön perustamisvaiheessa sen sisältämiin pakollisiin opintoihin. 

Aineistossanihan molempien kurssien merkitys arvioitiin myös erittäin tärkeäksi.  

Musiikinopettajina toimivat vastaajat pitivät tärkeänä myös koulutuksen aikaista 

opetusharjoittelua, vaikkakin se ei antanut monien vastaajien mielestä aivan 

totuudenmukaista kuvaa koulumaailmasta. Myöhemmin työssä kohdattu oppilasaines oli 

osoittautunut usein haastavammaksi kuin mitä se oli ollut aikanaan harjoittelukouluissa. 

Musiikinopettajat ilmoittivat työnsä haasteiden yhteydessä useimmiten pedagogisiin 

kysymyksiin kuuluvia asioita: ryhmänhallinnan vaikeudet, eritasoisten tai negatiivisesti 

opetukseen asennoituvien oppilaiden kanssa toimimisen tai luokissa ilmenevät 

työrauhaongelmat.  

Määrällisestä aineistosta ilmeni vahvistavaa informaatiota näille työn haasteille: sekä 

musiikinopettajat että muissa tehtävissä työhönsä keskimäärin tyytymättömämmät vastaajat 

olivat kiinnostuneempia musiikin erityispedagogiikan täydennyskoulutuksesta kuin 

työhönsä tyytyväisemmät vastaajat.   Musiikinopettajat jotka olivat työhönsä keskimäärin 

muita tyytymättömämpiä, osoittivat työhönsä tyytyväisempiä korkeampaa 

täydennyskoulutuskiinnostusta myös musiikkiterapiaan musiikin erityispedagogiikan 

lisäksi.    

Oletettavasti merkitystä on sillä millaiseen työympäristöön kukin on sijoittunut. Musiikin 

yhdistelmäopettajilla oli muita ammattiryhmiä enemmän kiinnostusta musiikin 

erityispedagogiikan täydennyskoulutukseen. Heidän työnkuvaansa kuulunee muita 

opettajaryhmiä todennäköisemmin toimiminen useammassa eri koulussa.  Kussakin niistä 

voi olla oma toimintakulttuurinsa ja käytäntönsä jotka liittyvät esimerkiksi koulukohtaisen 

erityisopetuksen järjestämiseen ja sen käytössä oleviin resursseihin. Myös tiiviin yhteistyön 

ylläpitäminen eri kollegoiden kanssa on haastavampaa. 

Ongelma on varmaankin yhteinen myös muille aineenopettajille, mutta musiikinopettaja 

kohtaa kuitenkin luokkatilanteessa erityistuen piiriin kuuluvat oppilaat monesti ilman 

avustajien tukea. Kuten yksi vastaaja mainitsi, mahdollisen resurssipulan vuoksi avustajat 
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sijoitetaan musiikkituntien sijaan usein esimerkiksi lukuaineiden oppitunneille. Musiikin 

erityispedagogiikka oli erityisesti musiikin yhdistelmäopettajia kiinnostanut 

täydennyskoulutusaihe ja erityispedagogiikan opintojen määrää ehdotettiin lisättävän 

ennestään myös musiikkikasvatuskoulutuksen opinto-ohjelman tarjonnassa. 

Pedagogiikka tai erityispedagogiikka on periaatteessa osa kasvatustiedettä. Kohderyhmän 

joukossa oli yksittäisiä keskimääräistä enemmän tutkimukseen suuntautuneita henkilöitä, 

jotka arvostivat suorittamiaan kasvatustieteen opintoja tärkeänä osana koulutustaan. 

Kasvatustieteestä ei kuitenkaan enemmistön osalta mielletty saavan tukea edellä 

mainittuihin kasvatustyössä ilmeneviin ongelmiin. Oman aineistoni perusteella 

musiikkikasvatuksen koulutuksessa suoritettuja kasvatustieteen opintoja ei pidetty 

poikkeustapauksia lukuun ottamatta tärkeinä eikä niitä kohtaan tunnettu yleistä kiinnostusta 

täydennyskoulutuksenkaan aiheena.  

Viitteitä musiikkikasvattajien keskuudessa koetusta kasvatustieteen vähäisestä 

merkityksestä oli nähtävissä jo Anttilan ja Juvosen (2003) sekä Koivukankaan (2001) 

tutkimuksissa.  Osa oman kohderyhmäni musiikinopettajista esitti kasvatustieteiden 

koulutuksenaikaisten opintojen määrän merkittävää vähentämistä, josta tulee mieleen 

aiemmin todettu Anttilan ja Juvosen (2003) käyttämä vertaus musiikkikasvatuksen 

opiskelijoiden käsityksestä itsestään mestari–oppipoikamallin jatkajina. Mestari–oppipoika-

identiteetin problemaattisuus on kuitenkin opetustyössä toimiessa se, että taidollisen tai 

”hiljaisen tiedon” implisiittisen luonteen takia sitä on usein hankala välittää muille. Se 

saattaa luoda pedagogista haastetta erityisesti heterogeenisten ryhmien kanssa toteutettavaan 

opetustyöhön. 

Ehkä yllättävän harva vastaaja otti omassa aineistossani esille musiikin vähäiset 

opetustuntimäärät työnsä varjopuolina. Heitäkin toki oli ja asia ilmeni muiden vastauksissa 

kiertoteitse oppiaineen arvostukseen liittyvissä yhteyksissä; esimerkiksi resurssi- ja 

opetusmateriaalipulana. Osa vastaajista ilmaisi myös erikseen huolensa musiikinopettajaksi 

kouluun hakevien työllistymisestä ainoastaan siellä tarjolla olevilla musiikin opetustuntien 

vähäisillä kiintiöillä, ja ehdotti laaja-alaisen koulutuksen muuttamista jopa pakolliseksi, 

jolloin musiikkikasvatusopintoihin sisältyisi automaattisesti kaikille vähintään yksi 

suoritettava sivuaine.  
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Musiikkikasvatuksen maisteritutkinnolle on asetettu tavoitteellinen valmistumisen 

määräaika ja ei olisi varmaankaan helppoa määritellä mistä osasta opiskelua karsittaisiin 

tilaa vielä pakollisille lisäopinnoille ilman että opiskeluaika pidentyisi. Tähän saakka laaja-

alaisen tutkinnon suorittamista on tarjottu vapaaehtoisena mahdollisuutena, ja esimerkiksi 

kolmasosalla kohderyhmästäni oli musiikinopettajan kelpoisuuden lisäksi myös 

luokanopettajan kelpoisuus. 

Ylipäätänsä tarvetta ilmeni koulutuksen ja työelämän suorempaan ja varhaisempaan 

kohtaamiseen jo opiskeluvaiheessa. Yliopisto-opiskelusta työelämään siirtymisen tukena 

ehdotettiin tiiviimpiä kontakteja opiskelijoiden ja työelämän edustajien välille; esimerkiksi 

yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämistä paikallisten työelämässä toimivien 

musiikinopettajien kanssa. ”Muidenkin kuin norssilaisten” kuten yksi vastaaja totesi. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus  

Kyselytutkimuksesta saatu tieto ei ole periaatteessa kattavaa, ellei vastausprosentiksi saada 

täydet sata. Tässä tapauksessa jää arvailujen varaan, moniko tutkittava jäi tavoittamatta 

vanhentuneiden tai puutteellisten yhteystietojen vuoksi vaikuttaen siten vastausprosentin 

arvioimiseen. Mielenkiintoista tietoa olisivat tarjonneet varmasti tässä tutkimuksessa myös 

se osa kohderyhmäläisistä jotka eivät vastanneet kyselyyni. Vastaavanlaisten tulevien 

tutkimusten toteuttamisen helpottamiseksi olisi suotavaa kertoa valmistuville opiskelijoille 

alumnitoiminnan ja siihen rekisteröitymisen molemmin puoleisista eduista. Saamani 

vastausprosentti – 69 % – oli kuitenkin hyvä verratessa sitä yleensä kyselytutkimuksien 

yhteydessä ilmoitettuihin vastausprosenttien keskiarvoihin.  

On aiheellista eritellä tutkimukseni luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Sähköisen 

tiedonkeruumenetelmän ansiosta saamani vastausaineisto siirtyi vastaajalta suoraan omalle 

tietokoneelleni. Vältyin sen ansiosta paperilomakkeille kerätyn tiedon aikaa vievältä sekä 

virhealttiilta siirtämis- ja tallennusvaiheelta. (ks. Vehkalahti, 2008, s. 48; Smith ja Pearsons, 

2011, s. 14–15). Verkkokyselyn avulla toteutettu tiedonkeruu mahdollisti myös sen, että 

kykenin jälkikäteen – sekä kokonaisuuden kannalta riittävän ajoissa – muokkaamaan 

lomaketta yhden kysymyksen ulkoasun osalta kesken kyselyn (vrt. Smith ja Pearsons, 2013, 

s. 14–15). Tutkimusmenetelmäni reliabiliteettia lisäsi se, että kyselylomakkeen laadinta- ja 

raportointiohjelma oli jo siihen mennessä laajalti käytetty sekä luotettavaksi havaittu 

sovellus.  
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Kuten aiemmin metodologiaa koskevassa luvussa totesin, informoitiin tutkittavia kyselyni 

saatekirjeessä itse tutkimuksesta varsin seikkaperäisesti. Saatekirjeessä ilmoitettiin mitä 

tutkitaan, mikä on tutkimuksen kohderyhmä, mikä on saadun aineiston käyttötarkoitus ja 

mikä on se taho joka vastaa tutkimuksesta. Tutkimukseeni osallistujille luvattiin eettisten 

syiden vuoksi anonyymiteettisuoja, jonka avulla myös pyrittiin parantamaan heiltä saadun 

tiedon totuudenmukaisuutta.   

Avoimien ja suljettujen kysymyksien avulla hankitun laadullisen ja määrällisen aineiston 

rinnakkainen analysointi mahdollisti syvemmän tiedonmuodostamisstrategian 

menetelmätriangulaation avulla. Laadullisista vastauksista välittyi myös tietoa, jota en ollut 

erikseen hakenut tai osannut ennakoida lomakkeen suunnitteluvaiheessa. Vaikka avoimia 

vastauksia ei voida sinänsä pitää tutkimuksen varsinaisina tuloksina, niin niiden lainaaminen 

raporttiin myös lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä (vrt. Eskola ja Suoranta, 2000, s. 180). 

Samalla olen eettisyyden vuoksi pyrkinyt huomioimaan, ettei henkilöä voi tunnistaa 

raportissani julkaistusta sitaattiaineistosta.  

Yleistä luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava vielä muitakin 

kyselytutkimusmenetelmälle ominaisia luotettavuustekijöitä. Kysymysten 

tulkinnanvaraisuuden lisäksi voi vastausten sisältöön vaikuttaa myös vastaajan sen hetkinen 

psyykkinen olotila tai vaikkapa kiire. Lisäksi kohdehenkilö voi pyrkiä tiedostamattaankin 

miellyttämään kysyjää ja vastaamaan sen mukaisesti. Osalla kohderyhmäni vastaajista 

saattoi olla koulutusta kohtaan merkittäväkin tunneside, joka saattoi myös vaikuttaa 

annettuihin vastauksiin. Anonyymiteetin suojassa täytettävä kysely oletettavasti kuitenkin 

edesauttoi rehellisten ja suorien vastausten saamista. 

Kiinnitin kyselyn suunnitteluvaiheessa erityisesti huomiota lomakkeeni kysymysten 

yksiselitteisyyteen tutkimukseni validiteetin turvaamiseksi.  Luotettavan tiedon saamiseksi 

oli olennaista, että ymmärtäisivätkö vastaajat kysymysten sisällöt niin kuin olin ne itse 

tarkoittanut (ks. Laaksonen, 2013, s. 21).  Ennen varsinaisen kyselyn lähettämistä, testasin 

sen sekä siihen liittyvän saatekirjeen kohderyhmääni kuulumattomilla koehenkilöillä, jonka 

jälkeen tein vielä joitakin korjauksia lopulliseen saatekirjeeseen sekä lomakkeeseen. 

Pohjatyöstä huolimatta ilmeni varsinaisen kyselyn yhteydessä kahden kysymyksen kohdalla 

yksittäisiä tulkintaongelmia.  
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Yksi niistä koski kysymystäni ”toimitko päätyöksesi musiikinopetustehtävissä koulussa”, 

johon vapaan sivistystyön piirissä työskentelevä vastaaja oli vastannut ”kyllä”. Vastaaja oli 

kenties kiireessä tulkinnut kansalaisopiston kouluksi. Hän oli saanut vastattavakseen sen 

jälkeen dynaamisen sivuston – eli annettuihin vastauksiin reagoivan kyselytoiminnan 

mukaisesti useita sivuja kysymyksiä musiikin aineenopettajan koulutyöstä ja sen puitteista, 

joihin hän vastasi kansalaisopistonsa toimenkuvansa mukaisesti. Asia ilmeni 

kyselylomakkeen lopussa olleessa avoimessa palautteessa, jossa vastaaja ilmoitti 

koulukysymysten menneen ”ohi”, koska hänen työpaikkansa oli kansalaisopisto. Huomasin 

tuon tulkintavirheen saapuneiden vastausten tarkistuksen yhteydessä ja henkilö oli 

ensimmäisten kyselyyn vastaajien joukossa.  Jätin kyseisen vastaajan merkitsemät työtä 

koskevat tiedot raportin ulkopuolelle ja muutin kysymystä muotoon ”toimitko päätyöksesi 

perus- tai lukio-opetusta tarjoavassa koulussa”. Tarkistin vielä kaikki muut siihen mennessä 

saapuneet vastauslomakkeet vastauksineen, jotka osoittautuivat olevan sopusoinnussa 

kysymysten sisällön kanssa.  

Kysymyksen muokkaaminen kesken kyselyn ei ole tietenkään toivottavaa, mutta tässä 

tapauksessa arvioin sen parantavan kysymyksestä saatavan tiedon validiteettia. Muutin 

pelkästään kysymyksen ilmaisullista muotoa selkeämmin ymmärrettäväksi enkä siis 

muuttanut mitenkään kysymyksen sisältöä. Lisäksi tein sen aivan kyselyn alkuvaiheessa. 

Kuten luvun alussa totesin, tämä mahdollisuus oli myös yksi verkkokyselyn eduista 

kirjelomakkeeseen verrattuna, sillä painetun sekä lähetetyn kirjelomakkeen jälkikäteen 

muuttaminen olisi ollut mahdotonta (vrt. Smyth & Pearson, 2011).  

Sama kysymys oli tuon toimenpiteen jälkeenkin johdattanut vielä yhden kohdehenkilön 

vastaamaan siihen toisin kuin oli tarkoitus. Vastaaja oli merkinnyt lomakkeeseen, ettei 

opettanut musiikkia päätyökseen perus- tai lukio-opetusta tarjoavassa koulussa vaan toimi 

koulussa muissa tehtävissä eli luokanopettajana. Lomakkeen lopun avoimessa vastauksessa 

ilmeni, että hän kuitenkin opetti yhtenäiskoulussaan myös musiikkia 4.–9. luokka-asteen 

oppilaille (ks. ”Petra” s. 86). Verkkolomakkeen automaattitoiminnot olivat ohjanneet hänet 

musiikinopettajan työtä koskevien kysymysten ohi, joten siitä syystä en voinut ryhmittää 

häntä tutkimusaineistossani esimerkiksi LO-musiikinopettajien joukkoon. Silloin vastaajien 

joukossa olisi ollut 59 sijasta tasan 60 musiikinopettajaa. Vastaisuudessa voisi näitä 

virhemahdollisuuksia eliminoida entisestään muotoilemalla itse kysymystä edelleenkin 

selkeämmäksi – esimerkiksi ”kuuluuko päätoimeesi musiikin opettaminen peruskoulussa tai 

lukiossa”. Toisena vaihtoehtona voisi olla kyselyn automaattisten ohjaustoimintojen 
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entistäkin ennakoivampi suunnittelu, jolloin esimerkiksi ”opetatko musiikkia peruskoulussa 

tai lukiossa” -kysymyksen jälkeen seuraisi vielä uusia tarkentavia kysymyksiä joista 

saatujen vastausten perusteella kyselypolku etenisi. 

Toinen kysymys johon vastatessa oli ilmennyt epäröintiä ainakin yhden vastaajan osalta, oli 

musiikkikasvatuskoulutuksen opintojen sisältämien kurssien listaa ja niiden merkitystä 

koskeva kysymys: ”miten arvioit listassa lueteltujen kurssien opiskelun merkityksen itsellesi 

oman työssä suoriutumisesi kannalta”. Tarkoitin ”työssä” termillä vastaajan kyselyhetkistä 

työtehtävää. Yksi vastaaja ilmoitti tuossa yhteydessä kohtaamastaan epävarmuuden 

tunteesta tulkitessaan kysymyksen sisältöä – joskin samassa sitaatissa ilmeni, että vastaaja 

oli ymmärtänyt sen kuitenkin tarkoittamallani tavalla:  

Mulle jäi nyt epäselväksi, että tarkoitettiinko tässä vastata miten nämä osa-alueet 

auttavat nykyisessä työssä (soitonopettaja) vai mahdollisessa koulutusta vastaavassa 

musiikinopettajan työssä? Jos tarkoittaisi jälkimmäistä, vastaisin lähes kaikkiin 4 tai 

5, mutta vastaan nyt sitten nykyistä työtäni ajatellen.  

Kysymykseen liittyvässä luettelossa arvioitavina olleiden musiikkikasvatuskoulutuksen 

opintojen tai kurssien määrä ei ollut kattava, vaan siihen oli valittu osa koulutuksen 

keskeisestä sisällöstä. Niinpä arviointilistan alapuolella oli myös vastauskenttä, johon 

vastaajat saivat itse kirjoittaa niitä heille merkityksellisiä opintoja joita kenties ei ollut 

luettelossa mainittu ja muiden kurssien lailla arvioida siinä ohessa myös niiden merkitystä 

asteikolla 1–5. Yksi vastaaja ilmoitti itselleen tärkeäksi ja listasta puuttuvaksi opinnoksi pro 

gradu tutkielman -laatimisen ja toinen vastaaja erittäin tärkeänä pitämänsä 

afroamerikkalaisen musiikin historian. Yksi muukin vastaaja otti toisaalla 

vastauslomakkeessaan afroamerikkalaisen musiikin historian opinnot esille: 

Afroamerikkalaisen musiikin historiaa olisi tarpeen opiskella paljon syvällisemmin. 

Ihmettelin jo opiskeluaikoina sitä, että MUKO:n opetussuunnitelma sisälsi niin 

paljon länsimaisen musiikin historiaa ja teoriaa ja vastaavasti afroamerikkalaisen 

musiikin teoriaa ja historiaa lähes kolminkertaisesti vähemmän. (Birgitta, musiikin 

YK+LU aineenopettaja).  

Vaikka luettelosta puuttui siis joillekin vastaajille epäilemättä hyvinkin merkityksellisiä 

opintoja, niin siinä oli lueteltuna silti kaikkiaan 34 kurssia tai opintokokonaisuutta. 

Epäilemättä moni vastaaja joutui pinnistelemään muistiaan niiden sisällön osalta varsinkin 
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jos valmistumisesta oli kulunut jo aikaa. Yksi vastaaja ilmoitti kaivanneensa jonkinlaisia 

sisältökuvauksia listassa olleiden opintojen oheen. En ollut kuitenkaan lomaketta laatiessani 

keksinyt mielekästä ratkaisua millä tavalla olisin voinut liittää listaan selvennyksen kunkin 

kurssin sisällöstä ilman että lomakkeen selkeys olisi siitä kärsinyt. Laaksonen (2013, s. 22) 

toteaa myös, ettei vastausohjeita kannata sijoittaa mihinkään erilliseen paikkaan sillä harva 

vaivautuu lukemaan esimerkiksi liitteitä.  

Yhteenvetona edellä esitetyistä tutkimukseni luotettavuuteen heikentävästi vaikuttavista 

tekijöistä voi todeta, että kyselyn yhteydessä ilmeni kaksi tapausta, jossa vastaaja oli 

tulkinnut kysymyksen toisin kuin oli tarkoitus. Toiselta heistä jäi sen johdosta tiedot hänen 

musiikinopetustyöhönsä liittyvistä kysymyksistä puuttuviksi. Näiden tiedossani olevien 

virhetulkintojen määrän ollessa vain kaksi kappaletta sadasta, en katso kokonaisuuden 

kannalta niiden muodostavan merkittävää vaikutusta kokonaisuuden luotettavuusarviointiin 

ja lisäksi näitä vastauksia ei ole huomioitu raportissa. Saadun tiedon kattavuuteen vaikuttaa 

ehkä hieman heikentävästi se, että musiikkikasvatuskoulutuksen opintojen listasta puuttuivat 

afroamerikkalaisen musiikin historia sekä pro gradu -tutkielman laatiminen.  Jos ne olisivat 

olleet mukana listalla, olisi niiden merkitystä työssä suoriutumiseen voitu arvioida 

asteikkokysymyksillä ja verrata siten saatuja arvoja muiden listalla olleiden opintojen 

saamiin arvoihin. Tuota puutetta kuitenkin korvasi kohdehenkilöiden avoimien 

täydennysten ja vastausten kautta saatu aineisto, jota analysoidessa olen pyrkinyt 

mahdollisimman suureen objektiivisuuteen.  

6.3 Pohdinta   

Musiikkikasvatuskoulutuksen järjestäjillä on opetuksen sisältöä miettiessään vaativa haaste: 

miten kehittää määrätyn ajallisen ja määrällisen kiintiön puitteissa tasapainoisesti 

opiskelijoidensa sekä musiikillista että pedagogista osaamista ja vahvistaa siinä ohessa 

opiskelijan käsitystä itsestään tieteelliseltä pohjalta toimintaansa tarkastelevana 

kasvatusalan ammattilaisena – sekä lisäksi antaa opiskelijalle täysipainoiset valmiudet 

toimia musiikinopettajan, musiikkikasvatusalan tai tutkijan työssä. Vaikka tuo kaikki 

saatetaankin asettaa tavoitteeksi, niin sataprosenttinen onnistuminen lienee siinä mahdotonta 

kun pohtii opiskelijoiden erilaisia motiiveja koulutukseen hakeutumiseen. Jotkut vastaajat 

olivat kokeneet tuon laajan opintokokonaisuuden sisällä olevat kurssit ”pintaraapaisuna”, ja 

osa vastaajista puolestaan liiankin perusteellisiin yksityiskohtiin syventyvinä. Osa oli 
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toivonut asioita opetettavan enemmän ”kädestä pitäen” ja toiset taas mieluummin 

omatoimisesti kokeillen. Jotkut olisivat kaivanneet lisää akateemista tukea ja toiset 

puolestaan moittivat koulutusta liiallisesta teoreettisuudesta. On kuitenkin hyvä pitää 

mielessä, että suurelta osin koulutusta pidettiin hyvänä tai erittäin hyvänä.  

Koulutus on hyvä. Kaikkea opettajan työhön liittyvää ei voi ottaa huomioon 

koulutuksessa. Sen kaiken muun oppii ajan myötä itse tekemällä. (Kimi, musiikin 

yläkoulun ja lukion aineenopettaja).   

Myös työn kautta opittujen taitojen osuudella on eittämättä oma merkityksensä ammatti-

identiteetin muotoutumisessa ja siinä saattaisi olla aihetta jatkotutkimukselle. Airosmaan 

(2013) haastattelemat musiikinopettajat alkoivat tuntea itsensä musiikkikasvatuksen 

ammattilaiseksi vasta vuosien työkokemuksen jälkeen (emt., mm. s. 196). ”Ammattiin 

kasvaminen” lienee melko tyypillinen kehityskulku muillakin aloilla. Yksi 

musiikinopettajan ammatille ominainen työskentelyaikainen haaste on ollut muun muassa 

alati uudistuvan monimuotoisen musiikkikulttuurin omaksuminen, joka tuli esille myös 

omassa aineistossani. Kuten aiemmin todettua, Anttilan (2010, s. 249) mielestä se on kenties 

jopa suurin musiikinopettajan työssään kohtaamista pedagogisista haasteista sillä jo samassa 

opetettavassa luokkaryhmässä saattaa olla useiden eri musiikkisuuntausten harrastajia. 

Joskus tunneilla ilmenevät työrauhahäiriöt saattavat johtua myös juuri siitä syystä.  

Musiikkikasvatuskoulutuksen aikana voidaan osaltaan kehittää musiikinopettajan 

valmiuksia reagoida ja assimiloitua nuorison musiikkikulttuurin sisällä tapahtuviin 

muutoksiin ja uusiin suuntauksiin, mutta itsereflektion avulla tapahtuvalla omaehtoisella 

oppimisella tulee oletettavasti olemaan edelleenkin merkittävä rooli musiikinopettajan oman 

ammatillisen kompetenssin ylläpidossa. Niinpä lienee aiheellista kiinnittää koulutuksessa 

suurta huomiota tiedollisten ja taidollisten valmiuksien ohella myös omaehtoisen oppimisen 

valmiuksien kehittämiseen.  

Musiikkikulttuurin nopea kehitys ja joidenkin ilmiöiden hetkellinen elämänkaari johtaa 

eräiltä osin vääjäämättä myös oppi- ja opetusmateriaalien laahaamiseen uusimpien 

virtausten perässä ja siten niiden paikoittaiseen ”jälkeenjääneisyyteen”. Oppimateriaaleista 

riippuvuutta voisi kenties helpottaa soveltamalla opetuksessa vielä enemmän luovia ja 

itseohjautuvia työmuotoja. Kuten todettua, usein ongelmana niiden soveltamisessa ovat 

koulun rajalliset opetustilat, mutta joskus myös opettajien menetelmää kohtaan kokema 
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epävarmuus. Luovien ja itseohjautuvien työmuotojen toteutusta toivottiin kuitenkin 

huomattavan paljon täydennyskoulutukseen aiheeksi ja siitä päätellen tuota lähestymistapaa 

voisi olla aiheellista sisällyttää jossain muodossa vielä enemmänkin 

musiikkikasvatuskoulutuksen opetukseen.   

Yksilölähtöisemmän opetussuunnitelman laatimista musiikkikasvatuskoulutuksessa 

puoltaisi, että sen sisältämien opintojen merkityksistä sekä niiden sisällöistä saatettiin olla 

täysin vastakkaistakin mieltä eri vastaajien välillä. Lisäksi musiikinopettajanhan tulisi 

työssään opettaa oppilaitaan yksilöllisen ja oppilaslähtöisen oppimiskäsityksen pohjalta. 

Saako hän siihen koulutuksessaan tarvittavat valmiudet eli onko myös 

musiikkikasvatuskoulutuksen lähestymistapa opetukseen riittävän opiskelijalähtöinen?   

Kuten Juvonen (2003) on todennut, konstruktivismista puhutaan paljon, mutta sen 

soveltaminen on vaikeaa. Kun kyseessä on ammattiin valmistava koulutus, pitää siihen sen 

arvioitavuuden ja vertailukelpoisuuden vuoksi sisällyttää kaikille yhteisiä kriteereitä, 

sisältöjä sekä tavoitteiden saavuttamisen arviointimuotoja. Niin kauan kun työpaikoilla 

käytetään yhtenä valintaperusteena uusien työntekijöiden rekrytoinnissa esimerkiksi heidän 

kurssisuoritustensa arvosanoja, ei koulutustakaan voi toimia täysin yksilöllisistä 

näkökohdista käsin vaan tiettyjen kurssien ja tutkintovaatimusten täytyy olla silloin 

keskenään valtakunnallisesti vertailukelpoisia.  

Kuitenkaan esimerkiksi Ruismäen (1991) tutkimuksessa ei havaittu musiikinopettajien 

työssä suoriutumisella yhteyttä heidän opetusharjoittelusta saamaansa arvosanaan. Näin voi 

esittää kysymyksen, voisiko numeroarvioinnin sijasta käyttää yliopistojen 

musiikkikasvatuskoulutuksen kursseissa enemmän muunlaisia arviointimuotoja – niin kuin 

koulujen taideaineiden kohdalla on esitetty? Siten voisi koulutukseen myös löytyä lisää tilaa 

yksilökeskeisemmän opetuksen järjestämiselle, joka voisi puolestaan kantaa hedelmää 

valmistuneen opettajan koulutyössä. Kärjistäen ilmaistuna: jos opettajan omassa 

koulutuksessa painotetaan erityistavoitteisiin pyrkimistä eli ainekeskeistä lähestymistapaa, 

niin työelämään siirryttäessä voi olla problemaattista omaksua nykykäsityksen mukaista 

oppilaskeskeistä opetus- ja arviointimenetelmää.  

Anttila ja Juvonen (2003) suosittelivat tutkimuksessaan jopa kasvatustieteiden opintojen 

määrän lisäämistä, mutta myös niiden toteuttamistavan muuttamista huomattavasti 

käytännönläheisemmäksi suosimalla niiden opetuksessa esimerkiksi demonstraationomaista 

lähestymistapaa. Suurempi pyrkimys kasvatustieteiden teoreettisten opintojen ja opettajan 
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työn käytäntöjen välisten vastaavuuksien löytämiseen saattaisikin olla yksi keino, jota kautta 

opiskelija kokisi saavansa lisää pedagogisia työkaluja tulevaan ammattiinsa.  

Aiemmin Kivelä ym. (1996) ovat esittäneet opettajan työn reflektoinnin tueksi 

prakseologisen kasvatustieteen teorian edelleen kehittämistä, jonka avulla voitaisiin 

muodostaa tarkoituksenmukainen kommunikointia helpottava käsitejärjestelmä 

toiminnallisen pedagogiikan ympärille. Myös vielä tarkemman huomion kiinnittäminen 

”teoreettisten” sekä ”käytännön” kurssien ajoittamiseen toisiaan tukevaksi loogiseksi 

kokonaisuudeksi saattaisi edesauttaa niiden omaksumista ja mieltämistä hyödylliseksi 

perustaksi, jonka avulla voi kohdata opetustyössä vastaan tulevia tilanteita. 

Musiikkikasvatuksen koulutuksessa tuo opintojen keskinäisen ajoittamisen haaste tulee 

eteen esimerkiksi silloin, jos sen aloittanut opiskelija on pyrkinyt sinne ensisijaisesti 

kehittääkseen musiikillista osaamistaan ja hänen opettaja-identiteettinsä alkaa muotoutua 

kenties vasta koulutuksen loppuvaiheessa. 

Tieteellisen perustan olemassaoloa osana musiikinopettajan koulutusta puoltaa myös se, että 

tutkimustyön avulla voidaan suotuisissa tapauksissa vaikuttaa myönteisesti kouluissa ja 

muuallakin toteutuvan musiikkikasvatuksen käytännön työn puitteisiin.  

Musiikinopetukselle asetetut rajalliset puitetekijät aiheuttavat lopulta kenties musiikin 

opetustyön suurimmat haasteet.  

Tässä yhteydessä onkin tarkoituksenmukaista tarkastella vielä yhtä musiikinopetuksen 

epäkohtaa eli tuntijakoa. Juvosen (2006, s. 84–85) tutkimuksessa musiikinopettajat pitivät 

opetuksensa suurimpina ongelmina tuntijaon perusteella musiikkiin kohdistettuja vähäisiä 

opetustunteja. Ottaen huomioon, että aineenopettaja kohtaa useimmat oppilaansa kerran 

viikossa yhden vuoden mittaisen jakson aikana, miten voidaan toteuttaa opetussuunnitelman 

taidollisen osaamisen kehittämistä koskeva tavoite, jossa ”musiikillisia taitoja kehitetään 

pitkäjänteisellä, kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla”? Musiikin vähätuntisuus 

oppiaineena vaikuttaa myös musiikinopettajien työllisyysnäkymiin ja sitä kautta 

musiikinopettajakoulutusta järjestäviin yksiköihin muun muassa niille myönnettävien 

resurssien harkintaperusteissa. 

Vähäinen opetustuntimäärä vaikuttaa koulussa heikentävästi musiikin asemaan sekä 

arvostukseen – muun muassa Anttilan ja Juvosen tutkimukseen osallistuneet 

musiikkikasvatuksen opiskelijat pitivät musiikkia koulussa tärkeänä oppiaineena, mutta 
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opetuksen kannalta suurimpana ongelmana sen siellä nauttimaa alhaista arvostusta (Anttila 

& Juvonen, 2003, s. 121–124, s. 224).  Siitä johtuva välineistön ja työtilojen puutteellisuus 

haittaa merkittävästi opetusta suurella osalla musiikinopettajista sekä vaikeuttaa entisestään 

opetussuunnitelman noudattamista – esimerkiksi musiikillisen keksinnän ja muiden luovien 

työmuotojen toteuttamista (Eerola, 2011, s. 51). Musiikin heikko asema vaikuttaa myös 

musiikkikasvatuksen koulutushalukkuuteen ja valintavirtoihin (Ruismäki & Väkevä, 2003, 

s. 55). 

Musiikkikasvatuksen tutkimuskenttään sijoittuvalla tieteellisellä tutkimuksella sekä siitä 

saatujen tulosten riittävän selkeän tiedottamisen avulla voidaan toivottavasti vaikuttaa 

koulutuspoliittisiin päätöksiin, jotka puolestaan saattaisivat parantaa merkittävästikin 

musiikkikasvatuksen asemaa. Musiikkikasvatuksellisesta näkökulmasta katsottuna 

koulutuspolitiikan tehtävänä ihanteellisimmillaan olisi olla väline, jolla 

musiikkikasvatusfilosofiaa siirretään toteutettavaksi koulutukseen ja opetukseen 

(Richmond, 2002, s. 3).  Kuten hyvin tiedetään, politiikassa joudutaan kuitenkin useimmiten 

tyytymään kompromisseihin.  Jotta nämä kompromissit kallistuisivat musiikkikasvatuksen 

tulevaisuuden kannalta edullisiksi, olisi kenties syytä tuoda entistä painavammin päättäjien 

tietoisuuteen esimerkiksi Eerolan ja Eerolan (2013) tutkimuksen kaltaisia tuloksia 

musiikinopetuksen myönteisestä vaikutuksesta oppilaiden kouluviihtyvyyteen.  

Tieteellisen tutkimuksen valjastaminen musiikkikasvatuksen kehityksen hyödyksi voi olla 

mahdollista myös pienessä mittakaavassa, sillä yksittäinen musiikinopettaja voi saada siitä 

henkistä selkänojaa esimerkiksi perustellessaan hankintamäärärahojen tarvetta luokkansa 

varustelua varten tai oman oppiaineensa tasapuolista huomioimista alakoulun taideaineisiin 

kiintiöityjen välystuntien ainekohtaisesti jaettavissa osuuksissa. 

Voiko sitten kasvatuksellisia tai pedagogisia päämääriä palvelevaa tutkimustyötä suorittaa 

ilman tieteen arvovapauteen liittyviä ristiriitoja? Pedagogiikkaan liittyy preskriptiivisyys, 

tavoitteellisuus ja arviointi muodossa tai toisessa. Eikö se sodi tieteen arvovapauden käsitettä 

vastaan? Niiniluoto (2001) ottaa esille verratessaan tieteen päämääriä keskenään sen, että 

tiede voi olla väline myös maailman muuttamiseen sen pelkän kuvaamisen ohella. 

Esimerkkeinä Niiniluoto mainitsee kriittisen sekä soveltavan yhteiskuntatieteen usein 

omaamat emansipatoriset tiedonintressit muun muassa vähemmistöryhmien vapautumisen 

edistämiseen. Kyseistä tutkimussuuntaa voi verrata Niiniluodon mukaan myös soveltaviin 
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suunnittelutieteisiin, jossa tutkija voi asettaa itse ne tavoitteet, joiden ratkaisemiseen hän 

etsii keinoja tieteen avulla. (Emt., 2001.)  

Miksi ei siis soveltava kasvatustiede sopisi tuohon joukkoon? Tutkijan vapaus määritellä 

tutkimukselleen tietty arvosidonnainen tavoite voi kuulostaa ristiriitaiselta sen käsityksen 

kanssa mikä yleensä tieteellä ymmärretään. Tieteen ”arkinäkemyksen” käsitteisiinhän 

kuuluvat objektiivisuus, rationaalisuus ja intellektuallisuus (Kiikeri ja Ylikoski, 2004, s. 21–

22). Niiniluoto (2001) kuitenkin toteaa, että tutkimuksen kytkentä tutkijan edustamiin 

arvoihin on sopusoinnussa tieteen arvovapauden kanssa niin kauan, kun tutkija ei erehdy 

käyttämään omia intressejään ja toiveitaan tosiasiaväitteiden perusteluina.  

Uusinta tutkimustietoa voitaisiin siirtää esimerkiksi yliopiston alaisten 

täydennyskoulutusten myötä korkeakoulun piiristä suoraan työkentälle. Näin myös tiedon 

soveltuvuudesta koulumaailmaan sekä sen vaikuttavuudesta oppimiseen saataisiin välitöntä 

palautetta osapuolten keskinäisen vuorovaikutuksen avulla. Kentällä toimivien opettajien 

työvalmiuksien päivittämisen lisäksi saataisiin eväitä myös yliopiston opettajakoulutuksen 

jatkuvalle kehitystyölle kiertokulkua muistuttavalla tavalla: Työelämässä toimivien 

musiikinopettajien kenttäkokemusta voitaisiin hyödyntää musiikkikasvatuksen 

opiskelijoiden koulutuksessa. Uusia opetusmenetelmiä tai sovelluksia voitaisiin tarjota 

vuorostaan täydennyskoulutuksessa ”kenttäopettajille” ja siitä hankittua kokemusperäistä 

tietoa voitaisiin jälleen sen ”testauksen” jälkeen jalostaa edelleen 

musiikinopettajakoulutuksen suunnittelussa.   

Yhteistyön syventäminen avaisikin uudenlaisia kehitysnäkymiä kenties koko 

koulutusrakenteen osittaiseen uudistukseen. Voisiko visioida mallia jossa opintojen kaikille 

yhteisiä sisältöjä kevennettäisiin sekä opetusta yksilöllistettäisiin vielä joustavammaksi ja 

enemmän kunkin opiskelijan tarpeiden mukaiseksi? Työelämässä eteen tulleiden muutosten 

kautta edellytettäviä taitoja olisi mahdollista päivittää tarpeen mukaan 

täydennyskoulutuksissa. Yhtenäiskoulun musiikinopettajan, kulttuurituottajan, 

musiikkilukion musiikinopettajan tai laulupedagogin ammateissa vaadittavien 

osaamisominaisuuksien välillä on eroja. Lisäksi kunkin oppilaitoksen tapauskohtaisesti 

omaamat puitteet ja resurssit muodostavat raamit sille mitä opetusmenetelmiä opettajan on 

ylipäätään mahdollista työssään toteuttaa. Ei ole myöskään pois suljettua että henkilö haluaa 

työurallaan kokeilla joskus alanvaihtoa. Alumnitoiminnan kehittäminen tarjoaisi lisää 
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mahdollisuuksia musiikkikasvattajille suunnattujen räätälöityjen täydennyskoulutusten 

järjestämiseen.  

Odotan innolla yliopiston taholta täydennyskoulutusta, mitä ikinä se pitääkään 

sisällään.(Heta, musiikin yhdistelmäopettaja 3lk–lukio) 

Täyttääkseen parhaiten tehtävänsä tulisi koulutuksen reagoida ennakoivasti työelämän 

muutoksiin muun muassa sen opintojen sisältöjen suunnittelussa. Lisäksi on kiinnitettävä 

erityistä huomiota opiskelijoiden pedagogisten työvälineiden vahvistamiseen koulutuksen 

myönteisen siirtovaikutuksen välittämiseksi myös eteenpäin. Nämä asiat edellyttävät 

koulutuksesta vastaavilta jatkuvaa kehityksen seuraamista ja yhteydenpitoa työkentällä 

toimiviin ammattilaisiin.  

Lopuksi: millä tavalla voidaan arvioida Oulun yliopiston musiikkikasvatuskoulutuksen 

tuloksellisuutta lyhyesti kokonaisuudessaan? Siihen voi käyttää eri mittareita. Jos 

koulutuksen tarkoituksena on tuottaa ammattitaitoista työvoimaa työmarkkinoille, on Oulun 

musiikkikasvatuksen koulutus suoriutunut tehtävästään erinomaisesti, sillä vain prosentti 

vastanneista ilmoitti olevansa työttömänä ja Pohjois-Pohjanmaan kelpoisuusluvut 

musiikinopettajien suhteen ovat maan parhaimmat. Koulutus on myös tuottanut työelämään 

työhönsä tyytyväisiä ammattilaisia, jos käyttää mittarina vastanneiden ilmoittaman 

työtyytyväisyyden tason keskiarvoa. Musiikkikasvatuskoulutusta kohtaan annetusta 

kritiikistäkin huolimatta se sai sieltä valmistuneilta opintojensa työelämävastaavuudesta 

keskimäärin hyvin myönteisen arvion.  

Mukolla oli tosi mahtavaa opiskella, ja sieltä sai kyllä hyvät valmiudet työelämään 

musiikin parissa, ystäviä, uusia kokemuksia, taitoja jne. Yksi parhaimmista 

aikakausista elämässäni…  On tärkeää, että koulutus säilyy alueella. (Venla, LO-

musiikkiluokkien opettaja) 
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Liite 1 

Kyselyn saatekirje 
 

Kutsu kaikille Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen koulutuksesta valmistuneille 

tutkimukseeni liittyvään kyselyyn osallistumiseksi 

 
Hyvä vastaanottaja,  
  

Teen Juha Ojalan ohjauksessa Oulun yliopistolle pro gradu -tutkimusta Oulun yliopiston 

musiikkikasvatuksen koulutuksen ja työelämän välisestä suhteesta. Kerään tutkimusta varten 

aineistoa verkossa täytettävän kyselylomakkeen avulla. Lomakkeessa kysytään teidän 
kokemuksianne työelämään sijoittumisessa ja mielipiteitänne koulutuksen siihen antamista 

valmiuksista. 

  
Oulun musiikkikasvatuksen yksikkö ei ole järin suuri ja siksi kaikkien vastaukset ovat hyvin 

tärkeitä – riippumatta teidän tämän hetkisestä toimenkuvastanne tai työtilanteestanne. Saatua 

aineistoa voidaan myös hyödyntää musiikkikasvatuksen koulutuksen kehittämisessä. 

  
Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja lomake täytetään nimettömänä. Vastauksistanne 

saadut tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä vastaajien henkilöllisyys ole tunnistettavissa 

edes allekirjoittaneelle.  
  

Yhteystietojenne kerääminen on ollut varsin työlästä, sillä Oulun yliopiston alumniverkostossa 

(https://alumni.oulu.fi) ja siten sähköpostitse helposti tavoitettavissa on vain murto-osa 
musiikkikasvatuksen yksiköstä valmistuneista. Alumnitoiminnan yksi tavoitteista on pitää yhteyttä 

yliopiston ja sieltä valmistuneiden opiskelijoiden välillä, ja heiltä saadun palautteen myötä kehittää 

edelleen yliopiston koulutusta. Verkkokyselyn loputtua, itse varsinaisesta kyselystä erillisenä, 

voitte vapaaehtoisesti ilmoittaa mahdollisesta kiinnostuksestanne liittyä alumniverkostoon. 
Alumnikyselyn ohjesähköpostia varten antamaanne sähköpostiosoitetta ei voi yhdistää omaan 

kyselyyni ja siihen annettuihin vastauksiin, sillä se kirjoitetaan uuteen ja erillisen ohjaustoiminnon 

alaiseen lomakkeeseen. 
 

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa arviolta 15 – 25 minuuttia. Voit vastata siihen vaikka heti, 

mutta viimeistään 12.4 mennessä näin: 
 

Kopioi tai kirjoita alla oleva osoite tietokoneen nettiselaimeen  

  

https://www.webropolsurveys.com/muko.net -->  paina ”enter” ja seuraa ohjeita. 
  

Vastauksistanne jo etukäteen kiittäen, 

  
Jukka Paukkunen 

musiikkikasvatuksen opiskelija 

Musiikkikasvatus 

PL 4400 
Kasvatustieteiden tiedekunta 

90014 Oulun yliopisto 

 
 jukka.paukkunen@pp.inet.fi 

    puh: 0400- 382 295 

 

https://www.webropolsurveys.com/muko.net
mailto:jukka.paukkunen@pp.inet.fi
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Kyselylomake 
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Tervetuloa vastaamaan kyselyyn työelämästä ja koulutuksesta!

Aluksi kartoitetaan hieman yleisiä taustatietoja, sen jälkeen työtilanteeseen liittyviä asioita ja
lopuksi tulevat musiikkikasvatuksen koulutukseen liityvät kysymykset. Pakolliset kysymykset
on merkitty *) -merkillä. 
Kun olet vastannut sivulla oleviin kysymyksiin, klikkaa "seuraava" -painikkeesta päästäksesi
eteenpäin.
Antamasi vastaukset vaikuttavat seuraavalla sivulla eteen tulevien kysymysten aihepiiriin -
esim. ne jotka vastaavat opettavansa musiikkia koulussa, saavat vastatakseen kouluun
liittyviä kysymyksiä jne. 
Alla olevasta väripalkista voit seurata kyselyn etenemistä.

Sukupuolesi *

Nainen

Mies

Ikäsi *

alle 30 vuotias

30-39 v.

40-49 v.

50-59 v.

60 v. tai yli

Missä asuinpaikkakuntasi sijaitsee? Valitse sen sijainti oheisesta maakuntien luettelosta. Ulkomailla
asuvat voivat valita listasta joko "EU-alueen", tai "EU:n ulkopuolisen alueen". *

(Paina hiirellä "Valitse tästä" - nuolen kohdalta, niin pudotusvalikko aukeaa.)

Valitse tästä

Milloin aloitit opintosi MUKO:lla (jos et muista tarkasti, niin arvioi) *

Valitse tästä

Entä minä vuonna valmistuit MUKO:lta: *

Valitse tästä

Oletko opiskellut musiikkikasvatuskoulutuksessa myös jossain muussa yliopistossa (H:ki, J:kylä) Oulun
MUKO:n lisäksi ? *

En

Kyllä

 

Seuraava -->
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 Jos olet epävarma alla olevasta, musiikinopettajakelpoisuuttasi koskevasta kysymyksestä, niin voit
lukea vielä tämän ohjeistukseksi siihen:

Yleisin tähän kyselyyn vastaajien suorittama tutkinto on Oulun yliopistossa suoritettu kasvatustieteen maisteritutkinto,
pääaineena vähintään (nykyisin) 120 opintopisteen (55ov) laajuiset opinnot musiikkikasvatuksesta. Se antaa
kelpoisuuden sekä perusopetuksen että lukion musiikin aineenopettajaksi.
Joukossanne saattaa olla muunlaisenkin tutkinnon MUKO:lla suorittaneita, ja alla on joitakin kelpoisuusvaatimuksia siltä
varalta.

Perusopetuksen (ei lukion) musiikin aineenopettajakelpoisuuden saa suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon,
vähintään 60 op:n (35ov) opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään 60 op:n (35 ov) laajuiset musiikkikasvatuksen
perus- ja aineopinnot. 
Lukion (ja perusopetuksen) musiikin aineenopettajakelpoisuuden voi saada, vaikka ei ole opiskellut pääaineena
musiikkikasvatusta, mutta ylläolevien perusopetuksen musiikin aineenopettajan kelpoisuusvaatimusten (siis väh. 60 op:n
opettajan pedagogiset- + väh. 60 op:n musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot) lisäksi on suorittanut väh. 120 op:n
(55ov) laajuiset perus-, aine- ja syventävät(mm. gradu) opinnot jossakin muussa lukiossa opetettavassa aineessa.
.

 
 

Kelpoisuutesi musiikinopettajana on: *

Perusopetuksen ja lukion musiikin aineenopettaja

Perusopetuksen (mutta ei lukion) musiikin aineenopettaja

En osaa sanoa

Mahdollinen muu koulutuksesi ja suorittamasi tutkinnot:

Soiton- tai laulunopettaja

Muusikko

Kirkkomusikki/kanttori

Luokanopettaja

Muun aineen, kuin musiikin, aineenopettaja (pää- tai sivuainetutkinto)

Varhaiskasvatus

Muu, mikä?

 

<-- Edellinen Seuraava -->
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Valitse mistä aineista olet suorittanut aineenopettajan tutkinnon (sivu- tai pääaine)

Kuvataide

Historia

Matematiikka

Englanti

Ruotsi

Muu kieli

Kemia

Fysiikka

Äidinkieli

Biologia

Maantiede

Uskonto

ET

Psykologia

Filosofia

Liikunta

Käsi/tekstiilityö

Tekninen työ

Kotitalous

Terveystieto

Muu

 

<-- Edellinen Seuraava -->

jukkapau
Sticky Note
tämä sivu näkyi vastaajalle, jos hän oli ilmoittanut suorittaneensa myös jonkun muun aineenopettajatutkinnon.
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Toimitko tällä hetkellä työelämässä? *

Kyllä

En

 

<-- Edellinen Seuraava -->
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En siis toimi tällä hetkellä työelämässä, vaan *

Opiskelen

Olen perhevapaalla

Olen virka- tai vuorotteluvapaalla

Suoritan ase/siviilipalvelusta

Olen työttömänä

Muuta

 

<-- Edellinen Seuraava -->
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Oletko opiskelusi ajan virkavapaalla koulun musiikinopettajan tehtävistä? *

Kyllä

En

Mitä opiskelet? *

Kasvatustieteiden jatkotutkintoa (lisens, tohtori)

Sivuainetutkintoa

Musiikkialaa

Muuta, mitä?

 

<-- Edellinen Seuraava -->

jukkapau
Sticky Note
nämä näkyivät vastaajille, jotka olivat ilmoittaneet opiskelevansa.
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Oletko sen ajan työnantajan myöntämällä virkavapaalla koulun musiikinopettajan työstä? *

Kyllä

En

 

<-- Edellinen Seuraava -->

jukkapau
Sticky Note
tämä näkyi vastaajille, jotka olivat ilmoittaneet olevansa perhe-, virkavapaalla, tai ase/siviilipalveluksessa. Jos vastasi tähän "kyllä", niin vastaaja luokiteltiin musiikinopettajaksi, ja sai näin samat kysymykset muiden musiikinopettajien kanssa tästä eteenpäin.
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Oletko toiminut koulussa musiikinopettajana ennen nykyistä elämäntilannettasi? *

En

Kyllä, lyhyitä jaksoja

Kyllä, 1 lukuvuoden yhtämittaisen jakson

Kyllä, 2-4 lukuvuoden yhtämittaisen jakson

Kyllä, yli 5 lukuvuoden yhtämittaisen jakson

Joku muu vaihtoehto, mikä?

Aiotko hakea (tai jatkaa) musiikinopettajan töitä, jos niitä on tarjolla? *

Kyllä

Ehkä

En

En osaa sanoa

Työttömyysjaksoni on kestänyt *

Valitse tästä

Työttömyyteni johtuu *

Lähialueeni musiikinopetusalan työllisyystilanteesta

Valtakunnallisesta musiikinopetusalan työtilanteesta

Musiikkialan työllisyystilanteesta

En ole löytänyt itseäni kiinnostavaa työtä

Jokin muu tekijä, kuin yllä

 

<-- Edellinen Seuraava -->

jukkapau
Sticky Note
"työttömyys" -kysymys näkyi vain, jos vastaaja oli aiemmin ilmoittanut olevansa työttömänä.
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Oletko ottanut osaa MUKO:lta valmistumisesi jälkeen johonkin musiikkikasvatus- tai musiikinopetusalan
täydennyskoulutukseen? *

Kyllä

En

En osaa sanoa

Jos vastasit äskeiseen kysymykseen "KYLLÄ" , niin mihin koulutukseen olet osallistunut?:

 

<-- Edellinen Seuraava -->
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Jos sinulle tarjoutuisi vaivaton tilaisuus osallistua johonkin musiikkikasvatusalan
täydennyskoulutukseen, kuinka paljon sinua kiinnostaisivat alla
olevat täydennyskoulutusaiheet, työllistymisesi kannalta?

5 = kiinnostaa erittäin paljon,  1 = ei kiinnosta ollenkaan *

5 4 3 2 1 en osaa sanoa

laulaminen ja äänenkäyttö

kuoronjohto

bändisoitto

musiikinteoria

kitara

pianon vapaa säestys

rummut ja lyömäsoittimet

musiikkiliikunta

improvisointi

kotimainen kansanmusiikki

musiikkiteknologia

soitinrakennus

musiikkiterapia

projektien suunnittelu

orkesterinjohto

etnomusiikki

sävellys

luovien ja itseohjautuvien työmuotojen toteutus

säveltapailu

sovitus

soitinpedagogiikka

ilmaisutaito

musiikin erityispedagogiikka

musiikkivideon teko

alaluokkien musiikkikasvatus

musiikkikulttuurien, -lajien ja -tyylien tuntemus

jatkotutkinto (lisensiaatti, tohtori)

Kirjoita tähän omia toiveitasi täydennyskoulutuksen aiheiksi, jos niitä ei mainittu yllä olevassa listassa:
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<-- Edellinen Seuraava -->
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Alla on lista musiikkikasvatuksen eri oppiaineista ja osa-alueista. Miten arvioit niiden
opiskelun merkityksen itsellesi?

5 = erittäin tarpeellinen,   1 = erittäin tarpeeton *

5 4 3 2 1 en osaa sanoa

klassinen laulu

pop-jazz-laulu

pedagogiset opinnot

pianon vapaa säestys

länsimaisen musiikin historia

bändi- ja yhteissoitto

klassinen piano

pop-jazz -teoria (afroamerikkal. musiikin teoria)

kitaran vapaa säestys

länsimaisen (taide)musiikin teoria

rummut ja perkussiot

musiikkiliikunta

ainedidaktiikka

soitinrakennus

musiikkiterapia

projektin tai produktion suunnittelu

kuoronjohto

vieras kieli

improvisointi

musiikkiteknologia

sävellys-sanoitus

orkesterinjohto

kouluharjoittelu (auskultointi)

säveltapailu

viestintätaidot

musiikin transkriptio (komppilappujen teko)

etnomusiikki

kotimainen kansanmusiikki

kasvatustiede

koulu- ja kansansoittimet

sovitus

soitinpedagogiikka

bändipedagogiikka (pedibändi)

vapaan säestyksen pedagogiikka
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Jäikö joku - etenkin vahvoja mielipiteitsi herättävistä aineista listassa mainitsematta? Voit kirjoittaa
oppiaineen tähän, ja lisätä sen oheen arviosi esim."erittäin tärkeä", tai "täysin tarpeeton".

Mahdollisia uudistusideoitasi MUKO:n koulutukseen:

Miten muuttaisit tai uudistaisit MUKO:n koulutusta (esim. koulutuksen sisältöä, sen painotuksia eri aineissa ja

osa-alueissa, uusia oppiaineita...)? Tähän voit myös perustella, jos joku yllämainituista aineista on mielestäsi
"täysin tarpeeton":

 

<-- Edellinen Seuraava -->
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Millaiset valmiudet, yleisesti ottaen, sait mielestäsi työssä suoriutumiseesi (tai työllistymiseesi, mikäli et
ole työelämässä) MUKO:n koulutuksesta? *

5 4 3 2 1

Erittäin hyvät valmiudet Erittäin huonot valmiudet

KYSELY ON PÄÄTTYNYT, KIITOS VASTAUKSISTASI!

Voit halutessasi vielä palata taaksepäin ja korjailla niitä. 
Voit myös kirjoittaa alla olevaan kenttään vapaasti palautetta kyselyn tekijälle - itse kyselyyn, MUKO:n
koulutukseen, tai muuhun liittyen.

Kun olet valmis, klikkaa "Lähetä" - painiketta. Täyttämäsi lomake siirtyy nimettömänä analysoitavaksi
kyselyn laatijalle.

Lomakkeen lähettämisen jälkeen ohjaudut uudelle, Oulun yliopiston alumnitoiminnan sivulle, jonne
voit halutessasi ilmoittaa alumnitoimintaa varten sähköpostiosoitteesi  - ilman että sitä voi yhdistää
tähän täyttämääsi kyselyyn.  

 

<-- Edellinen Lähetä

jukkapau
Sticky Note
tämä oli viimeinen sivu "ei työelämässä" -ryhmälle.
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Toimitko päätyöksesi perus- tai lukio-opetusta tarjoavassa koulussa musiikinopetustehtävissä? *

Kyllä

En

Missä maakunnassa työpaikkakuntasi sijaitsee (Ulkomailla työskenteleville valittavana joko "EU-

alueella", tai "EU:n ulkopuolella")? *

Valitse tästä

 

<-- Edellinen Seuraava -->

jukkapau
Sticky Note
Nämä näkyivät niille, jotka aiemmin, vastasivat  toimivansa työelämässä.

jukkapau
Text Box
--- Nämä näkyivät niille, jotka vastasivat aiemmin toimivansa työelämässä.
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Edellisellä sivulla antamasi vastauksen perusteella et toimi siis koulussa (= peruskoulu, lukio)
musiikinopetustehtävissä. Sen sijaan toimit työelämässä (voit valita useamman vaihtoehdon): *

Koulussa, muissa tehtävissä

Musiikin opetustehtävissä, muualla kuin koulussa. Täsmennä:

Musiikin asiantuntijatehtävissä, muualla kuin koulussa. Täsmennä

Musiikin parissa, muuten kuin opettaen. Täsmennä:

Muun, kuin musiikkialan tehtävissä. Täsmennä:

Oletko toiminut koulussa musiikinopettajana ennen nykyistä elämäntilannettasi? *

En

Kyllä, lyhyitä jaksoja

Kyllä, 1 lukuvuoden yhtämittaisen jakson

Kyllä, 2-4 lukuvuoden yhtämittaisen jakson

Kyllä, yli 5 lukuvuoden yhtämittaisen jakson

Joku muu vaihtoehto, mikä?

Aiotko hakea (tai jatkaa) musiikinopettajan töitä, jos niitä on tarjolla? *

Kyllä

Ehkä

En

En osaa sanoa

 

<-- Edellinen Seuraava -->

jukkapau
Sticky Note
Tämä sivu näkyi vastaajalle, jos hän oli ilmoittanut toimivansa työelämässä, mutta EI musiikinopettajana.

jukkapau
Text Box
--- Nämä kysymykset näkyivät vastaajalle, joka ilmoitti toimivansa työelämässä; mutta ei musiikinopettajana.
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Vielä muutama kysymys työhösi liittyen:

Kerro lyhyesti, mitkä työhösi liittyvät asiat koet antoisimmiksi:

Mitkä asiat koet puolestaan haasteellisimmiksi?

Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet yleisesti ottaen työhösi? *

5 4 3 2 1

olen erittäin tyytyväinen olen erittäin tyytymätön

Oletko osallistunut valmistumisesi jälkeen johonkin musiikkikasvatus- tai musiikinopetusalan
täydennyskoulutukseen? *

Kyllä

En

En osaa sanoa

 

<-- Edellinen Seuraava -->

jukkapau
Sticky Note
tämä sivu näkyi kaikille työelämässä toimiville, myös musiikinopettajille.

jukkapau
Text Box
--- nämä kysymykset näkyivät kaikille työelämässä toimiville, myös musiikinopettajille
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Ilmoitit edellisellä sivulla osallistuneesi täydennyskoulutukseen. Kerro mihin:

Vastasit edellisellä sivulla olevasi "erittäin tyytymätön" työhösi. Voit halutessasi kirjoittaa tähän vielä
lisää tyytymättömyytesi syistä:

 

<-- Edellinen Seuraava -->

jukkapau
Sticky Note
täydennyskoulutus -selvityspyyntö näkyi  vain, jos vastaaja oli ilmoittanut aiemmin osallistuneensa johonkin.jos vastaaja oli ilmoittanut olevansa erittäin tyytymätön (1) työhönsä, hänelle tuli tämä kysymys näkyviin, ja sai näin selventää syitä.
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MUSIIKINOPETTAJAN TYÖHÖSI LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ,

OHJE: jos olet esim. koko lukuvuoden kestävällä virka-, vuorottelu- tm. vapaalla, ja sijaisesi työnkuva poikkeaa

omastasi merkittävästi, niin täytä siihen liittyvät tiedot viimeisen oman työlukukautesi mukaisesti.

Työskentelypaikkakuntasi, jossa koulusi sijaitsee, on asukasluvultaan *

Valitse tästä

Montako oppilasta koulussasi (pääkoulu) on? *

Valitse tästä

Suurin koulussa opettamani ryhmä on kooltaan (valitse pudotusvalikosta): *

Valitse tästä

Pienin opettamani ryhmä on kooltaan: *

Valitse tästä

Mitä kaikkia luokka-asteita siellä opetetaan (voi valita useampia)?

Esiluokka Luokat 1-2 3-4 5-6 7-9 Lukio

Onko koulusi musiikkipainotteinen (ts. onko siellä "musiikkiluokkia")? *

Ei

Kyllä, ja opetan itse musiikkiluokkaa tai -luokkia.

Kyllä, mutta en itse opeta musiikkiluokille

Koulusi joku muu mahdollinen painotus tai erityispiirre, josta haluat mainita:

 

<-- Edellinen Seuraava -->

jukkapau
Sticky Note
nämä kysymykset näkyivät vain niille, jotka olivat ilmoittaneet toimivansa musiikinopettajina.
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Oletko työpaikkasi ainoa musiikinopettaja? *

Kyllä

En

En osaa sanoa

Ovatko työtilasi hajautettu? *

Ei, minulla on vakituinen musiikkiluokkatila

Kyllä, joudun välillä vaihtamaan luokkatilaa tai koulua

Montako vuosiviikkotuntia opetat musiikkia tällä hetkellä?
(voimassa olevan lukuvuotesi työsopimuksesi mukaan; mukaanlukien esim.
juhlajärjestelykorvaustunnit) *

Valitse tästä

Mille luokille opetat musiikkia ja paljonko?
Ohje: Jos opetat jotakin alla lueteltua luokka-astetta, valitse sen kohdalla sille opettamasi
(vuosi)viikkotuntimäärä. Jos et opeta jotakin luokka-astetta, jätä siihen "ei tunteja" - oletus. 

Lukiolaisille *

Ei tunteja lukiossa

Yläluokille (7-9) *

Ei tunteja yläluokilla

Alaluokille (3-6) *

Ei tunteja alaluokille

Alkuopetusluokille (1-2) *

Ei tunteja alkuopetuksessa

Esikoululaisille *

Ei tunteja esiluokilla

 

<-- Edellinen Seuraava -->
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Työsuhteesi laatu: *

Virka (lehtori t. vastaava) tai toimi
(yksityiskoulu)

Päätoiminen
tuntiopettaja

Sivutoiminen
tuntiopettaja

En osaa
sanoa

JATKOKYSYMYS EDELLISEEN: Onko työsuhteesi laatu *

Toistaiseksi voimassa oleva (vakinainen)

Määräaikainen

En osaa sanoa

Kauanko olet toiminut musiikinopettajana? *

Valitse tästä

Sisältyykö työhösi yhden tai useamman koulun juhlajärjestelyt (esim. joulu- ja kevätjuhlat)?  *

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

-  Jos vastasit edelliseen "KYLLÄ", niin monenko eri koulun juhlaohjelman järjestelyihin osallistut?

1 2 3 4 5 tai useamman

Pidätkö koulun musiikkikerhoja? *

Kyllä

En

Toimitko koulussa musiikinopetuksen lisäksi myös seuraavissa tehtävissä:

- luokanvalvojana *

kyllä

en

- johtotehtävissä (rehtori tms.) *

kyllä

en

- luokanopettajana, tai muun aineen opettajana? *

Kyllä

En

Opetatko musiikkia missään muualla koulun lisäksi? *

Kyllä

En

 

<-- Edellinen Seuraava -->
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Vastasit edellisellä sivulla opettavasi muutakin koulussa musiikin lisäksi. Mitä muuta?

Luokanopettaja

Kuvataide

Historia

Matematiikka

Englanti

Ruotsi

Muu vieras kieli

Kemia

Fysiikka

Äidinkieli

Biologia

Maantiede

Uskonto

ET

Psykologia

Filosofia

Liikunta

Käsi/tekstiilityö

Tekninen työ

Kotitalous

Terveystieto

OPO

Pien- tai erityisryhmä

Muu, mitä?

Vastasit edellisellä sivulla opettavasi musiikkia myös muualla, kuin koulussa. Missä muualla?

Kansalais- tai työväenopistolla

Musiikkiopistossa tai -oppilaitoksessa

Ammattikorkeakoulussa

Yliopistossa

Yksityisessä musiikkikoulussa

Yksityisesti

Muualla kuin yllämainitut, missä?

 

<-- Edellinen Seuraava -->

jukkapau
Sticky Note
nämä kysymykset näkyivät vain niille, jotka olivat aiemmin vastanneet "kyllä".
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Jos sinulle tarjoutuisi vaivaton tilaisuus osallistua johonkin musiikkikasvatusalan
täydennyskoulutukseen, kuinka paljon sinua kiinnostaisivat alla olevat täydennyskoulutusaiheet
oman työsi kannalta?

5= Kiinnostaa erittäin paljon  , 1= Ei kiinnosta ollenkaan *

5 4 3 2 1 en osaa sanoa

laulaminen ja äänenkäyttö

kuoronjohto

bändisoitto

musiikinteoria

kitara

pianon vapaa säestys

rummut ja lyömäsoittimet

musiikkiliikunta

improvisointi

kotimainen kansanmusiikki

musiikkiteknologia

soitinrakennus

musiikkiterapia

projektien suunnittelu

orkesterinjohto

etnomusiikki

sävellys

luovien ja itseohjautuvien työmuotojen toteutus

säveltapailu

sovitus

soitinpedagogiikka

ilmaisutaito

musiikin erityispedagogiikka

musiikkivideon teko

alaluokkien musiikkikasvatus

musiikkikulttuurien, -lajien ja -tyylien tuntemus

jatkotutkinto (lisensiaatti, tohtori)

Kirjoita tähän omia toiveitasi täydennyskoulutuksen aiheiksi, jos niitä ei mainittu yllä olevassa listassa:

 

<-- Edellinen Seuraava -->

jukkapau
Sticky Note
tästä eteenpäin, näkyivät samat kysymykset kaikille "työelämässä toimiville", kyselyn loppuun saakka.
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Alla on lista musiikkikasvatuksen eri oppiaineista ja osa-alueista. 
Miten arvioit niiden opiskelun merkityksen itsellesi oman työssä suoriutumisesi kannalta?

5 = erittäin tärkeä    , 1 = täysin tarpeeton *

5 4 3 2 1 en osaa sanoa

klassinen laulu

pop-jazz-laulu

pedagogiset opinnot

pianon vapaa säestys

länsimaisen musiikin historia

bändi- ja yhteissoitto

klassinen piano

pop-jazz -teoria (afroamerikkal. musiikin teoria)

kitaran vapaa säestys

länsimaisen (taide)musiikin teoria

rummut ja perkussiot

musiikkiliikunta

ainedidaktiikka

soitinrakennus

musiikkiterapia

projektin tai produktion suunnittelu

kuoronjohto

vieras kieli

improvisointi

musiikkiteknologia

sävellys-sanoitus

orkesterinjohto

kouluharjoittelu (auskultointi)

säveltapailu

viestintätaidot

musiikin transkriptio (komppilappujen teko)

etnomusiikki

kotimainen kansanmusiikki

kasvatustiede

koulu- ja kansansoittimet

sovitus

soitinpedagogiikka

bändipedagogiikka (pedibändi)

vapaan säestyksen pedagogiikka
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Jäikö joku - etenkin vahvoja mielipiteitäsi herättävistä, aineista listassa mainitsematta? Voit kirjoittaa
oppiaineen tähän, ja lisätä sen oheen arviosi esim. "erittäin tärkeä", tai "täysin tarpeeton".

Mahdollisia uudistusideoitasi MUKO:n koulutukseen:

Miten muuttaisit tai uudistaisit MUKO:n koulutusta nykyistä työnkuvaasi vastaavaksi (esim. koulutuksen

sisältöä, eri aineiden tai osa-alueiden painotuksia, uusia oppiaineita...)? Vastaa, jos sinulla on ideoita!
Tähän voit myös perustella, jos joku yllämainituista aineista on mielestäsi "täysin tarpeeton":

 

<-- Edellinen Seuraava -->
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Millaiset valmiudet, yleisesti ottaen, sait mielestäsi työssä suoriutumiseesi (tai työllistymiseesi, mikäli et
ole työelämässä) MUKO:n koulutuksesta? *

5 4 3 2 1

Erittäin hyvät valmiudet Erittäin huonot valmiudet

KYSELY ON PÄÄTTYNYT, KIITOS VASTAUKSISTASI!

Voit halutessasi vielä palata taaksepäin ja korjailla niitä. 
Voit myös kirjoittaa alla olevaan kenttään vapaasti palautetta kyselyn tekijälle - itse kyselyyn, MUKO:n
koulutukseen, tai muuhun liittyen.

Kun olet valmis, klikkaa "Lähetä" - painiketta. Täyttämäsi lomake siirtyy nimettömänä analysoitavaksi
kyselyn laatijalle.

Lomakkeen lähettämisen jälkeen ohjaudut uudelle, Oulun yliopiston alumnitoiminnan sivulle, jonne
voit halutessasi ilmoittaa alumnitoimintaa varten sähköpostiosoitteesi  - ilman että sitä voi yhdistää
tähän täyttämääsi kyselyyn.  

 

<-- Edellinen Lähetä
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