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1 JOHDANTO  

Musiikkiorientaatio on terminä varsin kirjava ja moniulotteinen. Orientaatio yhdistetään 

usein motivaatioon, mikä onkin osittain oikea väylä lähdettäessä tarkastelemaan sitä. 

Termi ”motivaatio” edustaa sisäisiä voimiamme jotka ohjaavat yksiöitä tiettyyn suuntaan. 

Motivaatiota on mahdotonta nähdä, voimme vain olettaa että se on olemassa tietyssä 

osassa käyttäytymistämme, kognitiotamme sekä emotionaalisia kokemuksiamme. Näin 

ollen motivaatio on hypoteettinen käsite. (Goetz & Hall, 2013, 58–59.) 

Anttilan ja Juvosen (2002) mukaan musiikkiorientaatio voidaan jakaa kahteen eri 

luokkaan: yleinen musiikillinen orientaatio sekä musiikillinen erityisorientaatio. Nämä 

molemmat voivat olla joko passiivisia tai aktiivisia. Yleisellä musiikillisella orientaatiolla 

tarkoitetaan yleistä kiinnostusta musiikkiin. Yleisen musiikillisen orientaation omaava 

yksilö on kiinnostunut musiikillisista ilmiöistä ja omaa valmiuksia vastaanottaa 

musiikillista informaatiota ilman välitöntä torjuntaa. (Anttila & Juvonen, 2002, 78.) 

Motivaatiota ja orientaatiota tarkasteltaessa voidaan siis sanoa, että motivoitunut toiminta 

on tietyssä hetkessä tapahtuvaa, kun taas orientoitunut toiminta on pidempiaikaista, 

pitkäjänteistä ja tavoitteellisempaa toimintaa. Motivoitunut toiminta johtaa siis 

parhaimmillaan orientoituneeseen toimintaan. 

Kososen (2010, 295–296)) mukaan musiikki pitkäjänteisenä, tavoitteellisena harrastuksena 

ilman ammatillista päämäärää on länsimainen ilmiö. Kosonen kertoo myös että musiikin 

ajatellaan olevan henkinen piristys ja hyvä vastapaino arkiselle puurtamiselle. Toisaalta 

taas musiikinopiskeluun liittyy hyvin vahvasti ammattimuusikkoudesta kumpuava traditio. 

Perusta lapsen aktiiviselle musiikin tekemiselle ja soittamiselle luodaan kotona ja kodin 

merkitys on suuri tukea antava tekijä. Kouluiässä lapsen musiikillista kehitystä tukee 

peruskoulu. Sen tehtävänä olisi antaa lapselle virikkeitä vapaa-ajan musiikin tietojen ja 

taitojen kehittämiseen. Koulun rinnalla lapsen musiikillista kehitystä mahdollistaa myös 

musiikkioppilaitostoiminta, vapaan sivistystyön alueella toimivat kansalaisopistot sekä 

yksityiset opettajat ja musiikkikoulut. (Kosonen, 2010, 295–296.) 
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Musiikinopetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta elinikäisen musiikin harrastamisen 

pariin sekä eheyttävällä tavalla tukea oppilaan kasvua ja kehitystä (POPS, 2014, 149). 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja 

nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia 

ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ja korkea-asteen koulutukseen (L 

633/1998, 1§). Koulun musiikinopetuksen tulisi siis antaa valmiudet musiikin 

harrastamiseen, jota koulun ulkopuolella tarjoaa muun muassa musiikkioppilaitokset. 

Musiikkioppilaitosten opetusta ohjaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 

Yhdessä kaikille suunnattu koulun musiikinopetus musiikkioppilaitosten avulla 

mahdollistavat musiikin elinikäisen harrastamisen. Jos omalla paikkakunnalla ei ole 

musiikkioppilaitoksen järjestämää opetusta, voi lapsen tai nuoren potentiaali jäädä 

käyttämättä, vaikka omaa halua musiikkiopintoihin olisikin. Kuinka siis voidaan taata 

kaikille tasa-arvoinen musiikinopetus? 

Keväällä 2015 tein luokanopettajan sijaisuuden eräässä yhtenäiskoulussa. Oma luokkani 

oli 5.–6. luokka ja lisäksi opetin musiikkia sekä historiaa 7. luokalle.  Sijaisuus kesti 

helmikuun alusta aina Suvivirteen saakka. Kyseisellä paikkakunnalla ei ole omaa 

musiikkioppilaitoksen toimipistettä, jonka vuoksi mahdollisuus tutkia musiikinopetuksen 

tasa-arvoisuutta mahdollistui.  

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 

1. Millä tavoin musiikkiorientaatio ilmenee? 

2. Millä tavoin musiikkiorientaatiossa heijastuu musiikkioppilaitoksen toimipisteen 

puuttuminen? 

3. Kuinka koulun musiikinopetus näkyy musiikkiorientaatiossa? 

 Aineistoa keräsin itsenäisesti koko neljän kuukauden ajan havainnoimalla oppilaita joita 

itse opetin. Heitä oli 26, ja pidin heistä päiväkirjaa sijaisuuteni aikana. Lisäksi haastattelin 

myös oppilaita ryhmissä jotta sain laajemman näkökulman heidän 

musiikkiorientaatiostaan. 

Tutkimuksen lähtökohtana on tarkastella musiikkiorientaatiota Anttilan ja Juvosen (2002) 

tekemän määritelmän pohjalta. Tavoitteena ei ole tutkia oppilaiden motivaatiota musiikin 

saralla, vaan nimenomaan orientaatiota, sen ilmenemismuotoja sekä syitä orientaatioon. 
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2 MUSIIKKIORIENTAATIO 

2.1 Yleinen musiikillinen orientaatio eli musiikillinen yleisorientaatio 

Anttila ja Juvonen (2002, 79) kertovat yleisen musiikillisen orientaation olevan käsitteiden 

tasolla sama kuin sanottaessa jonkun olevan esimerkiksi ”liikunnallinen” eli liikunnallisesti 

orientoitunut. Käytännössä siis henkilö, joka on orientoitunut liikuntaan on kiinnostunut 

liikuntaan liittyvästä toiminnasta ja omaa jonkin asteisia valmiuksia ryhtyä liikunnalliseen 

toimintaan. Yleinen musiikkiorientaatio muodostuu jokaiselle lapsuuden kokemusten 

myötä, ja siihen ovat vahvasti vaikuttamassa kodin, toveripiirin sekä koulun musiikilliset 

tekijät ja toiminnot. (Anttila & Juvonen, 2002, 79.) 

Anttilan ja Juvosen (2002, 79) mukaan passiivisella musiikillisella orientaatiolla käsitetään 

lähinnä asiat jotka ilmenevät musiikkimakuna sekä yleisenä vastaanottavaisena 

kiinnostuksena musiikkiin. Passiivinen-sanaa yleisessä musiikillisessa orientaatiossa 

voidaankin selittää sillä, että jokaisella ihmisellä on olemassa jonkinlainen suhtautuminen 

musiikkiin. Passiivinen musiikillinen orientaatio voidaan vielä jakaa kolmeen eri 

kategoriaan: positiivinen, neutraali ja negatiivinen. Positiivinen passiivinen musiikillinen 

orientaatio perustuu myönteisenä suhtautumisena musiikillisiin ilmiöihin, tapahtumiin ja 

tekemiseen. Passiivisen yleisen musiikillisen orientaation ollessa neutraali, aktivoituminen 

on mahdollista, mutta vaatii positiivisten kokemuksien tuomaa palautetta. Positiivisten 

kokemusten pohjalta myös neutraali musiikillinen orientaatio on herkkä muutoksille eli 

muuttumaan positiiviseksi. Mikäli yksilö ei saa minkäänlaisia musiikillisia kokemuksiaan 

ja pääse sitä kautta muovaamaan omia musiikillisia käsityksiään voi musiikillinen 

orientaatio kehittyä negatiiviseksi. Tässä tapauksessa musiikin merkitys yksilölle on hyvin 

pieni tai jopa olematon. (Anttila & Juvonen, 2002, 79.) 

Niin kauan kuin musiikillinen orientaatio on passiivinen, yksilön oma musiikillinen käsitys 

heijastaa vain suuren yhteisön luomia musiikillisia merkityksiä. Yksilö voi esimerkiksi 

luoda omat musiikilliset merkityksensä joukkoviestimien kautta tulevaan musiikilliseen 

informaatioon. (Anttila & Juvonen, 2002, 80.) 
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2.2 Passiivisesta musiikillisesta yleisorientaatiosta aktiiviseen musiikilliseen 

orientaatioon  

Positiivisen passiivisen musiikillisen orientaation omaava henkilö kartuttaa musiikillista 

tietämystään suuntaamalla mielenkiintoaan musiikillisiin tapahtumiin ja kartuttamalla 

musiikillista pääomansa. Suotuisten olosuhteiden vallitessa (taloudelliset seikat, 

paikkakunnan musiikinopetuksen tilanne, vanhempien, ystävien ja opettajien 

musiikkiasenteet) passiivinen musiikillinen yleisorientaatio voi muuttua aktiiviseksi. 

Toisin sanoen yksilö aloittaa jonkin aktiivisen harrastuksen musiikin parissa. Toiminta voi 

olla esimerkiksi soitto- tai lauluharrastus, bänditoiminta tai tanssiharrastus. Aktivoitumisen 

myötä yleinen musiikkiorientaatio suuntautuu yleensä harrastuksen suuntaan, päätyen 

lopulta joksikin erityiseksi musiikilliseksi orientaatioksi. Aktiivinen musiikillinen 

yleisorientaatio voi kehittyä vain passiivisen kautta. (Anttila & Juvonen, 2002, 80.) 

Kun yleinen musiikillinen orientaatio aktivoituu, se siis vähitellen alkaa muuttaa muotoaan 

kohti erityistä musiikillista orientaatiota. Instrumenttivalinta ohjaa monesti erityistä 

musiikillista orientaatiota. Yksilö on usein kiinnostunut paitsi soittimesta sinänsä, vaan 

myös kaikista musiikin tyyleistä mitä kyseisellä instrumentilla voi soittaa. Toisaalta myös 

erityisorientaation suunta voi ohjata instrumenttivalintaa. Esimerkiksi rock-orientoitunut 

henkilö tuskin valitsee instrumentikseen vaikkapa kanteletta tai viulua. (Anttila & Juvonen, 

2002, 81.) 

Anttilan ja Juvosen (2002, 81) mukaan institutionaalisen, suunnitelmallisen koulutuksen 

vaikutus erityisen musiikillisen orientaation suuntautumiselle on huomattavan suuri. 

Perinteisissä musiikkioppilaitoksissa kurssitutkinnot on suunniteltu laajan ja monipuolisen 

taidemusiikin hallinnan tähtäämiseksi. Tällöin ne suuntaavat harrastajan automaattisesti 

taidemusiikin pariin.  Ideaalitapauksessa soittaja saisi omalla instrumentillaan soittaa 

hänelle mieluisinta musiikkia, musiikkia jota hän kuuntelee vapaa-ajallaankin. Tämä ajatus 

sisältää kuitenkin ristiriidan: oppilaan musiikkimaku opintojen alkuvaiheessa ei mitenkään 

voi vastata koko hänen edessään olevien opintojen sisältämää musiikillista kirjoa. Ilman 

tätä ristiriitaa monipuolista musiikillista kehitystä ei voi tapahtua. (Anttila & Juvonen, 

2002, 81.) 

Edellä mainittua ideaalitilannetta yleisempää on, että musiikki, jota on juuri sillä hetkellä 

soittamassa, ei ole sillä hetkellä yksilön lempimusiikkia, vaan vasta myöhemmässä 
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vaiheessa. Toisin sanoen yksilön musiikillinen mieltymys muovautuu koko ajan 

instrumentin soiton yhteydessä ja sen kautta, koska yksilö joutuu koko ajan tekemisiin 

uusien musiikillisten tyylilajien kanssa. Tällöin tapahtuu piaget’laisittain sanottuna 

musiikillisten skeemojen assimilaatiota ja akkommodaatiota. Tämä prosessi on erittäin 

hidas, mutta muovaa yksilön  musiikkiminää sekä musiikillista maailmankuvaa laajalti. 

(Anttila & Juvonen, 2002, 81–82.) 

2.3 Musiikillinen erityisorientaatio 

Musiikillisesta erityisorientaatiosta voidaan puhua vasta silloin kun yksilö osoittaa 

tiedostavansa riittävän määrän musiikillista kompetenssia, joka suuntautuu johonkin 

tiettyyn alueeseen musiikin kentällä. Juvosen ja Anttilan (2002) mukaan voidaan puhua 

myös asiantuntemuksen karttumisesta. Organisoidun koulutuksen piirissä (musiikkikoulut, 

musiikkiopistot, konservatoriot, musiikin korkeakouluopetus) opettajan näkemykset 

ohjaavat oppilaan musiikkiskeemoja vahvasti johonkin tiettyyn suuntaan. Tämä ei 

välttämättä ole sama kuin oppilaan oma musiikillinen mielenkiinto. Siinä tapauksessa, kun 

ollaan ei-institutionaalisen musiikin harrastamisen piirissä yksilön skeemojen suuntaan 

vaikuttavat eniten oma musiikillinen minäkäsitys sekä musiikkimaku muutoksessa kohti 

musiikillisen erityisorientaation asiantuntemusta. (Anttila & Juvonen, 2002, 82.) 

Ei-organisoidun musiikinopiskelun kautta hankittu musiikillinen kompetenssi ohjaa 

yksilön omien musiikillisten skeemojen suuntaan. Yksilö kasaa itsellensä tietotaitoa siltä 

musiikillisen toiminnan osa-alueelta johon hänen kiinnostuksensa kohdistuu. (Anttila & 

Juvonen, 2002, 82.) 

Musiikillinen erityisorientaatio voi myös siirtyä aktiivisesta passiiviseen. Tähän 

vaikuttavat tekijät voivat olla joko ulkoisia tai sisäisiä tekijöitä. Ulkoisia tekijöitä voivat 

olla esimerkiksi taloudelliset tekijät, muiden ihmisten vaikutus harrastusta vastaan tai 

organisoidun opetuksen puuttuminen paikkakunnalta. Yksilön sisäisillä tekijöillä 

tarkoitetaan musiikkitoiminnan yhteydessä saatavien kokemusten ja toimintojen 

seurauksina. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi turhautuminen, ympäristön 

suhtautumisen muutos (kodin ilmapiiri, ystävien suhtautuminen, koulun ilmapiiri). Myös 

musiikillisessa kulttuurissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa yksilön omien sisäisten 

ajattelumallien muuttumiseen. (Anttila & Juvonen, 2002, 83.) 
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Erityisorientaation siirtyessä aktiivitasolta passiiviselle orientaatio ei välttämättä muutu 

poissaolevaksi. Vaikka toiminnan tasolla orientaatio onkin taka-alalla, voi se myöhemmin 

aktivoitua otollisten olosuhteiden vaikutuksesta, usein hyvin voimakkaana 

harrastuneisuutena. Tällainen harrastuneisuus ilmenee usein jopa niin voimakkaana että 

sen voidaan katsoa määrittävän yksilön elämäntapaa ja maailmankuvaa. (Anttila & 

Juvonen, 2002, 83.) 

 

KUVIO 1. Musiikillisen orientaation ja erityisorientaation muodostuminen (Anttila & 

Juvonen, 2002, 84). 
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2.4 Orientaatio ja musiikinopetus 

Musiikinopetuksessa yksi voimakkaimmin opetukseen ja oppimiseen vaikuttavista 

tekijöistä on sekä oppilaiden että opettajan musiikillinen orientaatio. Oppilaiden ollessa 

negatiivisesti orientoituneita musiikkiin myös opettajalle aiheutuu motivointi- ja 

aktivoimishaasteita. Kun oppilaat ovat aktiivisia musiikillisen orientaation suhteen 

opettajan työ helpottuu huomattavasti. (Anttila & Juvonen, 2002, 85.) Anttilan ja Juvosen 

(2002, 85) mukaan  musiikinopettajakoulutuksessa ei juuri kiinnitetä huomiota opettajien 

musiikilliseen orientaatioon ja opiskelutavoitteet on monesti asetettu tukemaan erityisesti 

taidemusiikkiin painottuvaa orientaatiota.  

Jo opetussuunnitelmassa 1994 on pyritty siihen, että musiikinopetus antaisi virikkeitä ja 

ohjaisi positiiviseen suuntaan harrastamisen aloittamiseen. Tavoitteena on, että yleinen 

musiikillinen orientaatio olisi positiivista yleistä orientaatiota, joka harrastuksen myötä 

muuttuisi aktiiviseksi. Opettajan tehtävä on siis muokata yleistä musiikillista orientaatiota 

siten, että sillä on mahdollisuus muuttua passiivisesta aktiiviseksi. Muutos tapahtuu 

positiivisten  oppimiskokemusten myötä. Oppitunnin ilmapiiri, onnistumisen elämykset, 

opiskeltavan asian mielenkiinto ja muut motivaatiotekijät ovat se kokonaisuus, jolla 

yleinen musiikillinen orientaatio voi muuttua aktiivisesta passiiviseksi eli harrastus 

aloitetaan. (Anttila & Juvonen, 2002, 85.) 

Musiikillisen orientaation kehittymiseen musiikintunneilla vaikuttavat niin opettajan kuin 

oppilaidenkin musiikillisen orientaation tila. Jos opettajan oma musiikillinen 

erityisorientaatio on hyvin suppea, saattaa se aiheuttaa ongelmatilanteita opetuksessa. 

Erityisesti kuitenkin oppilaiden musiikillinen orientaatio on merkittävämpi tekijä 

oppituntien sujuvuuden sekä oppilaiden aktiivisuuden kannalta. Monikaan oppilaista ei 

saavuta erityistä musiikillista orientaatiota soittamisessa. Monilla musiikillinen orientaatio 

on yleisellä tasolla, ja tämä onkin opettajalle otollisinta aikaa muovata oppilaiden 

musiikillista maailmankuvaa ja musiikillista minäkäsitystä. Kun opettaja osaa hyödyntää 

oikein omaa ekspertiyttään suhteessa oppilaiden orientaatioon, on tuloksena se, että 

oppitunneilla on hyvä yhteishenki ja vuorovaikutus sekä oppilaat saavat mahdollisimman 

paljon vastetta opetuksesta. (Anttila & Juvonen, 2002, 85–86.) 
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2.5 Motivaatio musiikin oppimisessa ja opiskelussa  

Kansasen ja Uusikylän (2000) mukaan yksilön voidaan sanoa olevan motivoitunut silloin, 

kun hänellä on jokin intentio eli hän tavoittelee toiminnallaan jotain päämäärää. Intentioon 

luetaan kuuluvaksi sekä toive päästä toivottuun tulokseen tai päämäärään, sekä keinot 

joilla päämäärä saavutetaan. Nykyisin ajatellaan, että ihminen tuottaa itse oman 

motivaationsa. Intentionaalinen toiminta voi olla itsemääriteltyä (self-determined) tai 

kontrolloitua. Tämän ajattelun myötä minän (self) käsite on noussut keskeiseksi käsitteiksi 

useissa motivaatioteorioissa. Huomio on kääntynyt yksilön motivoimisesta siihen, että 

oppimisympäristö pyritään muodostamaan motivoivaksi. Sen sijaan, että keskityttäisiin 

pelkästään yhden yksilön ongelmiin, tulisi luoda sellainen konteksti josta hyötyisi 

mahdollisimman moni. (Kansanen & Uusikylä, 2000, 26.) 

Anttilan (2004) mukaan motivaation merkitys opiskelulle on suuressa roolissa suhteessa 

oppimiseen. Ihminen oppii koko ajan, mutta jotta tavoitteisiin päästäisiin, on opiskelun 

oltava motivoivaa. Motivoituneen opiskelijan peruspiirre on se, että hän on aktiivinen ja 

sitoutunut opiskeluunsa ja oppimiseen. Motivoitunut opiskelija pyrkii ymmärtämään ja 

hallitsemaan hyvin opiskeltavan asian, haluaa kehittää tietojaan ja taitojaan, on innostunut 

ja optimistinen, nauttii opiskelustaan ja on aidosti iloinen saavutuksistaan. Tutkimusten 

mukaan he myös käyttävän mielekkäämpiä opiskelustrategioita eivätkä säikähdä 

suurempienkaan haasteiden edessä. Motivoitumaton opiskelija sen sijaan on passiivinen, ei 

innostu suuriin ponnistuksiin ja antaa vaikeuksia kohdatessaan helposti periksi. Jos 

motivoitumaton opiskelija sen sijaan joskus ponnistelee enemmän opintojensa eteen, ei 

syynä ole asian oppiminen, vaan ulkoisten palkkioiden, kuten hyvä arvosana tai torumisen 

välttäminen. Motivoitumattoman opiskelijan oppimisstrategiat ovat pinnallisia, ja hän 

menee siitä mistä aita on matalin. (Anttila, 2004, 71.)  

Kuviossa 2 esitellään monitahoinen vuorovaikutus, joka esiintyy ajan mittaan motivaation 

yhteydessä. Tietyt yksilölliset piirteemme, kuten biologinen temperamentti, sukupuoli sekä 

ikä ovat pysyviä. Nämä muovautuvat ollessaan yhteydessä ympäristön kanssa, joka 

muovaa persoonallisuuttamme, sukupuoli-identiteettiämme, kognitiivisia prosesseja sekä 

minäkäsitystä. Olemme motivoituneita, koska haemme sosiaalista hyväksyntää, erityisesti 

niiltä joita ihailemme ja kunnioitamme. Kun kehut on sisäistetty itsekunnioitus kasvaa ja se 

muuttaa itsevarmuutta. Yksilöt asettavat itselleen tavoitteita, joka määrittää heidän 

käyttäytymistään. Nämä tavoitteet ovat yhteydessä yksilöön ja hänen minäkuvansa 
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ominaisuuksiin yhtä lailla kuin ympäristölliset tekijätkin. Kun ympäristö tyydyttää yksilön 

tarpeet, johtaa tämä usein siihen, että myös yksilön motivaatio muuttuu. Ympäristön 

asettaessa esteitä yksilö saattaa luovuttaa tai ajautua suurempiin ponnistuksiin 

suoriutuakseen. Tämä saattaa johtaa siihen että yksilö jopa etsii edistävämmän ympäristön 

itselleen. Käytös on viimeinen lenkki ketjussa, mutta ollessaan ympäristön kanssa 

yhteydessä, saattaa sekin muuttua. Kuvio 2 kuvaa kognitiivisten tekijöiden tärkeyttä sekä 

itsemääräämisoikeutta käytöksessä. Kun meillä on tiedostettuja tarpeita ja tahtoa, olemme 

tietoisia siitä että meidän täytyy harkita tekemistemme vaikutuksia ennen kuin yritämme 

tyydyttää niitä. (Hallam, 2009, 285–286.) 

 

KUVIO 2. Yksilöllisen ja ympäristön tekijöiden vuorovaikutus motivaation määrittelyssä 

(Hallam, 2009, 286). 
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Anttilan (2004) mukaan sosiokognitiivinen opiskelumotivaatiomalli korostaa yksilön 

ajatusten, uskomusten ja tunteiden merkitystä motivaatiolle. Ihminen käsitetään 

ajattelevaksi, tuntevaksi ja toimivaksi subjektiksi. Tämän näkemyksen mukaan keskeisiä 

motivaatiossa ovat oppijan uskomukset itsestään oppijana sekä tulkinnat opiskelutehtävien 

ja -tilanteiden merkityksistä. Sosiokognitiiviset motivaatioteoriat tarkastelevat sekä yksilön 

sisäisiä että ulkoisia prosesseja sekä sosiaalisen maailman heijasteita hänen ajatteluunsa. 

Motivoitunut käyttäytyminen voidaan jakaa kahteen ryhmään: arvokäsitykset ja 

menestymisen odotukset. Yksilön sosiaalinen ympäristö vaikuttaa molempiin, sekä 

arvokäsityksiin ja menestymisen odotuksiin, paljon ja monella eri tavalla. (Anttila, 2004, 

72–73.)  

Anttilan (2004) havainnollistamassa kuviossa (kuvio 3) esitetään opiskelumotivaation 

komponentit sekä motivaatiotuotokset. Malleina on käytetty Banduran (1997), Fordin 

(1992), Hallamin (2002), Pintrichin (1988), Weinerin (1986) sekä Wigfieldin & Ecclesin 

(2000) luomia teorioita. Motivaation komponentit ovat vuorovaikutteisia, esimerkiksi 

arvokäsitykset ja menestymisen odotukset vaikuttavat toisiinsa. Kuviossa näkyy, kuinka 

monella tavoin motivaatio heijastuu opiskeluun. Sen mukaan motivaatiotuotokset liittyvät 

sekä oppijan ajatteluun, käyttäytymiseen että oppimistuloksiin. (Anttila, 2004, 73.) 
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KUVIO 3. Opiskelumotivaation komponentit ja motivaatiotuotokset (Anttila, 2004, 7). 

Jo Aristoteleen ajoista asti ihanteena on pidetty sitä, että oppilaat itse tutkivat ja etsivät 

tietoa. Erityisen ihanteellisena on pidetty sitä, että oppiminen itsessään olisi motivoivaa 

ilman että siihen kuuluisi minkäänlaisia ulkoisia palkkioita tai kontrollia. Jos tällainen tila 

saavutetaan, on tieto silloin itsessään motivoivaa. Tällöin opiskelu on sisäisesti motivoivaa. 

(Byman, 2005, 27.) Sisäinen motivaatio on riippuvainen emotionaalisesta tilasta, joka 

taasen riippuu sosiaalisuudesta ja siitä, miten sosiaalisuus koetaan kyseisessä kulttuurissa. 

Jotta opettaja olisi mahdollisimman tehokas omassa työssään, tulisi hänen hyödyntää sitä 

kulttuuria mihin oppilaat ovat kasvaneet. Kun opettaja näkee yksilön aktiivisena jäsenenä, 

jota hän osaa kunnioittaa, ja joiden kanssa hän osaa kommunikoida, niin opittavan asian 

ymmärtäminen kasvaa selkeästi. (Yli-Luoma, 2003, 40.) 

Ulkoista motivaatiota ei pidetä yleisesti yhtä hyvänä kuin sisäistä motivaatiota. Ulkoista 

motivaatiota pidetään usein sisäisen motivaation vastakohtana, mutta on kuitenkin aivan 

selvää, että kaikki koulussa opiskeltava ei voi olla sisäisesti motivoivaa. Ulkoinen 

motivaatio voi vaihdella paljonkin sen suhteen, missä määrin se on autonomista. Ulkoisen 

motivaation malleja on kolme. Ensimmäistä mallia kutsutaan ulkoisesti säädellyksi 

motivaatioksi (externally regulated). Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnassa ei ole lainkaan, 
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tai hyvin vähän, mukana autonomiaa tai itsemäärittelyä. Tällainen toiminta on useasti 

sellaista jossa tavoitellaan palkkiota tai täytetään ulkoisia vaatimuksia. Toinen ulkoisen 

motivaation malli on sisäistä säätelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että säätely otetaan osittain 

osaksi minuutta. Vaikka toiminta on sisäisesti säädeltyä ja ohjattua, ajatellaan silti, että 

taustalla olevat syyt toiminnalle ovat ulkoisia. Kolmannen mallin mukaan toiminta on 

melko autonomista ja itsemääriteltyä. Tässä mallissa motivaatio tulee samaistumisen 

kautta tulevasta säätelystä. Samaistumisella tarkoitetaan sitä, että toiminta koetaan itselle 

tärkeäksi tai arvokkaaksi. (Byman, 2005, 31–33.) 

Kuviossa 4 on Decin ja Ryanin luoma sisäisen ja ulkoisen motivaation jatkumo. Myös 

ulkoisesta motivaatiosta saattaa tulla autonomista sisäistämisen ja integroinnin kautta. 

Monesti ulkoinen motivaatio määritellään orientaatioksi, koska silloin oppilas motivoituu 

arvosanoista, opettajan hyväksynnästä tai pyrkii saavuttamaan koulusysteemin asettamat 

tavoitteet. Ulkoisesti motivoitunut toiminta on aina pyrkimystä saavuttaa jotain tai välttää 

rangaistusta. Lapselle tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi suuremman viikkorahan 

saaminen tai torujen välttäminen. (Byman, 2005, 32.) 

 

KUVIO 4. Ulkoinen ja sisäinen motivaatio jatkumona (Byman, 2005, 32.) 
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Sisäisesti motivoituneella musiikinopiskelijalla on aito rakkaus musiikkia kohtaan, ja hän 

kokee sen opiskelun mielekkääksi. Sisäisesti motivoitunut opiskelija saattaa olla 

kiinnostunut vaikka uuden kappaleen omaksumisesta, soittoteknisen ongelman ratkaisusta 

tai musiikinteoriaan liittyvän asian omaksumisesta. Usein ulkoisesti motivoituneelle 

opiskelijalle tuo tyydytystä fyysinen jännitys tai älylliset haasteet, jotka onnistuessaan 

aikaansaavat pätevyyden tunteen. Ulkoisesti motivoitunut opiskelija taasen suorittaa 

tehtävät ulkoisten motivaatioiden tahdittamana. Hänen toimintonsa sijoittuvat ulkoisiin 

palkkioihin ja tai epäonnistumista seuraavan rangaistuksen välttämiseen. Yleisimmin 

ulkoiset palkkiot musiikinopiskelussa ovat arvosanat todistuksista ja tenteistä, sekä 

sosiaaliset palkkiot, kiitos ja arvostus. (Anttila, 2004, 75.) 

Peruslähtökohta musiikin harrastamiselle on oma mielenkiinto soittamista tai laulamista 

kohtaan. Motivaatio soittamiseen on määriteltävissä erilaisten primäärimotiivien mukaan. 

Selkein motiivi, jonka musiikin harrastaminen tuo, on soittamisen ilo ja elämykset. Myös 

omaa soittamista ilmentävä hallintamotiivi ja yhtyemusisoinnin kautta tuleva 

kontaktimotiivi ovat merkittäviä osatekijöitä musiikin harrastusmotivaatiossa. Soittamisen 

ulkopuolella tärkein motivaatiotekijä on tuki ja kannustus. Tärkein ulkopuolinen 

motivaation antaja on perheen, ja erityisesti vanhempien antama tuki. Myös oman 

opettajan kannustus on tärkeässä roolissa motivaation ylläpitämisessä. Koulun 

musiikinopetuksella on erittäin tärkeä rooli silloin jos oppilas käy harvoin, tai ei käy 

ollenkaan soittotunneilla. (Kosonen, 2010, 297.) 
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3 KOULUJEN MUSIIKINOPETUS, MUSIIKKIOPPILAITOKSET 

SEKÄ VAPAA SIVISTYSTYÖ 

3.1 Peruskoulun musiikinopetuksen lähtökohtia 

”Musiikin opetuksen tehtävänä on kasvattaa oppilaita kohti monipuolista musiikillista 

toimijaa sekä ohjata heitä aktiiviseen kulttuuriseen toimintaan. Opetus ohjaa oppilaita 

tulkitsemaan musiikin monia eri piirteitä ja merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilön että 

yhteisön kannalta. Opetuksessa oppilaiden myönteinen suhtautuminen musiikkia kohtaan 

kasvaa, mikä voi johtaa elinikäiseen musiikkiharrastukseen.” (POPS, 2014, 422.) 

Toiminnallinen musiikinopetus ohjaa ja kehittää oppilaiden taitoja, kokonaisvaltaista 

kasvua sekä edistää ryhmässä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Näitä taitoja vahvistetaan 

ottamalla huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, 

koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. (POPS, 2014, 

422.) 

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen tavoitteena on se, että oppilas oppii jäsentämään jo aiemmin 

opittua tietoaan ja musiikkikulttuurisia ilmiöitä. Tärkeänä osa-alueena on suhtautuminen 

avoimesti ja kunnioittavasti toisten kokemuksiin, sekä yhteenkuuluvuuden luominen 

ryhmässä. Musiikillisten taitojen kehittyessä myös oppilaiden ymmärrys 

musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista laajenee ja kehittyy. Luovaa ja esteettistä ajattelua 

kehitetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat joko yksin tai ryhmissä luoda erilaisia 

musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia käyttäen apunaan kekseliäisyyttään ja 

mielikuvitustaan. Musiikillinen toiminta liittyy vahvasti eheyttävään opetukseen niin 

koulun arjessa kuin juhlassakin. (POPS, 2014, 263.) 

Vuosiluokilla 7–9 luodaan mahdollisuuksia musiikillisen maailmankuvan sekä 

musiikillisen tietouden laajentamiseen. Opetus ohjaa oppilaita luomaan eri 

tunnemerkityksiä musiikin kautta ja jäsentämään musiikkia. Opetuksen tehtävänä on ohjata 

oppilaita kriittiseen musiikin tarkasteluun sekä luoda heille edellytykset analysoida ja 

arvioida sitä, miten musiikkia tuotetaan ja viestitään. Toimintaa musiikin parissa 

syvennetään jo aiempien opittujen tietojen ja taitojen pohjalta ja oppilaat saavat 

mahdollisuuden myös arvioida ja suunnitella omaa oppimistaan. Opetuksessa luodaan 
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mahdolliseksi se, että oppilaalla on mahdollisuus kehittää taitojaan sekä yksin että 

ryhmässä. (POPS, 2014, 422.) 

Kaartisen (2005) mukaan musiikin informaaliin oppimisympäristöön ei liity vain pelkkä 

koulujen musiikkikasvatus, vaan siihen lukeutuvat myös itse musiikki, musiikin 

ammattikasvatus sekä oppiminen. Itse musiikkikasvatusta voidaan lähestyä joko esteettisen 

tai praksiaalisen näkökulman kautta. Esteettisessä lähestymistavassa tärkeintä ovat 

musiikin tuomat tunnekokemukset. Siinä tärkeintä ovat musiikki itse, sekä musiikin 

sisäiset muodot. Meyerin (Reimer, 1989 & Hyvönen, 1995) mukaan musiikin esteettiset 

lähestymistavat ovat absoluuttinen ja referentialistinen. Absoluuttisessa lähestymistavassa 

musiikin merkitys löytyy itse musiikista, kun taas referentialistisessa lähestymistavassa 

musiikin merkitys löytyy musiikista tai musiikin ulkopuolelta. (Kaartinen, 2005, 18–23.) 

 

KUVIO 5. Musiikin esteettiset lähestymistavat Meyerin luokituksen pohjalta. (Kaartinen, 

2005, 21.) 

Praksiaalisessa lähestymistavassa luonnehdinta perustuu käytännönläheisyyteen. Se on 

ongelmakeskeistä oppimaan saattamista opetuksen keinoin. Praksiaalisen 

musiikkikasvatuksen tehtävänä on Regelskin (1996b, 66) mukaan musiikin 

alkuperäisyyden tavoittelu. Regelskin mukaan musiikin arvo ja merkitys on musiikillisen 

toiminnan mahdollisuudessa ”tehdä elämästä erityistä”. Tämä toteutuu parhaiten kun  
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oppilaille annetaan mahdollisuus toimia musiikillisten arkikäytäntöjen parissa. (Kaartinen, 

2005, 23.) 

3.2 Musiikkikasvatus taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä 

Musiikkioppilaitokset noudattavat taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. 

Musiikin opetusta annetaan laajan ja yleisen oppimäärän mukaisesti. Molemmat 

oppimäärät luovat hyvät perusteet musiikin elinikäiselle harrastamiselle ja oppimiselle 

sekä edistävät oppilaan luovuttaa ja sosiaalisia taitoja. Opetuksen tarkoituksena on myös 

kehittää ja säilyttää kansallista musiikkikulttuuria. (TOPS, 2005, 6.) 

Laajan oppimäärän mukainen opiskelu ohjaa oppilasta pitkäjänteiseen ja keskittyneeseen 

työskentelyyn. Se myös antaa valmiuksia musiikin ammattiopintoihin. Opinnot rakentuvat 

varhaisiän musiikkikasvatuksesta, musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoista. 

(TOPS, 2002, 6.) 

Yleisessä oppimäärässä opetusta ohjaa lähinnä oppilaan omat kiinnostuksen kohteet. Siinä 

tärkeitä asioita ovat myös yhdessä tekeminen ja oppiminen. Yleisen oppimäärän opinnot 

voivat muodostua joko useasta eri opintokokonaisuudesta tai yhden opintokokonaisuuden 

tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen muodostamasta syventävistä opintokokonaisuuksista 

oppilaitoksen opetustarjonnan mukaisesti. (TOPS, 2005, 5.)   

Musiikin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksia ovat yksinlaulu, kuoro tai lauluyhtye, 

yhtyemusisointi, soitinopinnot, musiikin teoria ja säveltapailu, vapaa säestys, 

musiikkiteknologia, maailmanmusiikki sekä taiteiden välinen yhteistyö. Opetuksessa 

käytetään monipuolisia työtapoja, jotka tukevat oppilaan oppimista ja edistävät musiikin 

eri osa-alueiden nivoutumista toisiinsa. (TOPS, 2005, 5–6.)  

Oppilaita ohjataan ja kannustetaan itsenäiseen harjoitteluun ja musisointiin. Heitä 

kannustetaan musisoimaan sekä harjoittelemaan yhdessä sekä osallistumaan erilaisiin 

esiintymistilaisuuksiin. Musiikin kuuntelu on myös tärkeä osa kokonaisvaltaista oppimista 

ja näin ollen oppilaita kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen niin musiikin tuottajana 

kuin kuuntelijanakin. Tavoitteena on että oppilas saa valmiuksia laulamiseen ja 

soittamiseen, säveltämiseen, improvisointiin ja sovittamiseen. (TOPS, 2005, 6.) 
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Laulu- ja soitinopinnoissa tärkeä painopiste on esiintymistaitojen oppimisessa ja 

kartuttamisessa. Laulu- ja soitinopinnoissa tärkeänä osana on myös oman 

instrumentaalisen taidon kehittäminen sekä nuotinlukutaito. Lauluopinnoissa (yksinlaulu 

sekä kuoro tai yhtyelaulu) keskeisiä teemoja ovat muun muassa äänenkäytön hallinta, 

oman äänen tunteminen, terveiden äänenkäyttötapojen oppiminen, oma äänen 

kehittäminen sekä laulaminen osana kokonaisuutta. Soitinopinnoissa keskitytään enemmän 

nuotinlukutaitoon ja prima vista -soittamiseen, monipuoliseen ohjelmiston hallintaan, sekä 

instrumentin soittamisen hallintaan. (TOPS, 2005, 6–7.) 

Vapaan säestyksen ja improvisoinnin opintokokonaisuuksissa tavoitteena on että oppilas 

oppii muun muassa tuottamaan musiikkia ja ääntä improvisoimalla, oppii soittamaan sekä 

korvakuulolta että sointumerkeistä, oppii transponoimaan ja irrottautumaan nuottikuvasta 

sekä oppii erilaisia säestyksiä. Kaikki taidot opitaan oman instrumentin jo aiemmin 

opittujen taitojen ja tietojen pohjalta. (TOPS, 2005, 8.) 

Musiikinteoria ja säveltapailu edesauttavat oman instrumentin hallintaa ja siinä korostuvat 

oppiminen oman soittamisen ja tekemisen kautta. Sisällössä keskeisiä osa-alueita ovat 

rytmi, melodia, intervallit, asteikot ja soinnut. Musiikinteorian ja säveltapailun kautta 

oppilas oppii jäsentämään musiikkia, oppii ymmärtämään musiikillisia lainalaisuuksia, 

oppii yhdistämään teoriaopetuksen musiikin käytännönvalmiuksiin sekä oppii musiikillista 

ajattelukykyä. (TOPS, 2005, 8.) 

Musiikkiteknologiassa keskitytään sellaisten tieto- ja viestintäteknologian osa-alueiden  

hallintaan joita voisi hyödyntää omassa musiikkiharrastuksessaan ja –opinnoissaan. 

Maailmanmusiikeissa on tarkoituksena tutustua eri maiden musiikkikulttuureihin ja oppia 

hahmottamaan musiikkia osana kulttuuria. Taiteidenvälisissä opinnoissa on tarkoituksena 

monipuolistaa musiikinopetusta ja auttaa oppilasta hahmottamaan myös muita taiteenaloja. 

(TOPS, 2005, 9.) 

Kansalaisopistot toimivat kunnan, kuntayhtymän tai yksityisen tahon ylläpitäminä vapaan 

sivistystyön ohjaamina laitoksina. Kansalaisopistot tarjoavat pääsääntöisesti omaehtoista, 

ei tutkintoon tähtääviä opintoja. (Vaherva ym., 2006.) Kansalaisopistojen vapaan 

sivistystyön opintojen erityispiirteenä voi pitää sen omaehtoisuuden lisäksi 

vapaaehtoisuutta, opintojen yleissivistävyyttä sekä ideologista ajattelua (Tuomisto, 1999). 

Vapaasta sivistystyöstä on puhuttu jo 1960-luvulta lähtien, ja tätä ennen siitä käytettiin 
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nimitystä ”vapaa kansansivistystyö” (Niemelä, 2002, 85). Muita vapaan sivistystyön 

oppilaitoksia kansalaisopistojen lisäksi ovat kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan 

koulutuskeskukset ja opintokeskukset (L632/1998, 2§).  
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4 METODOLOGIA 

4.1 Etnografia 

Sirpa Lappalainen (2007, 9) on luonnehtinut etnografista tutkimusta seuraavanlaisesti: 

Tutkimukseen voi sisältyä tutkijan läsnäoloa tutkittavassa yhteisössä tai tutkimusta, joka 

pyrkii kuvaamaan jotakin yhteisöä, kansaa tai kulttuuria. Etnografinen tutkimus pohjautuu 

kenttätyölle: aineistonkeruulle tutkittavien parissa ja heidän kanssaan. Joskus kenttätyötä 

käytetään myös etnografian synonyyminä, ja etnografiaa luonnehditaan monesti 

aineistonkeruun menetelmänä. (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2014, 11.) Omaa 

aineistoa kerätessäni olin juuri yhteisön tiiviinä jäsenenä ja tutkin oppilaiden 

käyttäytymistä ja toimintatapoja. Pyrin kuitenkin siihen etten vaikuttaisi heidän 

toimintatapoihinsa kovinkaan paljon, jotta autenttinen tilanne ilmenisi minulle 

mahdollisimman selkeästi. 

Etnografinen kenttätyö voi tuottaa monenlaisia, ulkopuolisen silmään jopa sekavia, 

aineistoja. Aineistoa voivat olla erilaiset tutkimuspäiväkirjat, haastattelut, valokuvat, 

videot, erityyppiset digitaaliset aineistot sekä asiakirjat ja henkilökohtaiset dokumentit. 

Tärkeä osa aineistoa ovat myös kenttätyössä heränneet tunteet ja kokemukset. Kokemuksia 

ja tunteita tutkija pystyy reflektoimaan huolellisesti kenttä- tai tutkimuspäiväkirjan avulla. 

(Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2014, 16.) 

Etnografia on tapa käsitteellistää ja teoretisoida tutkittavaa ilmiötä. Etnografisen 

tutkimuksen tarkoituksena on tehdä mahdollisimman monipuolinen analyysi kulttuurisista 

prosesseista sekä kuvata toimijoiden niille antamia merkityksiä. Etnografia tekee 

näkyväksi niiden ihmisten tarinoita jotka ovat vain ”ihan tavallisia”. (Lappalainen, 2007, 

9–10). Pro gradu -tutkielmassani olenkin tehnyt havaintoja yhteisön sisällä, ja pyrinkin 

selittämään musiikkiorientaatiota tutkittavan ryhmäni sisällä. Oppilaita haastattelemalla 

saan lisätietoa heitä ympäröivästä kulttuurista, ja siitä, mikä merkitys koulun 

ulkopuolisella toiminnalla ja toimijoilla on musiikkiorientaation ilmenemisessä. 
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4.2 Tapaustutkimus 

Päivi Eriksson ja Katri Koistinen (2005) kertovat, että tapaustutkimuksessa tarkastellaan 

yhtä tai useampaa tapausta. Keskeisimpänä tavoitteena on määritellä, analysoida ja 

ratkaista tapaukset. Ei siis ole itsestään selvää kuinka tapaukset valitaan tai rajataan. 

(Eriksson & Koistinen, 2005, 4). Pro gradu -tutkielmassani keskitynkin yhteen tapaukseen, 

eli yhteen tiettyyn kouluun, ja vielä tarkemmin, tämän yhden koulun tiettyyn 

oppilasjoukkoon. Pyrin määrittelemään, analysoimaan sekä ratkaisemaan tämän tietyn 

oppilasjoukon musiikkiorientaatiota koulukontekstiin liitettynä. Tapauksen valinta oli 

minulle ilmeinen, koska mahdollisuus päästä tutkimaan pitkällä ajanjaksolla tiettyä 

oppilasjoukkoa oli mahdollinen. Rajaus oppilasjoukon valinnassa oli myös helppo, koska 

olin osana vain tietyn oppilasjoukon arkea neljän kuukauden ajan, ja sainkin 

havainnointiaineistoon melko hyvin materiaalia tuona ajanjaksona. 

Yhteiskuntatieteelliselle tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tutkitaan ilmiöitä, jotka 

määräytyvät ajan, paikan tai jonkin muun kriteerin mukaan. (Eriksson & Koistinen, 2005, 

4.) Pro gradu -tutkielmassani tutkinkin musiikkiorientaatiota eräänlaisena ilmiönä 

oppilasjoukossa, joten tämä kriteeri täyttyy. Tyypillistä on myös, että käytetään 

monipuolista empiiristä tietoa jota on kerätty monista eri lähteistä. (Eriksson & Koistinen, 

2005, 4.) Pro gradu -tutkielmassani tieto kerääntyykin sekä observoitavasta aineistosta 

sekä haastatteluista. 

Tapaustutkimus kannattaa valita lähestymistavaksi, kun jokin tai useat ehdot seuraavista 

täyttyvät:  

- ”Mitä-”, ”miten-” ja ”miksi” –kysymykset ovat keskeisellä sijalla. 

- Tutkijalla on vähän kontrollia tapahtumiin. 

- Aiheesta on vain vähän empiiristä tutkimusta. 

- Tutkimuskohteena on jokin tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö. (Eriksson & 

Koistinen, 2005, 4–5.) 

Pro gradu -tutkielmassani näistä ehdoista täyttyvät kolme. ”Mitä-”, ”miten-” ja ”miksi” -

kysymykset ovat keskeisenä osana tutkimusasetelmaani. Miksi oppilaat toimivat tietyllä 

tavalla? Miten musiikkiorientaatio ilmenee heidän osaltaan? Nämä kysymykset ovat myös 
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keskeisiä osa-alueita tutkimuskysymysteni sisällä. Aiheesta ei ole paljoa empiiristä 

tutkimusta, ja tutkittavana joukkona on oppilasjoukko koululaisina juuri tutkimuksen 

aikana. 

Pro gradu -tutkielmani tapaustutkimustyyppi on itsessään arvokas tapaustutkimus ja 

mahdollisesti myös eksploratiivinen tapaustutkimus. Itsessään arvokas tapaustutkimus on 

kyseessä silloin, kun tutkijalla on erityinen kiinnostus tiettyyn, ainutlaatuiseen tapaukseen 

ja hän haluaa ymmärtää tätä tapausta hyvin kaikkine yksityiskohtineen. (Eriksson & 

Koistinen, 2005, 9.) Eksploratiivinen tapaustutkimus on kyseessä silloin, kun tutkimus on 

luonteeltaan ”uutta löytävää”. Tutkimuksella on tarkoitus tuottaa uusia teoreettisia ideoita 

tai hypoteeseja niistä syistä, jotka tuottavat tiettyjä käytäntöjä. (Eriksson & Koistinen, 

2005, 13). Eksploratiivinen tapaustutkimus tuottaa haasteen vain luotettavuuden osalta: 

tutkimusotanta uusien teoriamallien ja hypoteesien luomiseen on liian pieni. Välineellinen 

tapaustutkimus olisi voinut olla myös yksi vaihtoehto, mutta tutkielma-aiheestani on tehty 

hyvin vähän, jos ollenkaan, aikaisempaa tutkimusta, joten vertailu muihin tutkimuksiin 

olisi hankalaa. 

Intensiiviselle tapaustutkimukselle ei ole vain yhtä tiettyä kaavaa, vaan tutkimuksen voi 

toteuttaa ja raportoida monella tapaa. Aineistoon voidaan palata monta kertaa ja 

tutkimuskysymyksiä voidaan hioa monta kertaa tutkimuksen eri vaiheissa. (Eriksson & 

Koistinen, 2005, 19.)  
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5 AINEISTON TUOTTO, ANALYYSI JA TULOKSET 

Aineistoa kerättiin havainnoimalla sekä haastatteluilla. Havainnointi tapahtui neljän 

kuukauden aikana (helmikuu-kesäkuu) keväällä 2015 ja haastattelut suoritettiin 

huhtikuussa 2016. Havainnointiaineiston pohjalta loin haastattelukysymykset jotka 

auttoivat luomaan kokonaiskuvan musiikkiorientaatioon vaikuttavista tekijöistä, sekä 

täydensivät tutkimuskysymysteni vastauksia. Havainnointiaineisto sekä haastatteluaineisto 

auttoivat minua löytämään syyt siihen, millä tavoin musiikkiorientaatio ilmenee ja onko 

musiikkioppilaitoksen toimipisteen puuttumisella vaikutusta asiaan. Aineistoista kumpusi 

myös vahvasti vastaus myös kolmanteen tutkimuskysymykseen, eli onko koulun 

musiikinopetuksella vaikutusta musiikkiorientaatioon. Havainnointiaineistossa käytin 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä ja haastattelut analysoin aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin avulla.  

5.1 Havainnointiaineiston tuotto, analyysi ja tulokset 

Havainnointi tapahtui käsin kirjatuilla päiväkirjamerkinnöillä joita tein opetukseni 

lomassa. Ne koostuivat tekemistäni huomioista oppitunneilla ja koulupäivien aikana sekä 

sisälsivät minun näkemykseni oppilaiden perusolemuksesta sekä oppimisesta.  

5.1.1 Havainnointiaineiston tuotto 

Havainnoinnin aikana pyrin kirjoittamaan jokaisesta oppilaasta jonkin asian joka päivä 

päiväkirjavihkoihini. Kaikilta päiviltä en kaikista oppilaista kuitenkaan kirjannut asioita 

ylös, vaan pääsääntöisesti niistä tapahtumista ja tilanteista jotka nousivat selkeänä 

poikkeamana esille kyseisen oppilaan kohdalla. Aineistoa kertyi kolme A5 -kokoista 

vihkollista.  Merkintöjä olivat esimerkiksi: ”Tänään aktiivisesti mukana joka tunnilla, 

mutta viimeisen tunnin aikana väsyi yllättäen nopeasti, eikä mikään asia tuntunut 

etenevän”, ”Matematiikan tunnilla suurin osa ajasta meni huonon koenumeron 

vatvomiseen”, ”Musiikin tunnilla hienosti mukana yhteissoitossa vaikka aamupäivä olikin 

hieman hankala käynnistymisen kannalta”. Näiden kommenttien pohjalta loin jokaisesta 

oppilaasta kuvauksen, ja kuvauksien avulla pyrin tutkimaan heidän 

musiikkiorientaatiotaan.  
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Puhtaaksikirjoitetussa oppilaskuvauskoonnissa jokaisen oppilaan musiikkiorientaatioon 

vaikuttavia tekijöitä on hyvin nähtävissä. Kokonaiskuvan luomiseksi tarvitsin kuitenkin 

myös haastattelut, ja ne ovatkin ensisijainen tiedonlähteeni. Havainnointiaineistosta nousi 

esille monia asioita joihin en ollut saanut vielä minkäänlaista otetta. Vaikka oppilaiden 

harrastukset olivatkin tiedossa, en siltikään tiennyt heidän henkilökohtaisista 

musiikkisuhteistaan juuri mitään. Havainnointiaineisto olikin hyvänä tukena sekä 

haastatteluja tehdessä että analysoidessa. 

Havainnoinnin avulla saadaan selville se, mitä todella tapahtuu kun taas haastattelut ja 

kyselytutkimukset perustuvat yksilöiden ympärillä tapahtuviin asioihin, tunteisiin ja 

uskomuksiin. Havainnoinnin suurin etu on se, että sen avulla saadaan suoraa ja välitöntä 

tietoa yksilöiden tai ryhmien toiminnasta ja käyttäytymisestä. Suurin ongelma 

havainnointitutkimuksessa on se, että havainnoinnin tekijä saattaa aiheuttaa muutoksia 

tilanteiden kulussa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 212–213.) 

Havainnointimenetelmäni oli osallistuvaa havainnointia. Osallistuvassa havainnoinnissa 

tutkija pyrkii kokonaisvaltaisesti osallistumaan tutkittavien toimintaan. Tyypillistä 

osallistuvalle havainnoinnille on, että tutkija toimii tutkittavien ehdoilla osallistuen heidän 

toimintaansa.  Osallistuvassa havainnoinnissa osallistumisen aste voi vaihdella. Se voi olla 

joko täydellistä osallistumista tai sitä että osallistuja on havainnoijana. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2009, 216–217.) Tutkimuksessani havainnoinnin tyyppi on täydellistä 

osallistumista. Täydellisessä osallistumisessa tutkijan päästessä täydellisesti ryhmän 

jäseneksi ilmenee myös ongelmia. Ongelmat ovat pääosin eettisiä: kuinka kertoa 

tutkittaville siitä että heitä tutkitaan. Tutkijalle aiheutuu ristiriita siitä, että hänen pitäisi 

toisaalta toimia luonnollisesti ryhmän jäsenenä mutta toisaalta hän on keräämässä tietoa 

tieteellistä tarkoitusta varten. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 216–217.) Oma vahva 

osallisuuteni siis vaikuttaa havainnointiaineiston tuloksiin. 

5.1.2 Havainnointiaineiston analyysi 

Havainnointiaineistoa analysoidessani käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Valitsin 

teoriaohjaavan sisällönanalyysin havainnointiaineiston analysointiin sen vuoksi, että etsin 

nimenomaan yhteyksiä teoriaan, en pyri selittämään teoriaa tai tekemään luokittelua sen 

perusteella (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 99). Teoriatausta on ollut siis apuna analysoidessa 

oppilaiden musiikkiorientaatiota. Musiikkiorientaatiota kartoittaessa aineistosta ei löytynyt 
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täysin samoja asioita kuin teoriataustasta, vaan jouduin soveltaen määrittelemään 

oppilaiden musiikkiorientaatiota.  

Havainnointiaineiston puhtaaksikirjoituksen jälkeen tein taulukot oppilaista jotka 

harrastavat musiikkia vapaa-ajalla (taulukko 1), sekä oppilaista jotka harrastavat musiikkia 

jossain musiikkioppilaitoksessa (taulukko 2). Ensimmäiseen taulukkoon on luettu mukaan 

myös oppilaat jotka ovat kirjoilla jossain musiikkioppilaitoksessa. 

 

Taulukko 1: 

Musiikkia vapaa-ajalla harrastavat tytöt ja pojat  (N = 26)                     
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Taulukko 2: 

Musiikkia jossain oppilaitoksessa (taiteen perusopetus) harrastavat (N = 26) 
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Etsin aineistosta ryhmiä tai pareja joilla musiikkiorientaation esiintyminen sekä yleinen 

koulutyöskentely olisi ollut samankaltaista tai vastakkaista. Käytin ryhmittelyyn siis 

sisällönanalyysiä. Annoin oppilaille koodinimet, ja haastattelujen yhteydessä annan heille 

mahdollisuuden keksiä itselleen pseudonyymit jolla puhuttelen heitä lopullisessa 

aineistossa. Tämä toi aineistoon persoonallisuutta sekä selkeyttä. Vertaan muuta 

koulutyöskentelyä musiikin tunneilla havaittuihin työskentelymalleihin. 
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5.1.3 Havainnointiaineiston tulokset 

Pauliina on monilla oppitunneilla, kuten esimerkiksi matematiikan ja äidinkielen 

oppitunneilla hieman vaikeasti kontaktiin saatava oppilas. Hän turhautuu helposti eikä 

anna minkään asian horjuttaa päätöstään. Musiikintunneilla Pauliina osallistuu hyvin, eikä 

turhaudu vaikka uuden asian opettelu veisikin aikaa. Musiikkiorientaatiota on siis 

havaittavissa. Heidi taasen on hyvin rauhallinen ja toimelias tyttö muilla oppitunneilla, 

mutta musiikintunneilla jättäytyy mieluiten taka-alalle eikä tuo itseään esiin samalla tavalla 

kuin muilla oppitunneilla. Nämä kaksi oppilasta ovat siis havainnointiaineiston mukaan 

musiikkiorientaatioltaan vastakkaisia tyyppejä. 

Elli, Nadja sekä Ilona ovat äärimmäisen tunnollisia koulutyön suhteen, eikä 

asennoituminen muutu musiikin tunneillakaan. He ovat hyvin oma-aloitteisia esimerkiksi 

ohjelmien suunnittelussa, ja muu luokka luottaa vahvasti heidän mielipiteisiinsä ja 

näkemyksiinsä. Opettajan on helppo saada heihin kontaktia ja he luottavat myös opettajaan 

auktoriteettina sekä ihmisenä. Kyseiset oppilaat soittelevat luokassa olevaa pianoa ennen 

jokaisen tunnin alkua, ja tekevät jopa omia sovituksia joistain lauluista. 

Musiikkiorientaatio näkyi hyvin selkeästi näissä oppilaissa. 

Oppilaat Matti ja Erno ovat yleisen koulutyön suhteen melko aktiivisia ja tunnollisia, ja 

sama linja jatkuu myös musiikin osalta. He kyllä osallistuivat kaikkeen, mutta 

osallistuminen ei ole niin aktiivista kuina Ellillä, Nadjalla ja Ilonalla. 

Oppilaat Veikko sekä Pete ovat hieman välinpitämättömiä koulutyönsä suhteen ja musiikin 

tunneilla välinpitämättömyys näkyy myös. Kyseiset oppilaat eivät juurikaan osallistu 

musiikintunneilla ja erityisesti yhtyemusisointi aiheuttaa vastahakoisuutta. 

Käyttäytymiseen vaikuttaa myös mahdollisesti oma vahva osallisuuteni heidän 

kouluarjessaan. Kyseiset oppilaat kyseenalaistivat päätöksiäni tai tehtävänantojani, eikä 

yhteisymmärrykseen aina päästy. Musiikkiorientaatiota ei juurikaan siis havaittavissa. 

Oppilaat Kimsa ja Peksi ovat suhteellisen tunnollisia koulutyössään. He mukautuivat hyvin 

muun luokan toimintaan eivätkä juurikaan keränneet itselleen sen suurempaa huomiota. 

Musiikin tunneilla he osallistuivat kaikkeen tekemiseen, mutta eivät vaikuttaneet erityisen 

motivoituneilta musiikin opiskelun suhteen. Erityistä musiikkiorientaatiota ei siis ollut 

havaittavissa. 
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Ville ja Seppo ovat tunnollisia ja hyvin uusia asioita omaksuvia oppilaita. Heidän 

opiskelumotivaationsa on hyvää ja he toimivat oma-aloitteisesti monissa tilanteissa. 

Musiikin tunneilla osallistuvia ja suhteellisen taitaviakin. Musiikkiorientaatiota jonkin 

verran havaittavissa. 

Aada, Pirkko, Lilli, Kaisa, Miku ja Jankki ovat koulutyöskentelynsä suhteen tunnollisia 

mutta heihin on hieman vaikea luoda kontaktia. Myös musiikin tunneilla kontaktin 

luominen oli hankalaa vaikka oppilaiden osallistuminen olikin hyvää. Kyseiset oppilaat siis 

osallistuivat mutta eivät hirvittävän näkyvästi. Havaitsin myös että välillä heidän 

olemuksensa oli jopa hieman turhautunut musiikin tunneilla. Ei siis erityistä 

musiikkiorientaatiota havaittavissa. 

Petrus ja Kape ovat suhteellisen tunnollisia koulutyössään. Joskus koulutehtävät tekemättä 

ja pientä välinpitämättömyyttä niitä kohtaan havaittavissa. Musiikin tunneilla taasen 

erittäin aktiivisia, motivoituneita ja osallistuvia. Molemmat oppilaat omaksuivat helposti ja 

innolla uusia asioita eikä heidän musiikkiorientaatiostaan jäänyt mitään epäselvyyttä. 

Lissu ja Ansku ovat äärimmäisen tunnollisia koulutyönsä suhteen. He opiskelevat ahkerasti 

ja kyseiset oppilaat harrastavat musiikkia musiikkioppilaitoksessa. Oppilaat ovat selkeästi 

orientoituneita musiikkiin, mutta se ei vain näkynyt koulun musiikintunneilla juuri millään 

tavalla. Oppilaat olivat hyvin hiljaisia ja syrjään vetäytyviä musiikin tunneilla. Toisaalta he 

olivat hiljaisia ja syrjäänvetäytyviä myös muilla tunneilla. Musiikkiorientaatiota siis 

mahdollisesti on, mutta he eivät tuoneet sitä esille merkittävästi. 

Sara ja Vilpuri ovat tunnollisia ja aktiivisia koulutyössään. Musiikin tunneilla he ovat 

innokkaita oppimaan uusia asioita vaikka eivät osallistukaan päätöksentekoon vahvasti. 

Musiikkiorientaatiota havaittavissa. 

Netta on hieman välinpitämättömiä koulutyönsä suhteen ja kyseenalaistaa opettajan 

päätöksiä. Erimielisyyksiltäkään ei vältytty. Musiikin tunneilla osoittaa kiinnostusta, ja 

orientaatiota musiikkiin löytyy. Osallistuu kyllä kaikkeen, mutta vastahakoisuutta ilmenee 

ajoittain. 
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5.2 Haastatteluaineiston tuotto,  analyysi ja tulokset 

Haastattelut suoritettiin siis vuosi havainnoinnin jälkeen. En ollut itse osallisena oppilaiden 

kouluarkea havainnoinnin ja haastattelujen välisenä aikana. Havainnointiaineisto oli tukena 

haastattelukysymysten muodostamisessa ja kokonaiskuva musiikkiorientaation 

ilmenemisestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä muodostuikin haastattelujen avulla. 

5.2.1 Haastatteluaineiston tuotto 

Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluna. Teemahaastattelut eroavat muista 

haastatteluista siinä, että haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin joiden aihealueiden 

piirissä haastattelussa keskustellaan. Vaikka teemahaastattelun esikuvana olikin Mertonin, 

Fisken ja Kendallin (1956) fokusoitu haastattelu, ei teemahaastattelu kuitenkaan edellytä 

tiettyä kokeellisesti aikaansaatua yhteistä kokemusta. Teemahaastattelu lähtee liikkeelle 

siitä oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita 

voidaan tutkia tällä menetelmällä. Teemahaastattelu-nimi ei sido tutkijaa tiettyyn leiriin, 

kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen, eikä se ota kantaa haastattelukertojen määrään tai 

siihen, miten syvälle teemojen alaisuudessa mennään haastattelun aikana. Kysymyksiä 

tärkeämpää tässä mallissa on se, että haastattelu kulkee teemojen mukaisesti. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2011, 47–48.) 

Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, mutta vastauksia ei ole 

sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat vastata omin sanoin. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelija voi myös vaihdella kysymysten 

sanamuotoa tai järjestystä vaikka kysymykset ovatkin määrätty ennalta. Ominaisinta on 

siis se, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2011, 47.)  

Teemojen muodostaminen oli melko helppoa. Havainnointiaineisto ilmentää asioita jotka 

tapahtuvat koulussa, joten haastattelun tarkoituksena oli kerätä tietoa koulun ulkopuolella 

tapahtuvasta toiminnasta. Jotta sain kokonaiskuvan oppilaiden musiikkiorientaatiosta, 

myös koulun ulkopuolella, teemoiksi muodostuivat seuraavat aihealueet: 

1. Vanhempien merkitys ja tuki 

2. Sisarusten merkitys ja tuki 
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3. Toveripiirin ja ystävien merkitys ja tuki 

4. Oma aktiivisuus vapaa-ajalla    

Teemojen mukaisesti muodostin haastattelukysymykset jotka kattaisivat tarpeeksi hyvin 

teemojen aihealueet. Haastattelukysymysten muotoilu oli haastavinta, jotta sain muitakin 

vastauksia kuin ”kyllä” tai ”ei”. Loin kysymykset joihin pääsääntöisesti oli vastauksena 

”kyllä” tai ”ei”, ja niiden lisäksi vielä jatkokysymykset perustelujen saamiseksi.  

Ryhmähaastattelun tavoitteena on luoda keskustelua haastatteluryhmän jäsenten välillä. 

Sen tavoite on melko vapaa ja osanottajat kommentoivat asioita melko spontaanisti, 

tekevät huomioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Ryhmähaastattelussa haastattelija puhuu monesti kaikille haastateltaville ja joskus osoittaa 

jonkun kysymyksen ryhmän yksittäiselle jäsenelle. Tärkeintä on, että jokainen 

haastateltava saa mahdollisuuden vastata ja että haastattelun aikana pitäydytään valituissa 

teemoissa. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 61.) 

Menetelmä sopii hyvin pienoiskulttuurien merkitysrakenteiden tutkimiseen tai sosiaalisen 

ympäristön tietojen saantiin. Erityinen merkitys ryhmähaastattelulla on myös silloin, kun 

halutaan selvittää, miten haastateltavat muodostavat yhteisen kannan johonkin 

ajankohtaiseen asiaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 61.) 

Länsimaisten kulttuurien erityispiirteisiin kuuluu, että nuori ikään kuin irtaantuu aikuisten 

maailmasta ja ehkä kapinoi sitä vastaan. Jotta haastattelu onnistuu, on heidät saatava 

tutkimuksen ”puolelle”, motivoituneiksi vastaajiksi. Nuoret ovat erityisen herkkiä sille, 

että haastattelu edustaa jotain instituutiota, esimerkiksi koulua, tai heidän vanhempiaan. 

Korostus lisääntyy vielä, kun haastattelu suoritetaan koulun tiloissa kouluaikana. 

Haastattelu voi olla tällöin vain syy päästä pois tunnilta, ja vastaukset ovat myös sen 

mukaisia: lyhyitä ja ylimalkaisia. Tärkeää on välittää se tunne, että haastateltavasta 

nuoresta ja hänen mielipiteistään ollaan aidosti kiinnostuneita. Nuoren on saatava kokea 

että hänellä on tärkeä osa tutkimusta, olla tutkijan apurina. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 

132.) 

Sovin ennalta opettajien kanssa ketkä oppilaat hakisin ja miltä tunnilta haastateltaviksi. 

Opettajat olivat hyvin suostuvaisia ja myötämielisiä tutkimukseni suhteen, eikä ongelmaa 

syntynyt missään vaiheessa. Kävin hakemassa henkilökohtaisesti tunnilta yhden ryhmän 
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kerrallaan. Ryhmät valikoituivat havainnointiaineiston ryhmien perusteella; pyrin siis 

ottamaan samaan ryhmään aina samanhenkisiä ihmisiä, jotta keskustelu olisi 

mahdollisimman hedelmällistä ja monipuolista. Tutkittavat olivat i’iltään 12–14-vuotiaita 

ja heitä haastateltiin neljän hengen ryhmissä. Ryhmiä oli siis kuusi ja yksi haastattelu 

tehtiin kahdelle hengelle. Ryhmissä oli sekä tyttöjä että poikia ja samoissa ryhmissä oli 

lähinnä samalla luokka-asteella opiskelevia oppilaita. Nuoria haastatellessa täytyy muistaa 

kysymysten tarkka asettelu ja muoto, jotta mahdollisimman kattavia vastauksia saataisiin.  

Ennen varsinaisen haastattelun alkua kyselin haastateltavilta yleisesti kuulumisia ja 

keskustelimme myös tulevasta kesästä sekä siirtymisestä seuraavalle luokka-asteelle. 

Varmistin myös heiltä, että he tiesivät mihin olivat osallistumassa ja kerroin hieman asiasta 

jota tutkin. Korostin sitä, kuinka tärkeää on, että he vastaavat mahdollisimman rehellisesti 

ja että tutkimuksessa on kyse heidän mielipiteistään ja näkemyksistään. Ennen 

nauhoituksen alkua jokainen haastateltava antoi itselleen lempinimen jota käytän analyysin 

ja tuloksien yhteydessä. 

Yhden haastattelun keskimääräiseksi kestoksi tuli 10 minuuttia, mikä on mielestäni hyvä 

aika, kun on kyseessä lasten tai nuorten haastattelu. Jokaiselta haastateltavalta saatiin 

vastaus jokaiseen kysymykseen, ja lisäksi jouduin tarkentamaan joitakin asioita 

haastattelukysymysten osalta, jotta tarkimmat mahdolliset vastaukset tulivat ilmi. 

5.2.2 Haastatteluaineiston analyysi 

Haastattelujen analysoinnissa käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 

Sisällönanalyysissä tekstiä tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja 

tiivistäen. Sisällönanalyysissä tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi kirjoja, 

päiväkirjoja, haastatteluja ym. Sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tiivistetty 

kuvaus tutkittavasta asiasta ja liittämään se aiempaan tutkimukseen aiheesta. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, 105.) Sisällönanalyysissä voidaan käyttää myös aineiston erittelyä. Tällöin 

kvantitatiivista aineistoa tai dokumentteja tulkitaan määrällisin keinoin. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, 107–108.) Omassa aineistossani käytin molempia tulkintatapoja, sekä 

kvalitatiivista että kvantitatiivista. Aineistostani pyrin etsimään asioita jotka tuovat ilmi 

tutkittavien oppilaiden musiikkiorientaatiota. 
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Kuviossa 4 sisällönanalyysin eteneminen: 

 

KUVIO 4. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

109). 

Litteroinnin jälkeen järjestelin kaikki haastatteluvastaukset teemojen ja 

haastattelukysymysten alle. Tämän avulla sain käytyä litteroidun aineiston huolella läpi. 

Pelkistin vastauksia ja listasin samankaltaisuudet keskenään omiin tiedostoihinsa 

tietokoneella ja muodostin niistä alaluokkia. Alaluokkia tuli yhteensä kahdeksan kappaletta 

ja niiden perusteella muodostuivat yläluokat sekä kokoavat käsitteet joita on kolme. 

Kokoavia käsitteitä ovat: 

- Yhdessä tekeminen ja musisointi 

- Tuki 
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- Oma aktiivisuus ja sisäiset motivaatiotekijät 

5.2.3 Haastatteluaineiston tulokset  

Haastatteluaineiston pohjalta muodostui kolme kategoriaa jotka ilmentävät 

musiikkiorientaatiota: 

- Yhdessä tekeminen 

- Tuki 

- Oma aktiivisuus ja sisäiset motivaatiotekijät 

Yhdessä tekeminen 

Yhdessä tekeminen on oppilaiden mukaan merkittävä osa heidän jokapäiväistä 

musiikkitoimintaansa. Yhdessä tekemistä tapahtuu vanhempien, ystävien sekä sisarusten 

kanssa. 

 Vanhempien kanssa yleisimmin kuunnellaan musiikkia autossa, mutta musiikin kuuntelu 

on enimmäkseen radiokanavilta tulevaa, eikä perustu mihinkään tiettyyn musiikkityyliin. 

Sillon ku me mennään jonnekin, ni sillon me kuunnellaan autossa. (Sara) 

Me yleensä olohuoneessa. Iskä tuo tietokoneen olohuoneeseen ja sitte jotain sieltä 

kuunnellaan aina vuorotellen valitaan että… (Heidi) 

No jos tv:stä tulee joku laulukilpailujuttu tai joku, ni sitte. (Lilli) 

Joissain kodeissa myös musisoidaan vanhempien kanssa. Musisointi ei kuitenkaan ole niin 

selkeästi ilmenevää toimintaa kuin musiikin kuuntelu. Vain muutamassa kodissa 

vanhemmat osallistuvat musisointiin, ja yhdessä kodissa vanhempia opetetaan soittamaan 

jotakin soitinta. 

Joo. Ainakin tytöt soittaa ja joskus me lauletaan. Iskäki laulaa joskus mukana. 

(Erno) 

Joskus lauletaan. (Ilona) 
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Joo. Me opetetaan niitä soittamaan. (Netta) 

Joskus singstaria. (Kimsa) 

No me soitetaan pianoo. (Pirkko) 

Mulle iskä joskus soittaa pianoo ja mää laulan, tai sitte iskä opettaa mulle pianon 

soittoo. (Heidi) 

Jos ollaan kotona, niinkö silleen vaikka kaks ihmistä lauletaan huvikseen 

epävireisesti. (Netta) 

Myös sisarusten kanssa toimitaan musiikin parissa, mutta heidän kanssaan se on enemmän 

itse musisointia kuin musiikin kuuntelua. Yleisimpiä soittimia joita sisarusten kanssa 

käytetään ovat piano tai yleisimmät bändisoittimet kuten kitara tai basso. Myös laululla on 

suuri osuus sisarusten kanssa musisoidessa. 

No me lauletaan singstaria ja soitetaan jotain soitinta. Kitaraa, bassoa, lauletaan. 

(Netta) 

No kyllä me joskus yleensä pianoo harjotellaan yhessä. (Kaisa) 

No me välillä soitetaan pianoo ja sitte me lauletaan yhessä. (Aada) 

No me soitetaan välillä kitaraa ja bassoa. (Sara) 

Ystävien kanssa musiikin parissa toimiminen on myös merkittävässä roolissa oppilaiden 

musiikillisessa elämässä. Myös ystävien, niin kuin sisarustenkin kanssa, toiminta on 

enimmäkseen itse musisoinnissa, ei niinkään musiikin kuuntelussa. Ystävien kanssa 

soitetaan mieluiten pianoa tai lauletaan, mutta myös tanssi ilmenee joissain vastauksissa. 

Joo kyllä me vapaa-ajalla jos hengaillaan ni kuunnellan aina musiikkia. (Kape) 

Meillä on ollu viimeks tota semmonen tanssi, ja sitte nyt meillä on suunnitteilla että 

tällä viikolla saatais äänitettyä laulu. (Heidi) 

No soitetaan vaikka pianoo niinku nelikätisesti. (Lissu) 

Tai sitte että toinen laulaa ja toinen soittaa pianoo. (Petrus) 
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No me lauletaan ja sitte joku aina soittaa yleensä pianoo. (Jankki) 

Joo, lauletaan. (Lilli) 

Tuki 

Tukea saadaan sekä vanhemmilta, ystäviltä sekä sisaruksilta. Tuki voi olla konkreettista tai 

abstraktia. 

Vanhempien tuki harrastamiseen on merkittävä. Yleensä se nähdään taloudellisena tukena. 

Yleisimmin taloudellinen tuki näkyy siten, että vanhemmat maksavat harrastuksesta 

aiheutuvat kulut, ja joissain kodeissa myös musiikkivälineiden hankintaan annetaan 

taloudellista tukea. 

Vanhemmat maksaa niin ne harrastukset. --- Tai siis niinku oppitunnit. (Elli) 

No, saa, tai ne aina ostaa jotain musiikin kuunteluvälineitä tai jotain että saa 

paremmin kuulumaan, tai että jotain niinku. Niin ja tuetaan sillai aika paljo niinku 

rahalla, että mulle annetaan rahaa että mää voin esimerkiks ite ostaa jotain mitä 

mää haluan. (Heidi) 

Vanhemmat antavat taloudellisen tuen lisäksi myös muunlaista tukea. Erityisen tärkeänä 

nähtiin vanhempien osallisuus harrastuksessa, joka ilmeni yleisenä kannustuksena, 

musiikkiesityksien seuraamisena sekä ongelmien ratkaisun auttamisena. 

No ne tulee johonki tapahtumii mukaan ja ostaa mulle välillä jotain. (Netta) 

Ainaki kannustaa silleen. (Ansku) 

No just tuo positiivisuutta siihen että kiinnostais se. (Petrus) 

Ne aina silleen motivoi. Ne auttaa silleen jos en aina ymmärrä ni kyllä ne on aina 

tukena. Joskus ku vaikka kävi soittotunnilla, ni ne aina autto ja sano että kyllä mäki 

pystyn siihen. (Kape) 

No mä saan silleen soittaa pianoa ja autossa mä saan joskus laittaa musiikkia mitä 

mä haluan. (Vilppuri) 
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Jos musiikkiharrastus jostain syystä loppuu, on sen syynä usein ystävien poisjäänti. Kuten 

edellä mainittiin, on monien musiikkiharrastus yhtyemusisointiin keskittyvää, joten kynnys 

siihen, että musiikkiharrastus jatkuisi vielä silloinkin kun ystävät jäävät pois 

harrastuksesta, on korkea. 

No mää kävin bändissä mutta lopetin senki. Emmää enää muuta ku kuuntele 

musiikkia. Ei se jotenki enää ollu mielenkiintosta. Siis oli niin nuorempia kaikki ja 

sitte jotenki alko vaan se mielenkiinto siitä hiipua pois. (Petrus) 

En soita enää bändissä, ku meillä oli tyttöbändi ja se hajos ku muut lähti lukioon. 

En halunnu sitte mennä aikuisten bändiin enkä niitteen pienten kans jotka vasta 

opiskelee. (Kape) 

Myös musiikkimieltymykset vaikuttavat siihen, kuunnellaanko musiikkia yhdessä ystävien 

kanssa. Osa kertoi, että kuuntelevat yhdessä ystävien kanssa musiikkia, mutta suurin osa 

kertoi, että ystävien musiikkimaku poikkeaa hyvin paljon heidän omista 

musiikkimauistaan, jonka vuoksi musiikkia ei kuunnella ystävien kanssa. 

Eipä oikeestaan (pidä). Tai, suurin osa ystävistä ei tykkää samanlaisesta 

musiikista, ja osa sitten taas tykkää samanlaisesta musiikista. Se on vähän niinku 

sekasorto. – –  No mä tykkään silleen raskaasta musiikista, mut silleen aika moni 

kuuntelee sellasta kevyttä musiikkia, ni sitten ei oikeestaan tykätä. Mutta sitte jotku 

tykkää kans niinku raskaammasta musiikista. (Elli) 

En, koska Villen musiikki on hirveetä mun mielestä. – –  Sillä on vaan huono 

musiikkimaku. Se on. (Pete) 

Kysyttäessä koulun merkitystä musiikkiharrastukseen tai musiikilliseen toimintaan suuri 

osa vastauksista oli, että koulun musiikinopetus ei ole vaikuttanut musiikkiharrastuksen 

aloittamiseen. Suurimpana syynä nähtiin koulun musiikinopetuksen yksipuolisuus. Koulun 

musiikinopetuksen ei koeta antavan tarpeeksi hyviä valmiuksia lähteä etsimään 

musiikkiharrastusta muilta paikkakunnilta, jonka vuoksi oman paikkakunnan 

musiikkiharrastusten tarjonnan koetaan olevan riittävät. Suurin osa kertoo että suurimman 

innostuksen musiikkiharrastukseen on antanut kodin tuoma kannustus tai oma 

henkilökohtainen kiinnostus musiikkia kohtaan. 
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No mua on kiinnostanu, tai siis musiikki on aina mulle tai siis niinku tärkee ni se on 

ollu aina sitte niinku jo ennen koulun alkuaki semmonen mitä mä oon tykänny, 

vaikka soittaa pianoo tai silleen. Kotona se on mulle niinku tullu. (Ilona) 

Tai no voi se varmaan siitä johtua, koska koulun musiikkitunnit on tyyliin sitä että 

soitetaan nokkahuilua tai jotain ksylofonia, mutta sitte niinku ei me koskaan olla 

soitettu mitään niinku bassoa tai rumpuja niinkö koulussa, muuta ku sun tunneilla. 

Niin. Sitte tavallaan on ite alottanu ton bändihomman, ettei sillä oo niinku koulun 

tutnteihin mitään merkitystä. (Elli) 

Ei se oo motivoinu mua yhtään. Mä en tykkää soittaa nokkahuilua. Ei me paljon 

muuta täällä soitetakaan. (Ville) 

No. Mähän oon ollu monessa eri koulussa. Kyllä aiemmin on ollu että se 

musiikinopetus on ollu motivoivaa. Ja se koulu, mihin muutin, ni siellä oli sitten 

niin perusjuttuja että ei se enää motivoinu. Ja kyllä mä uskon että mun 

kasiluokkalaisen pitäis tietää paljon enemmän. Ja jos en ois käyny musiikkikoulua 

ni en ois tienny niitäkään asioita. (Kape) 

No en mää tiiä. Mä oon ite alottanu sen silleen. Tai soittamaan ja laulamaan. En 

mä tiiä. (Nadja) 

Osa oppilaista kuitenkin on sitä mieltä, että koulun musiikinopetus on vaikuttanut 

myönteisellä tavalla musiikkiharrastukseen tai -orientaatioon. Musiikinrakkauden 

herääminen koulun musiikintunneilla on joillain oppilailla ollut isossa osassa 

musiikkiharrastuksen aloittamiselle. 

No mä oon saanu jotaki inspiraatiota, sitte kiinnostunu siitä. (Netta) 

Joo. Ku me soitetaan niitä välillä koulussa niitä kaikkia juttuja ja sit ne alkaa 

kiinnostamaan. (Aada) 

Ku mää tulin tänne kouluun ja sit mä näin ne kaikki soittimet, ni sitte mä halusin 

soittaa niitä. (Sara) 

No joo, koska joskus kaks vuotta sitte meille opetettiin nuotit ni sen on helpottanu 

pianon soittoa ku ymmärtää niitä nuotteja. (Kaisa) 
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Oma aktiivisuus ja sisäiset motivaatiotekijät 

Monilla oppilailla henkilökohtainen musiikillinen toiminta rajoittuu vain musiikin 

kuunteluun. Musiikkia kuunnellaan joko nappikuulokkeiden kautta tai kotona kotitehtäviä 

tehtäessä. 

No, kuuntelen kotona vaan musiikkia. (Jankki) 

No me, tai ainakin mä kuuuntelen paljon musiikkia. (Aada) 

Mää kuuntelen ja sitte hyräilen tai laulan mukana. (Heidi) 

Aina ku kerkeää ni on napit korvilla. (Veikko) 

Yleensä se on kuuntelua. (Kape) 

Osa oppilaista kertoo, että motivaatio musiikilliseen toimintaan tulee omasta halusta. 

Oppilaat eivät kuitenkaan osanneet kertoa, mitkä tekijät vaikuttavat omaan 

henkilökohtaiseen motivaatioon. 

No mua on kiinnostanu, tai siis musiikki on aina mulle tai siis niinku tärkee ni se on 

ollu aina sitte niinku jo ennen koulun alkuaki semmonen mitä mä oon tykänny, 

vaikka soittaa pianoo tai silleen. (Ilona) 

No en mää tiiä. Mä oon ite alottanu sen silleen. Tai soittamaan ja laulamaan. En 

mä tiiä. (Nadja) 

Osa oppilaista käy myös säännöllisesti soittotunneilla, laulutunneilla tai tanssissa. Monilla 

harrastaminen keskittyy yhtyemusisointiin, kaksi tutkittavaa käy pianotunneilla 

musiikkiopistossa ja yksi tutkittavista käy tanssitunneilla. 

Mä soitan kitaraa bändissä. (Sara) 

Tanssissa. (Miku) 

No, bändissä. (Pirkko)  

No kolme kertaa niinku harrastuksia tai tunneilla– – – (Elli) 
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Mä käyn pianotunneilla musiikkiopistossa. (Ansku) 

Osalla oppilaista musiikkiharrastus on keskeytynyt osittain oman mielenkiinnon 

puuttumisen vuoksi. He eivät kuitenkaan osanneet kertoa mitkä olivat ne syyt, jonka 

vuoksi oma mielenkiinto hiipui musiikkiharrastukseen. 

tii No mää kävin bändissä mutta lopetin senki. – –  Ei se jotenki enää ollu 

mielenkiintosta.  (Petrus) 

Mulla oli kitara. Mä soitin sitä joskus kolme vuotta sitte. (Ville) 

Osalla oppilaista ei ole ollenkaan säännöllistä musiikkiharrastusta. Syynä on monesti oman 

mielenkiinnon puuttuminen. Monilla oppilaista ei ole ollenkaan säännöllisiä harrastuksia, 

ja moni kertoikin että musiikki tai minkään soittimen soittaminen ei ole oikein ikinä ollut 

kiinnostavaa tai motivoivaa. 

No ku emmää hirveesti oo innostunu soittamaan soittimia. eikä muutenkaan oo 

niinku hirveenä harrastuksia. (Kimsa) 

No, ei oo niinku sellasta halua soittaa. (Peksi) 
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6 TULOSTEN YHTEENVETO  

6.1 Havainnointiaineisto 

Havainnointiaineiston pohjalta jaoin oppilaat kolmeen eri musiikkiorientaatioryhmään sillä 

tavoin, että ne jotka harrastavat musiikkia vapaa-ajalla ja ovat musiikintunneilla aktiivisia, 

kuuluvat selkeän musiikkiorientaation ryhmään. Ne oppilaat jotka ovat aktiivisia tunneilla 

mutta eivät harrasta vapaa-ajallaan musiikkia, tai toisin päin, kuuluvat jonkinasteiseen 

musiikkiorientaatioryhmään. Ne oppilaat jotka eivät harrasta musiikkia vapaa-ajallaan 

eivätkä olleet aktiivisia musiikintunneilla, kuuluvat heikkoon musiikkiorientaatioryhmään. 

Tämän jaottelun sekä haastattelujen pohjalta voi tehdä jonkinlaista arviota siitä ketkä 

kuuluvat aktiiviseen ja ketkä passiiviseen, ja sitä kautta positiiviseen, neutraaliin tai 

negatiiviseen, musiikkiorientaation piiriin. 

Ellillä, Nadjalla, Ilonalla, Petruksella ja Kapella musiikkiorientaatio ilmenee siis selkeästi. 

Heidän osallistumisensa musiikintunneilla on muista oppilaista selkeästi poikkeavaa. 

Jonkinasteista tai suhteellisen selkeää musiikkiorientaatiota ilmenee Pauliinalla, Saralla, 

Matilla, Ernolla, Sepolla, Pirkolla, Netalla, Lissulla, Anskulla sekä Vippurilla. Heikkoa 

musiikkiorientaatiota ilmenee Heidillä, Aadalla, Villellä, Veikolla, Petellä,  Kimsalla, 

Peksillä, Lillillä, Kaisalla, Mikulla sekä Jankilla. 

Näiden tulosten perusteella siis viidellä oppilaalla (19,2%) on havaittavissa selkeää 

musiikkiorientaatiota, kymmenellä oppilaalla (38,5%) kohtalaista tai selkeää 

musiikkiorientaatiota ja 11 oppilaalla (42,3%) heikkoa musiikkiorientaatiota. Taulukossa 3 

kuvaan tarkemmin kuinka musiikkiorientaatio jakautuu havainnointiaineiston perusteella 

tässä oppilasryhmässä. 
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Taulukko 3: Musiikkiorientaation ilmeneminen 

   Selkeä             Kohtalainen         Heikko 

 
5 

 
10 

 
11 

 
19,2% 

 
38,5% 

 
42,3% 

 

Vertailtaessa alussa tehtyjä taulukkoja (taulukot 1 ja 2) sekä taulukkoa 3, voidaan havaita 

että musiikkia vapaa-ajalla harrastavilla on korkeampi musiikkiorientaatio kuin niillä 

oppilailla jotka eivät harrasta musiikkia vapaa-ajallaan. 10 oppilasta 26 oppilaasta 

harrastaa musiikkia vapaa-ajallaan ja selkeää tai kohtalaista musiikkiorientaatiota on 

havaittavissa 15 oppilaalla. Varsinaisia päätelmiä sen suhteen, onko musiikkioppilaitoksen 

toimipisteen puuttumisella syy musiikkiorientaation ilmenemiseen ei voida vielä 

kuitenkaan tehdä. 

6.2 Oppilaiden ryhmähaastattelut 

Ryhmähaastatteluissa ilmeni hieman toisenlaisia asioita kuin havainnointiaineistossa. 

Havainnointiaineisto perustui tutkijan näkemyksiin ja havainnointeihin, kun taas 

haastattelut antoivat kuvan siitä, kuinka asiat oppilaiden mielestä olivat. Havainnoinnin 

sekä haastattelujen välissä oli vuosi aikaa, ja vuoden aikana oli ehtinyt tapahtua paljon, 

muun muassa musiikkiharrastusten määrä oli vähentynyt oppilaiden joukossa. Syy siihen, 

miksi harrastaminen oli vähentynyt on ilmeisimmin siinä, että myös ystävät olivat 

lopettaneet esimerkiksi bänditoimintaan osallistumisen. Vahva yhteisöllinen tuen puute on 

siis ollut suuressa roolissa harrastuksen aloittamiselle sekä lopettamiselle. Paikkakunnalla 

on tarjolla edelleen yhtyemusisointitoimintaa, mutta vastauksista ilmeni juuri se, että 

omien ikätovereiden puuttuminen harrastuksen parista on se, mikä antoi sysäyksen 

lopettamispäätökselle. 

Sosiaaliset musisointitilanteet näkyivät selvästi myös tuen piirissä. Myös vanhemmat ja 

sisarukset tuovat oman osansa musisointiin ja sen toteutumiseen. Yleisimmin vanhemmat 

tukevat harrastuksia rahallisesti tai muuten avustamalla, esimerkiksi kyyditsemällä 
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harrastuksiin, mutta myös vanhempien kanssa musisoidaan melko paljon. Vanhempien tuki 

on merkittävä tekijä musiikkiorientaation muodostumisen kannalta ja tutkittavien kohdalla 

tämä tekijä on vaikuttanut myönteisesti. Tutkittavien vanhemmat eivät kuitenkaan kyyditse 

tutkittavia viereisille paikkakunnille soittoharrastuksiin, paitsi neljän tutkittavan kohdalla. 

Tämä taasen viittaa siihen, että paikkakunnan harrastustarjonnalla, eli sillä, että 

paikkakunnalla ei ole musiikkioppilaitoksen toimipistettä, on merkitystä 

musiikkiorientaatioon.  

Koulun musiikinopetuksen koetaan pääsääntöisesti olevan hieman yksitoikkoista eikä siitä 

koeta saatavan sellaista vastetta mitä musiikinopetuksesta heidän mielestään kuuluisi 

saada. Osa kokee, että musiikinopetus on antanut joitain työkaluja musiikkiharrastukseen 

tai omatoimiseen musisointiin. Suurin osa on kuitenkin sitä mieltä että musiikinopetuksella 

ei ole ollut osaa musiikkiharrastuksen aloittamiseen vaan kipinä harrastuksen aloittamiseen 

on lähtenyt omasta sisäisestä motivaatiosta. Nämä tekijät yhdessä ovat isossa roolissa 

musiikkiorientaation syntymiseen.  

Nämä kaikki osatekijät: tuki, oma motivaatio sekä koulun musiikinopetus vaikuttavat 

tutkittavien musiikkiorientaatioon. Tarkasteltaessa havainnointiaineistoa ja 

haastatteluaineistoa erikseen, voi havaita, että vuoden aikana on tapahtunut paljon 

heikentymistä musiikkiorientaation suhteen.  
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7 POHDINTA  

 

7.1 Aineistojen triangulaatio sekä johtopäätökset 

Vuoden aikana tapahtuneet muutokset musiikkiorientaation suhteen eivät siis olleet 

positiivisia. Neljän kuukauden havainnoinnilla sekä vuosi havainnoinnin jälkeisillä 

haastatteluilla sain hyvän kokonaiskuvan todellisesta tilanteesta ja muutoksista oppilailla. 

Musiikkiorientaatio näkyi eri tavalla havainnointiaineistossa kuin haastatteluaineistossa. 

Vasta kun aineistot oli kasattu yhteen näkyi selkeästi todellinen tilanne. 

Havainnointiaineistosta, jolloin tutkija oli mukana kouluarjessa, nousi esille asioita jotka 

viittasivat siihen, että musiikkiorientaatio oli hyvää ja aktiivisuutta sekä motivoituneisuutta 

musiikin harrastamiseen oli runsaasti. Haastattelujen myötä taasen ilmeni seikkoja, jotka 

osoittivat musiikkiorientaation vähentyneen ja aktiivisuuden heikentyneen 

havainnointiajanjakson jälkeen. Haastatteluista ilmeni myös se, että musiikin opetukseen ei 

oltu kovinkaan tyytyväisiä nykyisellään, mikä vahvisti suurta muutosta 

havainnointiaineistoon verrattuna. Havainnointiaineisto paljasti myös sen, että musiikin 

tunneista nautittiin ja siellä oli mukava olla.  

Keväällä 2015, jolloin havainnointiaineisto kerättiin, musiikkia harrasti vapaa-ajallaan 

yhteensä 10 oppilasta (38,2 %) ja haastattelujen aikaan, jolloin havainnoinneista oli 

kulunut jo liki vuosi, huhtikuussa 2016 harrastuneisuus oli pudonnut neljään oppilaaseen 

(15,4 %). Syy tähän huimaan laskuun oli osittain tulkittavissa haastatteluista. 

Haastattelujen vastaukset viittasivat siihen, että suurin syy harrastuksen lopettamiseen olisi 

ollut ystävien puute harrastuksen parissa. Mitkä lopulta olivat omat sisäiset 

motivaatiotekijät, sitä haastattelut eivät tuoneet julki. 

Musiikkiorientaation ilmentymistä oli oppilaiden joukossa monenlaista. 

Musiikkiorientaatio ilmeni musiikintunneilla ja sillä että musiikkia harrastettiin vapaa-

ajalla. Orientaatio ilmeni musiikintunneilla ja kouluympäristössä yleisenä innokkuutena ja 

motivoituneisuutena musiikkia kohtaan. Se, minkälaisesta musiikkiorientaatiosta on 

kunkin oppilaan kohdalla kyse, on vaikea näiden aineistojen avulla tulkita. 
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Musiikkioppilaitoksen toimipisteen puuttuminen paikkakunnalta näkyi 

musiikkiorientaatiossa sillä tavoin, että orientaatio oli mahdollisesti heikompaa kuin silloin 

jos paikkakunnalla olisi musiikkioppilaitoksen toimipiste. Monet oppilaat olivat 

havainnointiaineistoa tehdessä aktiivisesti mukana musiikkitoiminnassa vapaa-ajallaan, 

mutta vapaan sivistystyön parissa. Vapaan sivistystyön sekä sen tarjonnan vähentymisen 

vuoksi kiinnostus musiikin harrastamista kohtaan laski havainnointiaineiston sekä 

haastattelujen välisenä aikana. Musiikkioppilaitoksen toimipisteen olemassaolo toisi 

varmuutta toimivasta instituutiosta sekä pätevistä opettajista, joka varmasti vaikuttaisi 

omalta osaltaan musiikkiorientaation positiiviseen kehitykseen. 

Koulun musiikinopetus nähtiin siis yleisesti puutteellisena ja yksitoikkoisena. Pätevän 

opettajan puuttuminen tuo epävarmuutta omaa osaamista kohtaan ja kynnys hakeutua 

musiikkiopintoihin vapaa-ajalla nousee turhan korkeaksi. Musiikinopetuksen tulisi antaa 

valmiudet elinikäiseen musiikin harrastamiseen, mutta näitä valmiuksia ei oppilaiden 

mukaan ole.  

7.2 Reliabiliteetti ja validiteetti tutkimuksessa 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta, eli sitä, että esimerkiksi kaksi 

eri henkilöä voivat päätyä samaan tulokseen samassa tutkimuksessa (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2007, 226). Havainnointiaineisto ei täyttänyt täysin reliabiliteetin ehtoja, koska 

se perustui täysin tutkijan omiin käsityksiin ja näkemyksiin. Jotta reliabiliteetin ehdot 

olisivat täyttyneet, olisi tutkimus vaatinut toisen tutkijan havainnointia tekemään. 

Haastatteluissa reliabiliteetin ehdot täyttyivät osittain, koska toistettavuus olisi mahdollista 

ja tulokset olisivat todennäköisesti osittain samoja. Tutkimuksessa ulkoiset tekijät ovat 

voimakkaasti näkyvillä, joten täysin samojen tulosten saaminen olisi epätodennäköistä.  

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvät vastaukset tutkimuskysymyksiin ollaan saatu, 

eli kuinka hyvin ollaan saatu vastaukset juuri siihen mihin oli tarkoituskin saada (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2007, 226). Tutkimuksessani validiuden ehdot täyttyivät osittain, 

koska haastattelukysymysten vastaukset olivat lyhyitä eivätkä antaneet kovinkaan 

yksityiskohtaista tietoa. Toisaalta puolistrukturoitu haastattelu antoi mahdollisuudet 

tarkentaa kysymyksiä, jolloin vastauksista saatiin laajemmat ja hieman 

yksityiskohtaisemmat. 
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7.3 Jatkotutkimuspohdintaa 

Kyseisestä tutkimuksesta voisi jatkaa vielä laajempaan tutkimukseen, jossa otettaisiin 

mukaan myös muiden luokka-asteiden oppilaat, opettajat sekä vanhemmat. Muita oppilaita 

havainnoimalla ja haastattelemalla sekä opettajia ja vanhempia haastattelemalla saataisiin 

kattavampi, luotettavampi ja selkeämpi kuva musiikkiorientaation todellisesta tilasta.  

Tutkimuksen voisi myös laajentaa jonkin tietyn alueen, esimerkiksi Pohjois-Suomi, 

kattavaksi, jolloin sekä koulun musiikinopetus sekä musiikkioppilaitosten tarjoama vaste 

kävisi hyvin ilmi. Tällainen tutkimus vaatisi laajat suunnitelmat ja erittäin tarkat 

tutkimuskysymykset.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1 

Tutkimuslupapyyntö!huoltajille!
!
!
Hei!!
!
Opiskelen!Oulun!yliopistossa!pääaineenani!musiikkikasvatus.!Haen!
tutkimuslupaa!opintoihini!kuuluvan!pro!gradu!–tutkielman!tekemiseen.!
Tutkimukseni!on!määrä!valmistua!lokakuuhun!2016!mennessä.!
!
Aiheenani!on!Erään%yhtenäiskoulun%oppilaiden%musiikkiorientaatio%
paikkakunnalla%jossa%ei%ole%musiikkioppilaitoksen%toimipistettä.%Tutkin!
oppilaiden!musiikkiorientaatiota,!eli!sitä,!kuinka!oppilaat!ovat!kiinnostuneita!
ja!motivoituneita!musiikista.!!
Aineisto!koostuu!havainnointiaineistosta,!jota!olen!itse!kerännyt!(kevät!2015)!
aikana,!sekä!ryhmähaastatteluista,!jotka!suoritan!huhtikuussa!2016.!
Tutkimuksessani!ei!käy!ilmi!mistä!paikkakunnasta!on!kyse,&ja&oppilaiden&
nimet&muutetaan&yksityisyyden&suojaamiseksi.&Tutkijana&sitoudun&
noudattamaan(voimassaolevia(tutkimusaineiston(säilyttämiseen(ja(
tietosuojalainsäädäntöön.(mm..salassapitosäännökset).liittyviä.ohjeita..!
Pyydän!palauttamaan!oheisen!tutkimusluvan!täytettynä!–!myös!siinä!
tapauksessa,!että!et!anna!lapsellesi!lupaa!osallistua!tutkimukseen.!!
Kiitän!yhteistyöstä!ja!annan!mielelläni!lisätietoja!(yhteystiedot!alla)!
Ystävällisin!terveisin,!Salla!Puputti!
p.!0503413224!
salla.valtonen@student.oulu.fi!
!
Oppilaan!nimi_______________________________________________________!
Annan!luvan!lapselleni!osallistua!tutkimukseen!__!!En!anna!lupaa!osallistua!
tutkimukseen!__!
!
Huoltajan!allekirjoitus__________________________________________________!
Nimen!selvennys!
!
Hyvää!kevään!jatkoa!!
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LIITE 2 

 

Haastattelukysymykset: 

 

Vanhempien merkitys/tuki  

1. Kuunteletteko vanhempien kanssa yhdessä musiikkia? 

2. Musisoitteko vanhempien kanssa yhdessä? Millä tavalla? Mitä soitatte? 

3. Jos olet musiikin kanssa jollain tavalla tekemisissä vapaa-ajallasi, esimerkiksi 

harrastuksen kautta, tukevatko vanhempasi sinua siinä? Millä tavalla? 

 

Sisarusten merkitys/tuki 

1. Kuunteletteko sisarusten kanssa yhdessä musiikkia? 

2. Musisoitteko sisarusten kanssa yhdessä? Millä tavalla? Mitä soitatte? 

3. Pidättekö sisarusten kanssa samanlaisesta musiikista? Minkälaisesta musiikista 

pidätte? 

 

Ystävien/toveripiirin merkitys/tuki 

1. Kuunteletteko ystävien kanssa yhdessä musiikkia? 

2. Musisoitteko sisarusten kanssa yhdessä? Millä tavalla? Mitä soitatte? 

3. Pidättekö ystävien kanssa samanlaisesta musiikista? Minkälaisesta musiikista 

pidätte? 

 

Oma aktiivisuus 

1. Oletko musiikin kanssa tekemisissä vapaa-ajallasi? Kuinka monesti viikossa? Millä 

tavalla? 

2. Onko koulun musiikinopetus vaikuttanut esimerkiksi musiikkiharrastuksen 

aloittamiseen? Miksi tai miksi ei? 

 

 

 

 

 
 


