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1 Johdanto 

Olen työskennellyt vapaan sivistystyön opettajana vuodesta 2003 sekä tunti- että virkaopet-

tajana Kolarissa, Kittilässä, Enontekiöllä sekä Oulussa. Taustaltani ja aiemmalta koulutuk-

seltani olen klassisen kitaransoiton opettaja (musiikkipedagogi AMK). Kohtaamillani opis-

kelijoilla on joillakin valtava oppimisen into ja joitain opiskelu ei juuri kiinnosta. Toisinaan 

opiskeluinnossa tapahtuu käänteitä, joiden taustat eivät opettajallekaan selviä.  

Tutkin aiemmin kandidaatintutkielmassani kansalaisopiston asemaa musiikkioppilaitok-

sena; halusin selvittää siinä musiikinopetuksen saavutettavuutta sekä opetustarjonnan laa-

juutta. Tutkimuksessani totesin, että kansalaisopistot ovat oppilaitoksina hyvin saavutetta-

vissa ja niiden opetusainekirjo on laaja. Todettiin myös, että opisto on juuri niin hyvä ja 

monipuolinen, kuin sen opettajakunta on. Tämä tutkimus antoi minulle intoa tutkia kansa-

laisopistojen musiikinopetuksen kenttää syvemmin.  

Vapaata sivistystyötä on tutkittu jonkin verran; tutkimukset liittyvät lähinnä aikuiskasvatuk-

seen, käsitöihin, kieltenopetukseen, opettajuuteen ja opistotoimintaan itseensä. Maahan-

muuttajuuteen ja kotouttamiseen liittyviä tutkimuksia on tehnyt mm. Kansalaisopistojen 

liitto Opetushallituksen toimeksiannosta ja maahanmuuttajakoulutuksen tarpeen arvioitiin 

kasvavan tulevaisuudessa suurimmassa osassa vapaan sivistystyön oppilaitoksista (An-

derzén 2011).  

Kansalais- ja työväenopistojen musiikinopetusta on tutkittu varsin vähän. Musiikkiopistojen 

tms. musiikkioppilaitosten toimintaa on tutkittu enemmän. Kuitenkin monilla syrjäisemmillä 

alueilla (kuten esimerkiksi Lappi) ja pienemmillä paikkakunnilla musiikkiopistojen palve-

luverkosto ei saavuta kaikki mahdollisia opiskelijoita. Tällöin usein kansalaisopisto on ainoa 

musiikinopetusta tarjoava taho kunnassa. Usein kansalaisopisto tarjoaa myös taiteen perus-

opetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta. Myös tämä syrjäseutuun liittyvä näkö-

kulma kiinnosti minua ja muun muassa se, että vaikuttavatko pitkät etäisyydet opiskelumo-

tivaatioon. 

Erja Kosonen on tutkinut teoksessaan Mitä mieltä on pianonsoitossa? (2001) jyväskyläläis-

ten 13–15-vuotiaiden nuorten musiikkiharrastusta. Tutkimus on kvalitatiivinen haastattelu-
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tutkimus ja siitä paljastuu monia motivaatiotekijöitä musiikkiharrastuksessa. Käytän tutki-

muksessani useita näistä motivaatiofaktoreista. Susan Hallamin oppimista ja oppimismoti-

vaatiota käsittelevä kirjallisuus avaa myös näkökulmia motivaatioon vaikuttaviin tekijöihin. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää opiskelumotivaatioon vaikuttavia asioita kansalais-

opistojen musiikinopetuksessa Länsi-Lapissa. Osa motivaatiotekijöistä voi olla yleispäteviä 

valtakunnallisestikin. Olen tehnyt tiettyjä hypoteeseja tuloksista; oletan mm. että omasta 

aloitteestaan musiikinopiskelun aloittaneet ovat motivoituneimpia. Mielenkiintoista on 

nähdä, kuinka ne pitävät paikkansa. 

Tutkimuskysymyksenä esitänkin, mitkä tekijät Länsi-Lapin kansalaisopistoissa opiskelevat 

musiikinharrastajat kokevat positiivisina ja mitkä negatiivisina motivaatioon vaikuttavina 

tekijöinä. 
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2 Opiskelumotivaatio 

Motivaation kantasana tarkoittaa liikkumista. Myöhemmin merkitys on laajentunut ja se tar-

koittaa käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestelmää. Näitä tekijöitä kutsu-

taan motiiveiksi. Motivaatio rakentuu siis motiiveista, jotka ohjaavat yksilön toimintoja 

kohti tiettyjä päämääriä. Se on psyykkinen tila, joka määrittelee voimavarat, mitä yksilö ha-

luaa käyttää saavuttaakseen päämääränsä (Peltonen & Ruohotie 1987, 22–23; 1992, 16–18). 

Motiivit voivat olla vaihtelevia niin sisällöltään, kestoltaan, suunnaltaan kuin voimakkuu-

deltaankin (Kosonen 2001, 31). 

2.1 Musiikin opiskelumotivaatiotutkimuksen lähtökohtia 

Fenomenologisen holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen tulee olemassa olevaksi kol-

messa olemisen perusmuodossa. Näitä perusmuotoja ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situ-

ationaalisuus. Tajunnallisuudella tarkoitetaan psyykkistä ja henkistä toimintatapaa sisältäen 

myös sosiaaliset aspektit. Kehollisuus puolestaan kuvaa ihmistä organismina. Ihmisellä täy-

tyy olla tietyt elimet, jotta olentoa voidaan kutsua ihmiseksi. (Perttula 1995, 16–17, 20–23.) 

Situationaalisuus viittaa kantasanaan situaatio eli elämäntilanne. Sillä viitataan siihen, mihin 

ihmisen kehollisuus ja tajunnallisuus on suhteessa. Situationaalisuuden rakennetekijöitä voi 

olla vaikkapa sukupuoli, etninen alkuperä ja vanhemmat. Näihin tekijöihin ihminen ei voi 

itse vaikuttaa. Vaikutuspiirin sisällä olevia rakennetekijöitä puolestaan voi olla esimerkiksi 

koulutus ja ihmissuhteet. (Perttula 1995, 18–19.) 

Fenomenologinen ihmiskäsitys toimii pohjana tämän tutkimuksen tekemiselle, koska tutki-

mukseen osallistuneiden opiskelijoiden vastaukset ovat reflektioita opiskeluun liittyvistä te-

kijöistä ja niiden merkityksistä. 
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Motivaatiotekijät voidaan jakaa karkeasti joko sisäisiin tai ulkoisiin motivaatiotekijöihin. 

Sisäisessä motivaatiossa henkilö pyrkii kohti omia henkilökohtaisia päämääriään tai palkki-

oitaan (esimerkiksi oppimisen ilo sekä musiikin aikaansaamat elämykset). Ulkoisessa moti-

vaatiossa kannusteet tulevat henkilön ulkopuolelta (muun muassa vanhempien miellyttämi-

nen ja aineelliset palkkiot). Sisäinen ja ulkoinen motivaatio määritellään tutkijasta riippuen 

hieman eri tavoin (kuvio 1), koska on tutkittu eri aspekteja motivaation palkkioita määrittä-

essä. (Peltonen & Ruohotie 1992, 18–19.)  

Erilaisia käsityksiä sisäisistä ja ulkoisista palkkioista 

Tutkija Sisäiset palkkiot Ulkoiset palkkiot 

      
Saleh ja  
Grygier 

liittyvät työn sisältöön (monipuoli-
suus, vaihtelevuus, haasteellisuus, 
mielekkyys, itsenäisyys, onnistymi-
sen kokemukset jne.) 

ovat johdettavissa työympäristöstä (paikka, ulko-
puolinen tuki ja kannustus, kiitos / tunnustus, osal-
listumismahdollisuudet jne.) 

      
Deci ovat yksilön itsensä välittämiä ovat organisaation tai sen edustajan välittämiä 

      
Slocum tyydyttävät ylimmän asteen tar-

peita (esim. pätemisen tarve, it-
sensä toteuttamisen ja kehittämi-
sen tarve) 

tyydyttävät alemman asteen tarpeita (esim. yhteen-
kuuluvuuden tarve, turvallisuuden tarve, ravinnon 
tarve) 

      
Wernimont ovat subjektiivisia; esiintyvät tun-

teiden muodossa (esim. tyytyväi-
syys, työn ilo) 

ovat objektiivisia; esiintyvät esineiden tai tapahtu-
mien muodossa (esim. raha, kannustava tilanne) 

 

Kuvio 1. Eri tutkijoiden käsityksiä sisäisistä ja ulkoisista palkkioista. (Peltonen & Ruohotie 

1992, 19.) 
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Toisaalta jako ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon estää yhtenäisen motivaation käsitteen 

muodostamisen. Esimerkiksi funktionaalinen käsitys motivaatiosta pyrkii yhdistämään em. 

motiivitekijät tarkastelemalla yksilöä ja ympäristöään yhtenä toiminnallisena yksikkönä. 

Siinä eri tarpeet ovat vuorovaikutuksessa keskenään (kuvio 2). Funktionaalisessa käsityk-

sessä on otettu huomioon lisäksi joitain sosiologisen vuorovaikutuksen tyypillisiä element-

tejä. (Hakkarainen 1990, 33–34.) 

 

Kuvio 2. Turnerin vuorovaikutuksen motivaation malli (Hakkarainen 1990, 34).  

 

Motivaatiotutkijat Ryan ja Deci ovat tiukan kahtiajaon sijaan määritelleet ulkoisen ja sisäi-

sen motivaation liukuvaksi jatkumoksi (kuvio 3). Ulkoisesta motivaatiosta voi tulla autono-

mista sisäistämisen ja integraation kautta ja se voi vaihdella paljon riippuen siitä, kuinka 

autonomista se on. Vähiten autonomisen ulkoisen motiivin säätelemä käyttäytyminen on ul-

koisesti säädeltyä käyttäytymistä ja jota voidaan pitää sisäisen motivaation vastakohtana. 

Ulkoinen motivaatio voi olla tyypiltään myös sisäistettyä säätelyä (eli autonomista). Vaikka 

Ryhmään kuu-
lumisen tar-

peet 

Symbolisen / mate-
riaalisen tyydytyk-

sen tarpeet 

Henkinen harkinta 
/ laskelmointi 

Luottamuk-
sen tarpeet 

Ahdistu-
neisuu-
den vält-
tämisen 
tarpeet 

Minäkäsi-
tyksen yl-
läpitämi-
sen tar-

peet 

Minän 
represen-

taatio 

Neuvottelut / 
vaihto tois-
ten kanssa 

Ontologisen 
turvallisuuden 

tarpeet 

Todellisuuden 
kokemisen tar-

peet 

Etnometodien 
käyttö 
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se on sisäisesti ohjattua, niin sen taustalla olevien syiden katsotaan olevan ulkoisia. Esi-

merkki sisäistetystä säätelystä on tilanne, jossa yksilö esittelee taitojaan kokeakseen arvos-

tetusta. (Ryan & Deci 2000, 72.) 

 
  
 

           

Käyttäytyminen 
 

Kontrolloitua 
        

Itsemääriteltyä 
 

  
 

           

Motivaatio 
 

Motivaation 
puuttuminen 

   
Ulkoinen motivaatio 

  
Sisäinen moti-

vaatio              

Säätelyn tyyppi 
 

Ei säätelyä 
 

Ulkoinen sää-
tely 

 
Sisäistetty 

säätely 

 
Samastumi-

nen 

 
Integroitu 

säätely 

 
Sisäinen säätely 

             

Toiminnan syyt 
 

Persoonattomia 
 

Ulkoisia 
 

Jonkin ver-
ran ulkoi-

sia 

 
Jonkin ver-
ran sisäisiä 

 
Sisäisiä 

 
Sisäisiä 

             
Tärkeimmät sää-
telyprosessit 

 
Tahattomuus, 
arvottamatto-
muus, kykene-

mättömyys, 
kontrollin puute 

 
Mukautumi-
nen, ulkoiset 

palkkiot ja 
rangaistukset 

 
Itsekont-
rolli, sisäi-
set palk-
kiot ja ul-

koiset ran-
gaistukset 

 
Koettu tär-
keys, tietoi-
nen arvos-
taminen 

 
Kong-

ruenssi, 
tietoisuus, 
minäsyn-

teesi 

 
Kiinnostunei-

suus, nautinto, 
luontainen tyy-

dytys 

Kuvio 3. Ulkoisen ja sisäisen motivaation jatkumo (Ryan & Deci 2000). 

 

Musiikin harrastamisen ja opiskelemisen motiiveihin vaikuttaa osin samat tekijät, kuin mi-

hin tahansa muuhun oppimiseen ja tekemiseen. Osaltaan musiikilla on omat erityispiir-

teensä. Motiivi rakentuu sisäisten ja ulkoisten faktoreiden vuorovaikutuksesta ja niiden suh-

teista toisiinsa; tätä vuorovaikusta selventää kuvio 4.  (Hallam 2009, 285.) 
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Kuvio 4. Yksilöllisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden vuorovaikutus motivaation määri-

tyksessä (Hallam 2009, 286).  

2.2 Motivaatiotekijät soitonopetuksessa 

Jotta musiikkiin ja soitonopetukseen liittyviä motiiveja voidaan tutkia systemaattisesti, tar-

vitaan motiiviluokitus. Erja Kosonen (1996) on tutkinut soittamiseen liittyviä motiiveja ja 

lisensiaatintyössään esitteleekin soittamisen motiiviluokituksen, jossa motiivit jaetaan kes-

keisimmän toiminnan perusteen mukaan kuuteen motiiviryhmään. Riippuen tulkinnasta, 

sama motiivi voi kuulua useampaankin motiiviryhmään. Sisäinen motivaatio on jollain ta-

voin mukana kaikissa ryhmissä. 

Em. motiiviluokitus jakaa motiivit seuraavasti: 

1. soittamiseen ja sen tuottamiin elämyksiin perustuvat motiivit, 

2. suoritus- tai saavutusmotiivit ja –motivaatio, 

3. vuorovaikutukseen perustuvat motiivit, 

4. ulkoiset virikkeet, 

5. välineelliset motiivit – hyöty ja ulkoiset palkkiot, 

6. muita, soittajan persoonallisuuteen liittyviä motiiveja. 
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Kosonen jaottelee motiiviryhmät vielä alalajeikseen ja jotkut motivaatiotekijät voivat kuulua 

useampaan motiiviluokkaan. (Kosonen 1996, 54–69.)  

Itse soittaminen ja sen tarjoamat elämykset ovat sisäisiä motiiveja, jotka sisältävät ennakko-

odotuksia tulevasta sekä positiivisia kokemuksia ja merkityksiä, jotka ilmenevät haluna op-

pia uutta ja kiinnostuksena musisoida (Kosonen 1996, 54–55).  Kun musisoijan taidot ovat 

vaatimuksiin nähden tasapainossa, voi hän saavuttaa flow-kokemuksen (Csikszentmihalyi 

1990, 24). Spontaani musisointi saa alkunsa yleensä myös näistä motiivitekijöistä (Kosonen 

1996, 55). 

Suoritusmotiivissa tavoitteena on jokin suoritus. Siihen sisältyvät alamotiiveina hallintamo-

tiivit, musiikin esittäminen, kilpailumotiivit, syyllisyys ja epäonnistumisen pelko. Musiikin 

esittämismotiivilla tarkoitetaan tässä institutionaalista ”oikein esittämistä”. Musiikinopetuk-

sessa suoritusmotivaatio voi korostua, jos oppimista arvioidaan arvosanoin ja tutkinnoin. 

Motivaationa yleisesti se ei ole suotuisin, sillä se sisältää ulkoisia ja sisäisiä paineita hyvin 

suoriutumisesta. Positiivisena motivaationa se voi toimia, jos oppija kokee ulkoa annetut 

tavoitteet itselleen mielekkäiksi. (Kosonen 1996, 58–61.) 

Vuorovaikutussuhteisiin motiiveihin sisältyvät kontaktimotiivit, malli ja mallina oleminen, 

auttamis- ja solidaarisuusmotiivi sekä kannustus. Kontaktimotiivit voivat suuntautua yksi-

löön tai ryhmään ja se sisältää muun muassa esiintymisen, yhteissoiton ja opettaja-oppilas-

suhteen. Auttamismotiivit ilmenevät esimerkiksi pidemmälle ehtineen muusikon auttaessa 

muusikkotovereitaan. Kannustus on varsinkin nuorille tärkeä motiivi; vanhempien ja ystä-

vien kannustus heijastuu pitkäkestoisesti. Opettaja vaikuttaa kannustamisellaan siihen, mi-

ten merkittäväksi musiikkiharrastus muodostuu muiden harrastusten joukossa. (Kosonen 

1996, 62–64.) 

Ulkoisten virikkeiden kirjo motiiveina on laaja. Tämä motiiviluokitus voi sisältää esimer-

kiksi uuden soittimen tai nuotin, jotka voivat ohjata ja innostaa musisoimaan. Myös vuoro-

vaikutusmotiiveihin sisältyvät malli ja kannustus sisältyvät ulkoisiin virikemotiiveihin. Ul-

koiset virikkeet voidaankin jakaa elollisiin ja aineellisiin vaikuttajiin. Media on myös mer-

kittävä ulkoinen viriketekijä, se voi luoda malleja musisoinnille. (Kosonen 1996, 64.) 

Jos soittaminen on keino jonkin muun päämäärän saavuttamiseksi eikä itsessään päämäärä, 

motiivi on välineellinen. Päämäärä voi olla esimerkiksi soittotaito, joka on käsitteenä abst-
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rakti, mutta joka voi auttaa jonkin toisen päämäärän saavuttamisessa. Palkkio voi olla esi-

merkiksi musiikkiharrastuksen ulkopuolinen aineellinen palkkio. Jos oppimista ohjaa pel-

kästään ulkoinen palkkio, voi oppiminen jäädä pintapuoliseksi. Ulkoinen palkkio voi muut-

tua helposti pakkomotivaatioksi ja kiristyskeinoksi tavoitteiden saavuttamiseksi. Muihinkin 

motivaatiotekijöihin kytkeytyvä halu miellyttää voi olla myös välineellinen motiivi. (Koso-

nen 1996, 64–66.) 

2.3 Motivaatio ja suoritus 

Motivaation ja suorituksen välinen yhteys vaikuttaisi tutkimusten perusteella korreloivan 

positiivisesti. Motivaation kasvun vaikutus suoritukseen ei kuitenkaan ole lineaarinen funk-

tio. Mittaamisen vaikeudet tekevät tarkemman määrittelyn mahdottomaksi ja todetaan, että 

näiden tekijöiden välinen yhteys on jonkinasteisesti käyräviivainen funktio. Myös suunnan-

muutokset voivat olla mahdollisia. (Peltonen & Ruohotie 1992, 24–25.) 

 

 

Kuvio 5. Hypoteeseja suorituksen ja motivaation välisestä yhteydestä (Peltonen & Ruohotie 

1992, 24). 
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3 Musiikinopetus osana kansalaisopistojen toimintaa 

3.1 Soiton ja laulun harrastetavoitteinen opetus Suomessa 

3.1.1 Musiikkiopistotoiminnan historiaa 

Soittamista on harrastettu Suomessa todennäköisesti niin kauan, kuin on ollut soittimia, ja 

laulamista vielä kauemmin. Järjestäytynyttä musiikkitoimintaa varhaisempina aikoina – kes-

kiajalta aina 1700-luvulle – tarjosi kirkko. Kouluissa musiikinopetus oli myös sisällöltään 

hengellistä ja lähinnä laulua. 1700-luvun taitteessa Turun akatemia oli ensimmäisiä ei-kir-

kollisia musiikki-instituutioita Viipurin sekä Kuopion yliopistojen rinnalla. (Haapakoski, 

Heino, Huttunen, Lampila & Maasalo 2002, 309–323.) 

Valistusajan myötä musiikkiharrastukset avautuivat myös ”amatööreille”. Turussa perustet-

tiin vuonna 1770 Aurora-seura, jonka tärkein toiminta-alue oli musiikki. Vuonna 1773 pe-

rustettiin Aurora-seuran yhteyteen musiikkia harjoittava luokka, joka keskittyi lähinnä or-

kesterisoittoon. Aurora-seuran toiminta hiipui perustajansa Henrik Gabriel Porthanin mat-

kustettua ulkomaille keväällä 1779. Musiikkitoimintaa elävöittämään perustettiin 1790 Tu-

run Soitannollinen Seura ruotsalaisten esikuvien mukaan, jonka toiminta-ajatukseen oli kir-

jattu myös opetustoiminta. Seuran toiminnassa opetus oli kuitenkin toissijaista. Vastaavia 

soitannollisia seuroja porvaristo perusti myös muihin kaupunkeihin, kuten esimerkiksi Hel-

sinkiin, Kokkolaan sekä Ouluun. (Emt., 324–327.)  

Turun palo vuonna 1827 ja sitä seurannut yliopiston muutto Helsinkiin v. 1828 muuttivat 

myös suomalaisen musiikkielämän keskuksen Helsinkiin (emt, 334). Tällöinkään Suomessa 

ei ollut vielä musiikkiopistotoimintaa, vaan muusikoita lähetettiin ulkomaille stipendien ja 

apurahojen turvin. Konservatorion perustamista oli suunniteltu jo vuonna 1857. Sen tarkoi-

tuksena oli musiikinopetuksen lisäksi vahvistaa kansallistunnetta. Suunnitelmaa ei kuiten-

kaan vielä toteutettu. Vasta vuoden 1877–78 valtiopäivillä intendentti B. O. Schaumann jätti 

senaatille aloitteen taideakatemian perustamisesta. Senaatti asetti komitean, joka laatisi eh-

dotuksen suomalaisesta musiikkiopistosta esikuvanaan Leipzigin konservatorio. Komitean 

musiikkiasiantuntijana toimi Martin Wegelius. (Pajari 2002, 14–15.) 
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Senaatti hylkäsi komitean ehdotuksen musiikkiopistosta, joten vuonna 1882 perustettiin Hel-

singin Musiikkiyhdistys, jonka tarkoituksena oli ylläpitää musiikkiopistoa ja harjoittaa kon-

serttitoimintaa. Musiikkiyhdistyksen musiikkikoulun johtajan paikkaa tarjottiin Edvard 

Griegille, mutta hänen kieltäydyttyään johtajaksi valittiin Wegelius. Opiston perustaminen 

ei ollut Helsingissä toimineiden kolmenkymmenen yksityisen pianonsoitonopettajan mie-

leen, varsinkaan kun Wegelius vakuutti lehdistössä opiston olevan ylivertainen vaihtoehto 

yksityistunneille. (Emt., 16.) 

Musiikkiyhdistyksen rahoitus järjestettiin jäsenmaksuilla, lukukausimaksuilla, konsertti-

tuotoilla sekä valtionavustuksella. Alussa olennainen osa rahoituksesta perustui siihen, että 

piti pystyä hankkimaan riittävästi jäseniä, jotka suostuvat maksamaan suhteettoman korkean 

hinnan sarjasta konserttikäyntejä. Valtionavustus kohosi 1800-luvun lopussa ja joinain vuo-

sina se vastasi puolta menoista, mutta useimmiten jäi vähän pienemmäksi. Vuodesta 1902 

alkaen jäsenmaksut kohosivat korkeammaksi kuin valtionapu ja vuodesta 1885 lähtien kon-

serttituotot menettivät merkityksensä lähes kokonaan. (Dahlström 1982, 25–28.)  

1900-luvun alussa perustettiin muutamia pysyvästi toimimaan jääneitä musiikkioppilaitok-

sia ja enenevässä määrin niitä alettiin perustaa vasta toisen maailmansodan jälkeen. 1950-

luvulla Sibelius-Akatemian kurssitutkintojärjestelmää kehitettiin ja se siirtyi perusosiltaan 

käyttöön muissakin Suomen musiikkioppilaitoksissa. Musiikkioppilaitoksia perustettiin hy-

vin erikokoisiin kaupunkeihin. Perustamiseen ei vaikuttanut niinkään paikkakunnan koko 

kuin vallitseva asenne. Tarvittiin asiaa puoltavia aloitteellisia henkilöitä ja itsepäisyyttäkin. 

Vasta vuonna 1969 voimaantulleet laki ja asetus antoivat systemaattisen alueellisen näkö-

kulman oppilaitosten perustamiselle. (Ritaluoto 1996, 23–24.) Tällä hetkellä Suomen Mu-

siikkioppilaitosten liittoon kuuluvia jäsenoppilaitoksia (musiikkiopistot sekä konservatoriot) 

on 97 kpl (Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry 2017). Kaikki Suomen musiikkioppilai-

tokset eivät kuulu ko. liittoon. Nykyään opistojen rahoitus perustuu valtionosuuteen, kunnan 

tai muun ylläpitäjän osuuteen sekä opiskelijoiden lukukausimaksuihin. Opiskelijoille voi-

daan myöntää joissain oppilaitoksissa myös vapaaopiskelijapaikkoja stipendinomaisesti tai 

sosiaalisin perustein. 

3.1.2 Musiikkioppilaitosjärjestelmän säätely Suomessa 

Vuonna 1995 annetussa laissa musiikkioppilaitoksista määritellään musiikkioppilaitoksen 

tehtävä seuraavasti:  
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Musiikkioppilaitosten tehtävänä on antaa säveltaiteen ja siihen liittyvien mui-

den taidemuotojen perusopetusta, valmennusta alan ammattiopintoihin ja mu-

siikin ammatillista koulutusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittä-

miseen liittyvää toimintaa. Musiikkioppilaitos voi järjestää tehtäväalueeseen 

kuuluvaa koulutusta ja palveluja myös maksullisena palvelutoimintana.  

(Laki musiikkioppilaitoksista 516/1995, 1§.) 

Oppilaitoksen ylläpitäjänä voi toimia opetusministeriön luvalla kunta, kuntayhtymä tai re-

kisteröity yhteisö tai säätiö. Luvan edellytyksenä on, että oppilaitos on toiminta-alueellaan 

musiikkikasvatuksen kannalta tarpeellinen eikä sitä pidetä taloudellisen voiton tavoittele-

miseksi. Laki musiikkioppilaitoksista määrittelee sitä koskevat musiikkioppilaitokset näin: 

”Tässä laissa tarkoitettuja musiikkioppilaitoksia ovat musiikkiopistot ja konservatoriot, 

joissa molemmissa annetaan ammattiopintoihin valmentavaa ja muuta perusopetusta sekä 

konservatorioissa erityisesti alan ammatillista koulutusta.” (Laki musiikkioppilaitoksista 

516/1995, 2–3§.) 

Edellä mainittujen musiikkioppilaitosten lisäksi soiton- ja laulunopetusta annetaan muun 

muassa vapaan sivistystyön piirissä kansalaisopistoissa, vaikka ne eivät varsinaisesti (pel-

kästään) musiikkioppilaitoksia olekaan. Maassamme toimii myös lukuisia kaupallisia mu-

siikkikouluja, joiden opetushenkilöstön pätevyys sekä opetukselliset intressit vaihtelevat ta-

pauskohtaisesti. Muutamat kansanopistot antavat myös sekä harrastetavoitteista että ammat-

tiopintoihin valmentavaa musiikinopetusta. 

3.1.3 Taiteen perusopetus 

Nykymuotoista taiteen perusopetusta alettiin suunnitella 1980-luvun puolivälissä. Ensim-

mäinen laki sekä asetus taiteen perusopetuksesta astuivat voimaan 1.6.1992, jonka jälkeen 

opetushallitus vahvisti opetussuunnitelman yhdeksälle eri taiteenalalle. (Taiteen perusope-

tuksen käsikirja 1993, 7, 79.) Opetushallituksen määrittelemät taiteenalat ovat arkkitehtuuri, 

elokuva- ja videotaide, kuvataide, käsityö, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi sekä teat-

teri-ilmaisu. Ensimmäisen lain korvaava uusi laki taiteen perusopetuksesta tuli voimaan 

1.1.1999 ja se korvasi myös aiemman musiikkiopistolain (Laki taiteen perusopetuksesta 
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633/1998). Taiteen perusopetusta voidaan tarjota musiikissa nykyisin kahdessa eri laajuu-

dessa: yleinen oppimäärä, jonka laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia, jossa oppi-

tunnin kesto 45 minuuttia sekä laaja oppimäärä, jonka laajuus on 1300 oppituntia.  

Musiikin yleisen oppimäärän tavoitteena on musiikillisen yleissivistyksen ja kansallisen mu-

siikkikulttuurin säilyttäminen. Opinnot rakentuvat opiskelijan oman opetussuunnitelman 

pohjalta ja ne voivat rakentua kahdella eri tavalla: joko useasta eri opintokokonaisuudesta 

(esimerkiksi kuoro, soitinopinnot, säveltapailu, musiikkiteknologia) tavoitteena laajentaa 

musiikillista osaamista tai yhden opintokokonaisuuden pohjalta musiikillista osaamista sy-

ventävistä opintokokonaisuuksista. Vaadittavan opetustuntimäärän jakaantuminen em. puit-

teissa oppilaitoksen ja oppilaan päätettävissä. (Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 

opetussuunnitelman perusteet 2005, 5–6.) 

Laajan oppimäärän tavoitteet ovat enemmän ammattiopintoihin valmistavia kuin yleisen op-

pimäärän tavoitteet. Opetustuntien (1300 tuntia) määrä jakaantuu seuraavasti:  

Musiikin perustaso: 

instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 385 tuntia, 

musiikin perusteet 280 tuntia. 

 

Musiikkiopistotaso: 

instrumenttitaidot ja yhteismusisointi 390 tuntia, 

musiikin perusteet 245 tuntia. 

 

(Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman pe-

rusteet 2002, 8.)   

 

Laajassa oppimäärässä yhteismusisointia on oltava opetuksessa siitä saakka, kun instrumen-

tin henkilökohtaiset hallintataidot sen sallivat. (Taiteen perusopetuksen musiikin laajan op-

pimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002, 8.)   

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on kokemassa pian uudistuksen. Opetushallituk-

sen tavoitteena on, että opetussuunnitelman perusteista päätetään vuonna 2017 ja uusien pe-

rusteiden pohjalta laaditut opetussuunnitelmat otettaisiin käyttöön v. 2018.  Uudistuksen 

suuntaviivat on käsitelty Opetushallituksen asettamassa ohjausryhmässä 12.2.2016. Suunta-
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viivoina on esimerkiksi taiteen perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelmatyön vahvista-

minen ja opetuksen järjestäminen sekä ajantasauttaminen nykyisen tutkimustiedon mu-

kaiseksi. (Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen). 

Opettajakelpoisuus on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-

sista (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998). Asetuksen sää-

tämä kelpoisuus vaaditaan kaikilta henkilöiltä, jotka antavat taiteen perusopetusta (Taiteen 

perusopetuksen käsikirja 1993, 77). Tämä eroaa kansalaisopistojen osalta muusta käytän-

nöstä opetuksen suhteen, musiikkia voi kansalaisopiston sivutoimisena tuntiopettajana opet-

taa ilman muodollista pätevyyttä, jos se ei ole taiteen perusopetusta. Musiikkiopistojen op-

pimäärässä taas kaikki opetus on taiteen perusopetusta ja kelpoisuudet vaaditaan. 

Taidekasvatuksen järjestelmä Suomessa jakaantuu neljään tasoon:  

1. Yleissivistävä taideopetus 

Yleissivistävään opetukseen lasketaan varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä lu-

kioissa annettava taidekasvatus. 

2. Taideharrastuksen ohjaus ja opetus 

Harrastusmuotoista kaikille ikäryhmille suunnattua ohjausta ja opetusta eri taiteen 

aloilta. Voi olla hyvin monimuotoista. 

3. Taiteen perusopetus 

Tavoitteellista ja vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka on suunnattu etu-

päässä lapsille ja nuorille (voidaan antaa myös aikuisopetusta). Opetus järjestetään siten, 

että oppilas saa edellytykset hakea oman taiteenalansa ammatilliseen sekä korkea-asteen 

koulutukseen. Taiteen perusopetuksen pohjana on aina kunnan hyväksymä opetussuun-

nitelma, joka perustuu opetushallituksen valtakunnallisiin opetussuunnitelman perustei-

siin. Opetusta voidaan antaa muun muassa lakisääteisissä ja muissakin musiikkiopis-

toissa sekä kansalaisopistoissa. Perusopetuksen sekä lukion kerhotoiminnassa voidaan 

antaa myös taiteen perusopetusta koulun ulkopuolisena toimintona. 

4. Taiteen ammatillinen ja korkea-asteen koulutus 
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Musiikin osalta ammatillista toisen asteen koulusta antavat konservatoriot. Korkea-as-

teen koulutusta instrumenttiopinnoissa antavat Suomessa Sibelius-Akatemia sekä osa 

ammattikorkeakouluista, joista voi valmistua muun muassa muusikoksi sekä soitin- tai 

laulupedagogiksi. Taidealat ovat erityisasemassa moniin muihin aloihin nähden amma-

tillisiin jatko-opintoihin haettaessa; koulutukseen pääsyn edellytyksenä on usein lapsuu-

desta saakka jatkunut ohjattu harrastustoiminta. (Taiteen perusopetuksen käsikirja 1993, 

77–78.)  

Valtakunnallisissa perusteissa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmasta on määritelty 

esimerkiksi opetuksen rakenne ja laajuus, valmentavien sekä perusopintojen ja aikuisopin-

tojen tavoitteet. Myös opetusjärjestelyt ovat määritelty opetussuunnitelmassa. Perusopetuk-

seen osallistuneelle opiskelijalle annetaan myös todistus. Yleisen oppimäärän todistuksesta 

ilmenee muun muassa oppilaitoksen nimi ja taiteenala, mistä todistus annetaan, opiskeluaika 

ja oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet (Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 

opetussuunnitelman perusteet 2005, 4). Laajan oppimäärän suorittaneelle edellä mainittujen 

lisäksi opintokokonaisuudet myös arvioidaan arvosanoin 1–5 (Taiteen perusopetuksen mu-

siikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002, 13).   

3.2 Kansalaisopistotoiminta 

3.2.1 Laki vapaasta sivistystyöstä 

Kansalaisopistojen toimintaa on säädetty laissa (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998; Laki 

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 1765/2009) sekä asetuksessa vapaasta 

sivistystyöstä (Asetus vapaasta sivistystyöstä 805/1998). Laki määrää vapaan sivistystyön 

tarkoituksen, toiminnan ja tehtävät, opetuksen ja henkilöstön sekä rahoituksen. Asetus puo-

lestaan täsmentää laissa säädettyjä asioita.  

Vapaata sivistystyötä koskevan lain ensimmäisessä pykälässä määritellään, että vapaan si-

vistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden per-

soonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansan-

valtaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Vapaan sivistystyön sektoriin kuuluu kansalaisopistojen lisäksi kansanopistot, opintokes-

kukset, liikunnan koulutuskeskukset sekä kesäyliopistot. Kansalaisopistot ovat paikallisiin 

ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 
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omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. (Laki vapaasta sivistys-

työstä 632/1998, 1–2§.)  

Ylläpitäjinä kansalaisopistoissa voi olla kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö tai säätiö. 

Oppilaitosta ei voida perustaa taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Oppilaitoksen tulee ar-

vioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimin-

tansa arviointiin. Tämän tarkoituksena on tukea vapaan sivistystyön kehittämistä ja parantaa 

oppimisen edellytyksiä ja keskeiset tulokset tulee julkistaa. Käyttökustannusten rahoitus to-

teutuu asiakkaalta perittävistä (eri perustein määritellyistä) yksikköhinnan mukaisista opin-

tomaksuista sekä valtionosuudesta, joka on kansalaisopistoilla 57 % käyttökustannuksista 

(OPH 2016). Kansalaisopisto voi saada myös harkinnanvaraista valtionavustusta esimer-

kiksi opetustarjonnan monipuolistamiseksi tai tietylle erityisryhmälle suunnattavaan opetuk-

seen. Kansalaisopistot järjestävät myös yrityksille sekä yhteisöille räätälöityjä kursseja 

myyntipalveluna. Laki määrää myös, että opiskelijoilta voidaan periä opetuksesta kohtuulli-

sia maksuja. Kurssimaksut ovat nykyisen lainsäädännön aikana myös suoraan ulosottokel-

poisia. (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998, 4§, 6–9§, 24§.)  

3.2.2 Kansalaisopistotoiminnan historiaa 

Kansalaisopistotoiminnan alkulähteinä voidaan pitää valistusaatteen aikakautta 1600-lu-

vulla sekä luonnontieteiden tutkimuksen ja ymmärtämyksen laajeneminen. Valistusaatteen 

pohjalla puolestaan on 1600-luvun Englannissa esitetty ajatus yksilön luonnonoikeudesta, 

mikä takasi yksilön oikeudet luontoon sekä häneen itseensä. Yksilö muuttui alamaisesta kan-

salaiseksi. Tämä tosin tapahtui Euroopassa valtaosin vasta Ranskan vallankumouksessa 

vuonna 1789. (Sihvonen 1996, 42.)  

Kasvatusfilosofinen pohja opistoaatteelle on Hirsjärven mukaan johdettavissa varhaisimmil-

laan antiikkiin, sekä Kreikkaan että Roomaan ja niiden filosofien ajatuksiin humanismista. 

Sana ”humanismi” merkitsi inhimillistä ja sivistynyttä. Humanismin pääajatus on sivistyk-

sen kunnioittaminen ja siihen pyrkiminen. Sokrates, Platon sekä Aristoteles – vaikka heidän 

filosofioissaan onkin keskinäisiä eroavaisuuksia – loivat ihmisen, joka voi kehittyä itsenäi-

sesti toimivaksi ja ajattelevaksi. (Hirsjärvi 1985, 118–138.) 
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Valistusfilosofit, kuten Rousseau sekä Kant, määrittelivät 1700-luvun loppupuolella ihmisen 

luonnostaan aktiiviseksi tiedon hankkijaksi. Ns. uushumanistit 1800-luvulla korostivat li-

säksi ihmisen kokonaispersoonallisuutta ja sivistymisessä on kyse ihmisenä kasvamisesta ja 

kasvatuksen tehtävä on ainoastaan avustava tässä tapahtumassa. Harmonisen ihmisen ihan-

netta kuvattiin sanalla ”Bildung”, joka merkitsi persoonallisuuden kehittymistä tiedon lisäksi 

tunteen ja tahdon alueilla. Suomenkielinen sanan vastine ”sivistys” syntyi 1800-luvulla. Mo-

lemmat sivistysideat korostivat tasa-arvoa sivistyksessä ja sivistyksellisesti paremmassa ase-

massa olevien tuli jakaa tietoa huonompiosaisille. (Hirsjärvi 1985, 42–44.) 

Varsinainen opistotoiminta alkoi taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen myötä. 1800-

luvun lopulla sivistystyön järjestäminen kaupunkien työväestön piirissä muodostui ongel-

maksi. Työväenyhdistykset sekä muutamat muut yhteisöt järjestivät erilaisia opintokursseja, 

mutta toiminta ei ollut kovin vakaalla pohjalla. Liberaalin porvariston sekä työväestön kes-

kuudessa päätettiin järjestää varsinainen oppilaitos työväenopetusta varten. Ensimmäinen 

työväenopisto perustettiin Tampereelle vuonna 1898 ja toiminta alkoi seuraavana vuonna. 

Opetus oli aluksi luento-opetusta, mutta myöhemmin annettiin myös oppitunteja. Toimi-

vaksi todetun mallin mukaisesti opistoja perustettiin myös muihin kaupunkeihin. Ensimmäi-

sen maailmansodan loppuun mennessä oli perustettu kymmenkunta opistoa, jotka kaikki oli-

vat kunnan ylläpitämiä ja joiden oppilasaines koostui lähinnä kansakoulun oppimäärän käy-

neestä työväestöstä. (Huuhka 1969, 19.)  

Kosti Huuhkan kirjoittamassa kansalais- ja työväenopistojen historiikissa on käsitelty kan-

salaisopistojen maaseudun valloitusta. Alkuvaiheissahan työväenopistot olivat pääasiassa 

kaupungeissa toimivia oppilaitoksia, mutta uuden valtionapulainsäädännön tultua voimaan 

1.7.1963 alettiin opistoja perustaa kiivaasti: 16 opistoa aloitti jo samana syksynä toimin-

tansa, seuraavana syksynä aloitti yhtä monta opistoa. Leviämistä kuvastaa hyvin se, että työ-

vuonna 1979–1980 opistoja oli 270, joista 57 % oli perustettu vuoden 1962 jälkeen. Yhtenä 

maininnan arvoisena lisänä perustamisinnolle Huuhka sekä Sihvonen mainitsevat sen, että 

uudessa lainsäädännössä (laki kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta 521/62 sekä ase-

tus kansalais- ja työväenopistojen valtionavusta 386/63) otettiin käyttöön yleisnimi kansa-

lais- ja työväenopisto (Sihvonen 1999, 176). Kansalaisopisto-nimen rinnastaminen työväen-

opiston rinnalle antoi aatteellisesti mahdollisuuden opistojen perustamisen maaseudulle, 

työväestöhän asui pääasiassa kaupungeissa. Opistojen järjestämät opiskelumahdollisuudet 

olivat järjestelmällisempiä ja korkeampitasoisia, mitä maaseudulla aiemmin oli ollut tarjolla. 
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Uusien maaseutuopistojen avulla pystyttiinkin vastaamaan maaseutujen patoutuneeseen 

opiskelutarpeeseen. (Huuhka 1990, 393–395.) 

3.2.3 Opistojen tehtäväkäsityksen sekä tehtäväalan muuttuminen 

Kansalaisopistojen tehtäväkäsitys on muuttunut vuosikymmenten saatossa kulloisenkin ajan 

hengen mukaiseksi. Tehtäväkäsityksellä tarkoitetaan niitä yleisiä normeja, jotka säätelevät 

opistojen toimintaa, eli se kertoo, miksi opistotoimintaa harjoitetaan. Sihvonen (1999, 170) 

jaksottaa muutokset seuraavasti: 

- valistus: 1900-luvun alku, 

- sivistys: 1920-luku, 

- kasvatus: 1960-luku, 

- koulutus: 1970-luku ja 

- palvelu: 1980-luku. 

Edellä mainituissa muutoksissa aiempi ei ole korvautunut tulevalla, vaan kysymys on ollut 

lähinnä rinnalle tulemisesta ja tehtäväkuvan rakentumisesta; valistus ja sivistys ovat edelleen 

opetuksessa läsnä (Sihvonen 1996, 84; 1999, 170). 

Valistamisessa oli kysymys siitä, että tieto annettiin ylhäältä ja opiskelija oli passiivinen 

vastaanottaja; ihmiskäsitys oli siis kovin mekanistinen ja oppimisen tapa behavioristinen 

(Rauste-von Wright 1996, 111–112). Opetusmenetelmät olivat omiaan luomaan tällaista 

asetelmaa, lähinnä käytettiin luentomuotoista opetusta. Kun siirryttiin valistamisesta sivis-

tämiseen, muuttui tehtäväkäsitys ja samalla myös nimi. Aiempi ”vapaa ja vapaaehtoinen 

kansanvalistustyö” muutettiin muotoon ”vapaa kansansivistystyö”.  Sivistyksellä pyrittiin 

ihmisen kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen ja oppimiskäsitys muuttui humanistisem-

maksi konstruktivismiksi (Rauste-von Wright 1996, 114–134). Aikuiskasvatus terminä tuli 

lainsäädäntöön vuonna 1963 ja toisen maailmansodan lopulla sitä alettiin satunnaisesti käyt-

tää. Aikuisten kasvattamista vastustettiin aluksi ajatuksena kansansivistäjien keskuudessa; 

kasvatuksen käsite oli tuolloin erilainen, aikuiset oli jo kasvatettu, lapsia kasvatettiin. Teh-

täväkuvan painoalueen siirryttyä koulutukseen merkittäväksi osaksi nousee alle 16-vuotiai-

den musiikinopetuksen mukaantulo 1970-luvulla sekä aikuisten koulutusjatkumon turvaa-

minen peruskoulun jälkeen. Aiemminhan kansalaisopistojen opiskelutarjonta koski ainoas-

taan yli 16-vuotiaita. Palvelutehtävän varhaisimpina ilmentyminä ovat opistojen järjestämät 
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kulttuuritilaisuudet, jotka eivät ole varsinaisesti osa opistojen opetustehtävää. Tästä laajen-

tuneena opistot ovat alkaneet antaa muun muassa maksupalvelukoulutusta, toisin sanoen täs-

mäkoulutusta esimerkiksi elinkeinoelämän tarpeisiin. (Sihvonen 1999, 171–180.)  

Konkreettisempi vertailutapa opistotoiminnan muutoksessa on tehtäväalan muutosten ku-

vaaminen. Tehtäväala merkitsee opistojen oppisisältöjen suuntaamisen kehysnormeja. Sih-

vonen (1996, 120–121) kuvaa muutoksia eri ajanjaksoina näin: 

- yhteiskunnalliset aineet: 1900-luvun alku, 

- käytännön ja taideaineet: 1920-luku, 

- yleissivistävät kouluopinnot ja ammatillinen koulutus: 1950-luku, 

- alle 16-vuotiaiden opetus: 1970-luku ja 

- maksupalvelukoulutus: 1990-luku. 

Edellä mainitut aineryhmät kuvaavat karkeasti sitä, mikä on tullut uutena opetussuunnitel-

maan mukaan kulloisenakin ajanjaksona. Toki esimerkiksi yhteiskunnallisia aineita opete-

taan tänäkin päivänä. Opistojen opetussuunnitelmaan vaikuttaa olennaisesti myös paikalli-

nen kysyntä sekä opettajakunnan kompetenssi. (Sihvonen 1996, 120–121; 1990, 26–27.)  

Kun ensimmäisiä opistoja perustettiin, ei missään ollut määritelty työväenopistojen tehtävä-

kuvaa, jota opistojen olisi tullut noudattaa. Työväenyhdistysten kolmas edustajakokous Tu-

russa vuonna 1899 antoi suosituksen opetukseen soveltuvista aineista. Aineina oli muiden 

muassa Suomen historia, kansantaloustiede, luonnontieteet, terveys- ja raittiusoppi, laulu, 

laskento, asioimiskirjoitus sekä kotimaiset kielet ja mahdollisesti joku vieras kieli. Opetus 

annettiin pääasiassa luento-opetuksena ja tavoitteena oli työväestön elinolojen kohentami-

nen. (Sihvonen 1996, 121.) 

Käytännön aineet sekä taideaineet alkoivat tulla opetukseen mukaan 1920-luvun alusta läh-

tien. Joissain opistoissa alettiin opettaa muun muassa kotitaloutta sekä käsitöitä ja pikkuhil-

jaa organisaation oli hyväksyttävä ko. aineiden opettaminen, vaikka ne eivät alkuperäiseen 

opetussuunnitelmaan sisältyneetkään. Vuonna 1930 pidetyssä Työväenopistojen Liiton IV 

edustajakokouksessa saatiin varsinainen hyväksyntä, kun se hyväksyi Castrénin muotoile-

man päätöslauselman. Se kuului seuraavasti: ”Kokous todeten, että käytännölliset aineet jo 

kuuluvat opistojen työohjelmaan, lausuu, että näiden aineiden opetusta on katsottava tärke-
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äksi puoleksi opistojen työtä.” Käytännön aineista muodostui suurin aineryhmä 1960-lu-

vulla, jolloin se syrjäytti kielet ja opistojen ns. maaseutuvalloitus saatiin päätökseen. (Sih-

vonen 1996, 123.) 

Kansalais- ja työväenopistot ovat olleet lähtökohdiltaan nimenomaan aikuisoppilaitoksia. 

Käytäntönä oli, että opiskelijoiden alaikäraja oli 16 vuotta. Vasta vuonna 1974 kansalais-

opistotoimikunnan esityksestä opistolakia muutettiin niin, että lupa musiikinopetuksen jär-

jestämiseen alle 16-vuotiaille saatiin kouluhallituksesta. Laki koski lähinnä paikkakuntia, 

joissa ei ollut musiikkiopistoa. Ensimmäisenä vuonna lupaa haki 160 opistoa ja se myönnet-

tiin 130 opistolle. Varsinkin maaseutukunnissa lasten ja nuorten osuus opiskelijoista nousi 

jopa kolmannekseen. Vuonna 1985 opistolakia muutettiin niin, että alle 16-vuotiaiden opetus 

laajeni kaikkiin taide- ja taitoaineisiin; samalla tiukennettiin myös lupaehtoja. (Sihvonen 

1996, 127; 1999, 176.) 

3.3 Musiikin kansalaisopisto-opetus 

Kansalaisopistojen musiikinopetustarjonta on usein hyvin moninaista ja erilaisille väestö-

ryhmille suunnattua. Kurssitarjontaan voi kuulua vauvaikäisestä vanhuksiin kohdennettuja 

opintoja. Myös erityisryhmille saattaa olla kursseja. Opetusmuotoina ovat kursseista riip-

puen esimerkiksi opintopiirit, yksilöopetus sekä ryhmäopetus. Näistä ryhmäopetus on ylei-

sin muoto, yksilöopetusta annetaan lähinnä soitin- ja lauluopinnoissa. Kansalaisopistoilla on 

mahdollisuus tarjota myös taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta.  

Tarkastelun kohteena olleiden kansalaisopistojen opintotarjontaan kuuluu muun muassa soi-

tinten ja laulun yksilöopetusta. Myös aikuisille suunnatussa opetuksessa on tarjolla kuoro-

laulua sekä erilaisia soitto- ja laulupiirejä. Kansalaisopistot antavat opetusta myös eritysryh-

mille. Musiikin perusteiden opetustakin olisi mahdollista antaa, mutta lukuvuonna 2014–

2015 mikään tutkimuksen opistoista ei sitä antanut. 

Taiteen perusopetus musiikissa on jakaantunut käytännön opetuskentässä siten, että musiik-

kiopistot antavat taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta ja kansalais-

opistot voivat antaa yleisen oppimäärän mukaista opetusta. Tutkimuksen opistoista Kolarin 

kansalaisopisto sekä Muonion kansalaisopisto antoivat yleisen oppimäärän mukaista taiteen 

perusopetusta musiikissa.  
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3.4 Tutkimuksessa mukana olevat kansalaisopistot 

Avaan hieman tutkimuskohteina olevia kansalaisopistoja lukuina. Tiedot on saatu kansalais-

opistojen toimistohenkilökunnalta. Taulukossa 1 näkyvät opiskelijamäärät ovat brutto-opis-

kelijamääriä. Mikäli opiskelija on useammalla kurssilla, näkyy hän taulukossa useampana 

opiskelijana. Kokonaisopetustunnit ovat kansalaisopistojen lukuvuonna 2014–2015 antamaa 

opetusta kaikissa aineissa. 

Taulukko 1.  Tutkimuksen kansalaisopistojen opiskelija- ja opetustuntimäärät. 

Tutkimuksen kansalaisopistot lv. 2014-2015 

  

kokonais-
opiskelija-

määrä 

kokonais-
opetustun-

nit 

musiikin-
opetuksen  
opiskelija-

määrä 

musiikin 
opetus-
tunti-
määrä 

opiston toiminta-
alue 

Kolarin kansalaisopisto 830 3950,35 85 894,35 Kolarin kunta 

Meän opisto 1910 7286 301 2328,5 
Pellon ja Ylitor-
nion kunnat 

Muonion kansalaisopisto 535 1750 69 338 Muonion kunta 

 

Kokonaisopetustuntimääriltään (taulukko 1) tutkimuksen opistot sijoittuvat valtakunnalli-

sesti kansalaisopistojen mediaaniin (taulukko 2) ja sen alapuolelle (Opetus- ja kulttuuritoi-

men rahoitusjärjestelmän raportit). Meän opisto voitaneen lukea keskisuureksi opistoksi ja 

Kolarin sekä Muonion kansalaisopistot pieniksi opistoiksi. 

Taulukko 2.  Kansalaisopistojen opetustuntimäärät valtakunnallisesti vuonna 2015. 

Valtionosuuksiin lasketut opetustuntimäärät kansalaisopistoissa valtakunnallisesti v. 2015 
(N=186) 

  

Vahvistettu opetus-
tuntimäärä 

pienin opisto (Utsjoen kansalaisopisto) 418 

suurin opisto (Helsingin kaupungin suomalainen työväenopisto) 79441 

opetustuntien keskiarvo 39929,5 

opetustuntien mediaani 6545,5 
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4 Tutkimuksen toteutus ja metodologia 

4.1 Tutkimusaiheen rajaaminen 

Suunnittelin tutkimukseen laajahkon kysymyspatteriston, josta saatuja tuloksia vertailemalla 

olisi haluttaessa voinut saada mielenkiintoisia yhteyksiä musiikkiharrastuksesta kansalais-

opistossa. Päädyin kuitenkin tutkimaan valitsemieni tekijöiden yhteyksiä opiskelijan itse ar-

vioimaansa motivaatiotasoon, koska tutkimuksen funktio on ensisijaisesti tuottaa uutta tietoa 

opetuksen käytännön toteutusta ja opiskelijoiden motivaation huomioimista varten. 

Tutkin muuttujien välisiä korrelaatioita tässä tutkimuksessa, mutta jätän syvemmän tutkimi-

sen ja faktorianalyysin myöhempiin vaiheisiin. 

4.2 Hypoteeseja tutkimuksesta 

Tutkimuksen hypoteeseja miettiessä käytin omaa kokemuspohjaani ja se ohjasi tutkimuksen 

tekemistä kohti käytännönläheistä tietoa. Tätä tietoa haluan käyttää vastatakseni johdanto-

kappaleessa esitettyyn tutkimuskysymykseen. (Metsämuuronen 2006, 49–50.) 

Kysymyksenasettelua tehdessä tutkimushypoteeseiksi muodostui omakohtaisia olettamuk-

sia motiiviin vaikuttavista tekijöistä. Motivoituneimmiksi oletin niitä opiskelijoita, jotka 

ovat aloittaneet musiikkiharrastuksen ja harjoittelevat omasta aloitteestaan. Motivoituneim-

mat myös harjoittelevat useimmin ja pisimpään. Oletuksena on myös, että ne opiskelijat, 

jotka saavat positiivista palautetta harjoittelustaan, ovat motivoituneimpia. Myös harrastuk-

sen tavoitteellisuus vaikuttaa oletettavasti positiivisesti motiivitasoon. 

Negatiivisina tekijöinä musiikinharrastajien motivoitumiselle voidaan hypoteettisesti pitää 

huonoa instrumenttia, pitkiä välimatkoja (toisaalta vain motivoituneimmat jaksavat kulkea 

pitkiä matkoja soittotuntien vuoksi) ja niitä, jotka ovat jonkun toisen aloitteesta aloittaneet 

harrastuksensa. 

4.3 Kyselyaineiston hankinta 

Kyselytutkimus toteutettiin ja aineisto tuotettiin sähköisenä Webropol-kyselynä. Otannassa 

olivat mukana kaikki tutkimuksessa mukana olleiden opistojen musiikkiaineita opiskelleet 
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henkilöt, joille oli saatavilla sähköpostiosoite. Kysymyksessä oli siis yksivaiheinen ryväso-

tanta (Valli 2007, 114). Opiskelijoista suurin osa (56 %) oli alaikäisiä, joten kyselytutkimus 

lähetettiin alaikäisen vanhemmalle, joka tarvittaessa auttoi lasta kyselyn täyttämisessä. Sa-

malla saatiin vanhemman hyväksyntä lapsen osallistumiselle tutkimukseen. Täysi-ikäiset 

opiskelijat saivat kyselyn suoraan itselleen. Tutkimusaineisto kerättiin maalis–toukokuussa 

2015. Tutkimuskutsussa (liite 1) korostettiin sitä, että vastaukset ovat anonyymejä, jotta vas-

tauksista tulee todenmukaisia. Kyselyyn osallistui myös omia oppilaitani. Osa oppilaistani 

tiesi minun olevan tutkimuksen tekijä ja vaikka korostin anonymiteettiä, en tiedä, vaikuttiko 

se tutkimustuloksiin. 

Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin strukturoidun kyselytutkimuksen. Kyselylomakkeen 

kysymykset jakautuvat  

1) varsinaisiin taustatietokysymyksiin, joissa selvitettiin muun muassa ikää, suku-

puolta, soittoharrastuksen kestoa, instrumenttia, opiskeltavaa musiikkityyliä, oppi-

laitosta ja musisointia perhepiirissä 

2) oppilaitosta, opettajaa ja opintojärjestelyjä koskeviin kysymyksiin, joissa kysyttiin 

sekä arvioitiin esimerkiksi mahdollista ryhmäkokoa, soittotunnin kestoa sekä ajan-

kohtaa ja oppilaitoksen opintotarjontaa 

3) omaa opiskelua ja harrastamista koskeviin kysymyksiin, joissa muun muassa 

o arvioitiin omaa harjoittelemista: siihen käytettyä aikaa, harjoitussisältöjä sekä 

kenen aloitteesta yleensä aloittaa harjoittelemisen 

o kysyttiin harrastuksen tavoitteista 

o kysyttiin palautteen saamisesta sekä sen lähteestä 

o selvitettiin musiikkiharrastuksen jatkamishalukkuutta 

o arvioitiin väittämiä, jotka selvittävät eri motiiviluokituksien merkityksiä tut-

kimuksen kohteena olevalle yksilölle (Kosonen 1996, 54–68) 

Osaan kysymyksistä vastattiin täsmällisellä tiedolla (kuten ikä, sukupuoli) ja osassa kysy-

myksistä haluttiin vastaajan omia kokemuksia. Näissä omaa kokemusta arvioivissa kysy-

myksissä käytin Likert-asteikkoa (Metsämuuronen 2006, 62–63). Vastausvaihtoehtoja oli 

pariton määrä ja skaalan ääripäissä sijaitsevat arvot 1 = ei lainkaan samaa mieltä / ei pidä 

lainkaan paikkaansa / ei lainkaan tärkeää sekä 5 = täysin samaa mieltä / pitää täysin paik-
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kansa / erittäin tärkeää. Keskellä skaalaa oli neutraalein vaihtoehto. En osaa sanoa –vaih-

toehtoa kysymyksissä ei ollut, sillä halusin haastaa vastaajan miettimään omaa kokemustaan 

(Valli 2007, 116). 

Kysymyssarjan (liite 2) sisältöön vaikutti jonkin verran vastaajan antamat vastaukset. Kysy-

myksissä nro 4 ja 38 haluttiin vielä tarkentavia tietoja vastauksesta riippuen. Kysymyksessä 

9 (liite 2) jatkokysymykset riippuivat siitä, opiskeliko opiskelija yksilöopetuksessa vaiko 

ryhmässä. 

Kyselylomakkeesta tuli pitkähkö; nettilomakkeena kysymykset oli jaoteltu 15:lle sivulle 

(yhdellä sivulla 1–5 kysymystä). Rakensin lomakkeen niin, että kyselyn keskivaiheilla oli 

eniten pohtimista vaativat kysymykset, koska siinä vaiheessa vastaamista vastaajan moti-

vaatiotaso on vielä korkeimmillaan. (Valli 2007, 104.) 

Kyselylomake (liite 2) välitettiin vastaanottajille sähköpostitse saatetekstin (liite 1) kera. Lä-

hetys- ja vastaussähköpostina käytin työnantajan suostumuksella virkasähköpostiani domai-

nilla kolari.fi, koska kokemukseni mukaan julkisorganisaation domainista lähetetty sähkö-

posti ei päädy niin herkästi roskapostiin kuin esimerkiksi Gmail-palvelusta lähetetty. Toi-

sekseen uskoin vastaanottajan kokevan edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta saapuvan 

postin olevan luotettavampi ja vakavasti otettavampi. 

Tutkimuskutsuja lähetettiin 9.4.2015 yhteensä 155 kpl. Opistojen yhteenlaskettu brutto-

opiskelijamäärä musiikinopetuksessa oli 455 (taulukko 1). Vastaamattomille kutsun saa-

neille lähetin vielä toisen kutsun 13.5.2015. Näistä saatiin yhteensä 55 vastausta, kyselyn oli 

lisäksi avannut lähettämättä vastausta 38 vastaajaa. Vastausprosentti oli noin 35, joka oli 

varsin korkea verkkokyselyksi. 

Kaikkia kohderyhmän opiskelijoita ei saatu tavoitettua. Esimerkiksi Muonion kansalaisopis-

tolla ei ole käytössä sähköistä ilmoittautumisjärjestelmää, josta sähköpostiosoitteet olisi saa-

nut. Muonion opiston opiskelijoiden sähköpostiosoitteet sain suoraan opettajilta. Kaikki 

opistojen kursseille ilmoittautuneet eivät olleet myöskään jättäneet sähköpostiosoitettaan il-

moittautumistietoihin. 

Ennalta mietin vastaajajoukon rajaamista iän mukaan siten, että alaikäraja olisi vaikkapa 10 

vuotta, jolloin harrastajalle on kehittynyt sellaiset kognitiiviset taidot, että hän pystyy anta-

maan luotettavia vastauksia kysymyksiin. Mutta koska suuri osa vastaajista (ja harrastajista) 

on alaikäisiä, päätin, että nuorimpien kokemukset on tärkeää ottaa myös huomioon. Luotin 
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siihen, että yhdessä vanhemman kanssa vastattaessa vanhempi osaa opastaa lastaan pohti-

maan ja vastaamaan totuudenmukaisesti ja järkevästi. Alaikärajaksi valitsin loppujen lopuksi 

seitsemän vuotta, koska lapsen kognitiiviset taidot ovat jo silloin keskimäärin sellaisella ta-

solla, että vastaaminen avustetusti onnistuu (Järvensivu 2007). Yläikärajaa en asettanut. 

4.4 Analyysi 

Tutkimusaineistoa analysoin kvantitatiivisin menetelmin. Valitsin kvantitatiivisen tutkimuk-

sen, jotta tavoittaisin suuremman otoksen ja pystyisin tilastollisen analyysin kautta hahmot-

tamaan konkreettisemmin motivaatioon vaikuttavia muuttujia. Vertailin kysymyksistä saa-

tuja tuloksia ja niiden keskiarvoja toisiinsa yleiskuvan saamiseksi. Pyrin lisäksi löytämään 

muuttujien välisiä korrelaatioita korrelaatioanalyysillä (Metsämuuronen 2006, 72–75). Va-

litsin korrelaatioanalyysin menetelmäksi suuren muuttujajoukon vuoksi. Tutkimustehtävän 

kannalta olennaista oli verrata muiden muuttujien korrelaatiota vastaajan itse kokemaansa 

kokonaismotivaatiotasoon. Aineiston käsittelin SPSS-ohjelmalla. Kysymyspatterissa on 

mukana muutamia avoimia kysymyksiä, mutta niistä saatavaa tietoa käytetään ainoastaan 

tilastollisen kuvauksen tarkentamiseen. 
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5 Tutkimuksen tulokset 

5.1 Vastaajien taustatiedot 

Kyselytutkimukseen vastasi 55 vastaajaa (taulukko 3), joista naisia oli 35 ja miehiä 20. Vas-

taajien keski-ikä oli 30,1 vuotta ikävälillä 7–73. Ikävälillä 18–33 ei ollut yhtään vastaajaa. 

Opiskeltavien instrumenttien osalta summa on suurempi kuin vastaajien määrä, koska moni 

vastaaja opiskeli useampaa kuin yhtä instrumenttia. 

Taulukko 3.  Vastaajien taustatiedot lukumäärinä. 

Sukupuoli N=55  Vastaajien opiskeltavat instrumentit 

nainen 35  laulu 23 

mies 20  piano / koskettimet 20 

   viulu 0 

Vastaajien iät  puhallinsoittimet 2 

7–12 22  kitara 7 

13–17 9  basso 2 

18–29 0  rummut 5 

30–59 14  harmonikka 6 

60– 10    

     

Vastaajien oppilaitokset  Vastaajien opiskelemat musiikin tyylilajit 

Kolarin kansalaisopisto 22  klassinen musiikki 9 

Meän opisto 29  kevyt musiikki 34 

Muonion kansalaisopisto 4  muu 18 

     

Vastaaja alkoi alun perin opiskella musiikkia  Vastaaja haluaisi opiskella mieluimmin 

omasta halustaan 47  klassista musiikkia 12 

vanhemman / perheenjäsenen eh-
dotuksesta 

8  kevyttä musiikkia 40 

 muuta 9 

koska kaveritkin opiskelevat 2    

muusta syystä 0    

Vastaajista vain yksi oli käynyt pääsykokeissa aloittaessaan musiikkiopintonsa ja hän oli 

läpäissyt pääsykokeen ensimmäisellä kerralla. Tuloksista voi päätellä, että pääsykokeita ei 

tutkimuksessa mukana olleissa opistoissa järjestetä yleisesti ja tämän yksittäisen vastaajan 

kohdalla ei ole varmuutta siitä, missä ja milloin pääsykoe on ollut. Kysymyksenasettelusta 

(liite 2, kohta 4) johtuen vastaaja on voinut esimerkiksi käydä aiemmin jossain kansalais-

opistossa pääsykokeissa. Vastaajista alle vuoden opiskelleita oli 30,9 prosenttia, joka oli 
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suurin vastaajaryhmä. Toiseksi suurin vastaajaryhmä oli kaksi vuotta opiskelleet 25,5 % 

osuudella. Kuusi vuotta tai enemmän harrastaneita oli 20 % vastaajista.  

Enemmistö kyselyssä mukana olleiden opistojen vastanneista opiskelijoista opiskelee ke-

vyttä musiikkia. Muu-vastausvaihtoehtoon yksittäisinä vastauksina saatiin hengellistä mu-

siikkia, kansanmusiikkia sekä lastenlauluja. Muutamista vastauksista on tulkittavissa kevyen 

musiikin sekä klassisen musiikin opiskelua; havaittavissa on, että kysymystä ei ollut täysin 

ymmärretty.  

Valtaosa (72,7 %) vastaajista haluaisi opiskella mieluimmin kevyttä musiikkia. Klassista 

haluaisi opiskella 21,8 prosenttia. Muuta haluaisi opiskella 16,3 %. Muuta-vastausvaihtoeh-

don valinneet opiskelisivat omien sanojensa mukaan mieluimmin elokuvamusiikkia, iskel-

mää, lastenlauluja, kaikkia tyylejä sekä ”niitä mitä isot soittaa”. 

Taulukko 4.  Opiskelun ja soittotoiveiden kohtaaminen. 

Opiskelun ja toiveiden kohtaaminen prosentuaalisesti 

    haluaisi soittaa mieluimmin 

    klassista kevyttä muuta 

o
p

is
ke

le
e klassista 89 % 44 % 0 % 

kevyttä 21 % 91 % 3 % 

muuta 6 % 56 % 44 % 

Ennakko-odotuksenani oli, että musiikkia opiskeleva vastaaja haluaisi mieluimmin soittaa 

opiskelemaansa musiikkityyliä. Prosentuaalisesti näin myös oli sekä klassisen että kevyen 

musiikin osalta. Muuta-vaihtoehdon kohdalla taas tyylin määrittely on niin moninainen ja 

toisaalta epäselvästi ymmärrettävä, että siitä ei voi tehdä kovin vakavia johtopäätöksiä. 

Taulukko 5.  Soitonopiskelun aloittamisen aloitteen lähde. 

Soitonopiskelun aloittamisen aloitteen lähde prosentuaalisesti ikäjakaumittain 

Ikä       Syy 
omasta ha-

lusta 

vanhemman / per-
heenjäsenen eh-

dotuksesta 

koska kaveritkin 
opiskelevat 

muu syy 

7–12 73 % 27 % 9 % 0 % 

13–17 78 % 22 % 0 % 0 % 

18–29 - - - - 

30–59 100 % 0 % 0 % 0 % 

60– 100 % 0 % 0 % 0 % 
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Suurin osa vastaajista ilmoitti aloittaneensa musiikkiopintonsa omasta halustaan. Aikuisvä-

estöllä tämä on ollut ainoa motiivi. Alaikäisillä perheenjäsenten ehdotus on johtanut soiton-

opiskeluun alle kolmasosalla. Ikäryhmässä 7–12 vuotta kavereiden esimerkki on vaikuttanut 

myös aloittamiseen em. syiden lisäksi. 

Kyselyssä selvitin myös vastaajien perheiden musiikkiharrastuksia (taulukko 6) ja musiikin-

kuuntelua (taulukko 7) kotona. Vastaajista yhteensä 40 prosenttia ilmoitti, että kotona ei har-

rasta kukaan muu (sisarukset, vanhemmat, puoliso) musiikkia. Sisarus tai sisarukset harras-

tavat vastaajista 25,5 % kotona musiikkia. Vastaajien kodeista 27,3 prosentissa joko toinen 

tai molemmat vanhemmat harrastavat musiikkia. Puoliso harrastaa musiikkia 20 %:lla vas-

taajista. Musiikinkuuntelusta kodeissa ilmeni (taulukko 7), että kaikkien vastaajien kotona 

kuunnellaan jotain musiikkia; suurimmaksi osaksi kevyttä musiikkia. Muuta musiikkia 

kuuntelevat kodit kertovat kuuntelevansa ”esim. poppia”, ”iskelmä, tango jne.”, ”seka-

laista”, ”monipuolista”, ”lastenlauluja”, ”nykyajan musiikkia” sekä ”pop, rock, rap, 

heavy” ja niin edelleen. Osa näistä muista vastauksista mennee kevyen musiikin sarakkee-

seen; luokittelu ei ole ollut kaikille selvä, kysymyksen olisi voinut ohjeistaa paremmin. 

Taulukko 6.  Musiikin harrastaminen vastaajien kodeissa ja lapsuudenkodeissa ikäryhmit-

täin. 

Lapset 7-18 vuotta (N=31) 

  kpl % 

kotona muut eivät harrasta 12 39 % 

sisarus/sisarukset harrastavat 11 35 % 

vanhempi/vanhemmat harrastastavat 13 42 % 

sekä sisarus että vanhempi harrastaa 5 16 % 
   

Aikuiset 18- vuotta (N=24) 

  kpl % 

kotona muut eivät harrasta 10 42 % 

lapsuudenkodissa sisarus/sisarukset harrastivat 3 13 % 

lapsuudenkodissa vanhempi/vanhemmat harrastivat 2 8 % 

lapsuudenkodissa sekä sisarus että vanhempi harrasti 1 4 % 

puoliso harrastaa 11 46 % 

sekä sisarus että puoliso harrastaa 1 4 % 
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Taulukko 7.  Kotien musiikinkuuntelutottumuksia. 

Jos kotona kuunnellaan musiikkia, niin millaista musiikkia? 

klassista musiikkia 16 29 % 

kevyttä musiikkia 44 80 % 

kansanmusiikkia 8 15 % 

hengellistä musiikkia 12 22 % 

muuta musiikkia 9 16 % 

ei kuunnella musiikkia 0 0 % 

 

5.2 Oppilaitos ja opetusjärjestelyt sekä vastaajien tyytyväisyys 

Kyselykutsuja lähetettiin yhteensä 151 kappaletta ja vastauksia saatiin opistoittain alla ole-

van taulukon (taulukko 8) osoittamalla tavalla. 

Taulukko 8.  Kyselyn vastausprosentit opistoittain. 

Vastausprosentit opistoittain 

  kutsuja lähetetty vastauksia vastausprosentti 

Kolarin kansalaisopisto 52 22 42 % 

Meän opisto 83 29 35 % 

Muonion kansalaisopisto 16 4 25 % 

Yhteensä 151 55 36 % 

Kysyin kyselylomakkeessa (liite 2) opiskelijoiden tyytyväisyyttä oppilaitoksensa opetuk-

seen, sen tarjontaan ja resursseihin (taulukko 9). Opiskelijat olivat keskimäärin tyytyväisiä 

eri osa-alueisiin. Tyytymättömiä opiskelijoita oli myös, yksittäisiä vastauksia saatiin en ol-

lenkaan tyytyväinen –sarakkeeseenkin. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat opetusvälineisiin ja 

opetustarjontaan, tyytymättömimpiä opetuksen määrään, millä tarkoitetaan tässä kurssin ai-

karesurssia. 
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Taulukko 9.  Opiskelijoiden tyytyväisyys kansalaisopistojen opetusresursseihin. 

Tyytyväisyys kansalaisopiston 

  

en ollen-
kaan tyyty-

väinen 
1 

2 
siltä väliltä 

3 
4 

erittäin tyy-
tyväinen 

5 
Yhteensä 

Kes-
kiarvo 

opetustar-
jontaan 

0 1 11 23 20 55 4,13 

opetuksen 
määrään 

1 7 19 18 10 55 3,53 

opetuksen 
laatuun 

1 3 1 18 32 55 4,40 

opetustiloi-
hin 

1 1 11 24 18 55 4,04 

opetusväli-
neisiin 

0 3 9 19 24 55 4,16 

Yhteensä 3 15 51 102 104 275 4,05 

Opistoittain käsiteltynä vastaukset ja niiden keskihajonnat paljastivat, että tyytyväisimpiä 

ovat Kolarin kansalaisopiston opiskelijat ja tyytymättömimpiä Muonion kansalaisopiston 

opiskelijat. Meän opiston vastastauksissa oli nähtävissä muita suurempi keskihajonta tyyty-

väisyydessä lukuun ottamatta Kolarin opetuksen määrää. 

Taulukko 10.  Opiskelijoiden tyytyväisyys opetusresursseihin opistoittain. 

Tyytyväisyys opistoittain 

  

Kolarin kansalais-
opisto 

Meän opisto 
Muonion kansa-

laisopisto 
Yhteensä 

  ka. keskihajonta ka. keskihajonta ka. keskihajonta ka. 

opetustarjontaan 4,27 0,55 4,14 0,92 3,25 0,5 3,89 

opetuksen mää-
rään 

3,59 1,18 3,59 0,87 2,75 0,5 3,31 

opetuksen laatuun 4,68 0,48 4,24 1,15 4 0 4,31 

opetustiloihin 4,05 0,72 4,03 1,02 4 0,82 4,03 

opetusvälineisiin 4,32 0,72 4,07 1,03 4 0,82 4,13 

Yhteensä ka. 4,18 4,01 3,60 
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Opetusta järjestetään opistoissa sekä ryhmä- että yksilötunteina (taulukko 13). Vastaajista 

21,8 prosenttia opiskelee ryhmässä ja yksilöopetusta saa 78,2 %. Ryhmäopetuksen ryhmä-

koot vaihtelivat 3–24 opiskelijan välillä mediaanin ollessa 10,5. Koko ryhmän yhteiseksi 

ajaksi yksittäiset vastaajat ilmoittivat 60 minuuttia, 75 minuuttia ja kymmenen vastaajaa il-

moitti 90 minuuttia tai yli. 

Taulukko 11.  Vastaajien tyytyväisyys ryhmäopetuksen opetustuntiresursseihin. 

Tyytyväisyys ryhmäopetuksen resursseihin 

  

aivan liian 
pieni / lyhyt 

1 
2 

juuri sopiva 
3 

4 
aivan liian 

suuri / pitkä 
5 

Yhteensä 
Kes-

kiarvo 

ryhmäkoko 
sopiva? 

0 0 10 2 0 12 3,17 

soittotunnin 
pituus so-
piva? 

1 0 10 1 0 12 2,92 

Yhteensä 1 0 20 3 0 24 3,04 

Yksilöopetuksessa olevilla opiskelijoilla (N=45) oppitunti kesti kyselytulosten mukaan alle 

20 minuutista 45 minuuttiin. Enemmistön mielestä oppitunnin pituus on hieman liian lyhyt. 

Alla olevassa taulukossa (taulukko 12) on opistoittain keskimääräiset soittotuntiajat minuut-

teina sekä tyytyväisyys oppitunnin kestoon Likert-asteikolla 1=aivan liian lyhyt, 3= sopiva, 

5=aivan liian pitkä. 

Taulukko 12.  Yksilötunnin pituus sekä tyytyväisyys siihen opistoittain. 

Yksilötunnit opistoittain 

  
Kolarin kansalais-

opisto 
Meän opisto 

Muonion kansa-
laisopisto 

Yhteensä 

  ka. keskihajonta ka. keskihajonta ka. keskihajonta ka. 

oppitunnin pi-
tuus min. 

28,6 - 23,5 - 25 - 25,7 

tyytyväisyys 
soittotunnin pi-
tuuteen 

2,27 0,63 2,06 0,43 2 0,82 2,11 
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Taulukko 13.  Tyytyväisyys oppitunnin kestoon ryhmä- ja yksilöopetuksessa oppitunnin 

pituuden mukaan. 

Ryhmäopetus (N=12) 

oppitunnin kesto 1 liian lyhyt 2 3 sopiva 4 5 liian pitkä 

60 min 0 0 1 0 0 

75 min 0 0 0 1 0 

90 min tai yli 1 0 9 0 0 

      

Yksilöopetus (N=43) 

oppitunnin kesto 1 liian lyhyt 2 3 sopiva 4 5 liian pitkä 

20 min tai alle 2 15 5 0 0 

30 min 0 11 4 0 0 

45 min 2 2 2 0 0 

 

 

5.3 Opetus, opiskelu, harrastaminen ja tavoitteet 

5.3.1 Opettaja ja opetus 

Kyselyyn vastanneilla opistojen opiskelijoilla on ollut soitonopiskelujensa aikana yhdestä 

opettajasta yli viiteen eri opettajaa keskiarvon ollessa 1,45. Nykyinen opettaja on ensimmäi-

nen opettaja vastaajista 74,5 %:lla. Nykyinen opettaja on opettanut kutakin vastaajaa keski-

määrin 3,05 vuotta, alle vuodesta yli kuuteen vuotta. Enemmistöllä (36,4 %) nykyinen opet-

taja on opettanut alle vuoden. 
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Taulukko 14.  Vastaajia opettaneiden opettajien lukumäärä ja nykyisen opetussuhteen 

kesto. 

Eri opettajien lukumäärä yhdellä vastaajalla (N=55) 

yksi opettaja 41 74,5 % 

kaksi opettajaa 7 12,7 % 

kolme opettajaa 5 9,1 % 

neljä opettajaa 0 0,0 % 

viisi opettajaa tai enemmän 2 3,6 % 

   

Nykyinen opettaja on opettanut vastaajaa (N=55) 

alle vuoden 20 36,4 % 

vuoden 3 5,5 % 

kaksi vuotta 14 25,5 % 

kolme vuotta 6 10,9 % 

neljä vuotta 3 5,5 % 

viisi vuotta 2 3,6 % 

kuusi vuotta tai enemmän 7 12,7 % 

Opettajansa opetusmenetelmät vastaajat arvioivat kolmiportaisella asteikolla hyviksi: 81,8 

% vastaajista oli sitä mieltä, että opettajan opetusmenetelmät ovat hyviä, 14,5 % arvioi me-

netelmät keskinkertaisiksi ja huonoiksi menetelmät arvioi vastaajista 3,6 %. Kotitehtävien 

määrää ja merkitsemistä kysyttiin myös, koska halusin saada sillä tietoa sen mahdollisesta 

vaikutuksesta opiskeluintoon. Opettajan soitto- tai lauluesimerkki tunneilla helpotti valta-

osalla opiskelijoista oppimista. 58,2 prosenttia vastaajista vastasi Likert-asteikolla äärim-

mäisen vastauksen 5=pitää täysin paikkansa väittämään opettajan esimerkin helpottami-

sesta. Kysymykseen opettajani vaatii minulta liikaa vastasi 76,3 % vastaajista asteikon toi-

sen ääripään vastauksen 1=ei pidä lainkaan paikkaansa. Mielenkiintoista olisi ollut vielä 

tietää, vaatiiko opettaja tarpeeksi opiskelijalta. Musiikkiharrastuksensa lopettavilta kysyttiin 

myös syitä lopettamiseen ja kaikki vastaajat (N=3) vastasivat väittämään en tule toimeen 

opettajan kanssa vastauksen 1=ei pidä lainkaan paikkaansa. 
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Kuvio 6. Vastaajien mielipiteitä opettajan opetusmenetelmistä ja kotitehtävistä 

Taulukko 15.  Mielipiteitä opettajan esimerkistä ja vaatimustasosta. 

Vastaajien mielipiteitä opettajan esimerkistä ja vaatimustasosta (N=55) 

  

ei pidä 
lainkaan 

pai-
kaansa 

1 

2 
siltä vä-

liltä 
3 

4 

pitää täy-
sin paik-

kansa 
5 

Keskiarvo 

Opettajan soitto- / 
lauluesimerkki tun-
nilla helpottaa oppi-
mistani 

0 1 5 17 32 4,45 

Opettajani vaatii mi-
nulta liikaa 

42 9 4 0 0 1,31 
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5.3.2 Musiikinopiskelu ja harjoitteleminen 

Oppituntien sopiminen on tapahtunut vastaajilla pääosin opettajan kanssa yhdessä sopien. 

Tuntien ajankohta on ollut enimmäkseen välittömästi koulu- tai työpäivän jälkeen tai muiden 

harrastusten yhteydessä (taulukko 12). Soittotunnille matkaa vastanneilla opiskelijoilla oli 

0–90 km keskiarvon ollessa 15,7 km. Aikaa soittotunteihin käytettiin matkoineen 0–6 tuntia, 

keskimäärin 1,14 tuntia. 

Taulukko 16.  Oppituntien ajankohta ja siitä sopiminen. 

Soitto- / laulutunnin ajankohta (N=54) 

oppitunti koulu- tai työpäivän aikana 7 13,0 % 

oppitunti välittömästi koulu- tai työ-
päivän jälkeen 

28 51,9 % 

ennen tai jälkeen muita harrastuksia 24 44,4 % 

   

Soitto- / laulutunnin ajankohdan päätti (N=53) 

sain valita itse 10 18,9 % 

neuvottelimme opettajan kanssa so-
pivan ajan 

33 62,3 % 

opettaja antoi ajan 10 18,9 % 

Suuri osa kyselyyn vastanneista opiskelijoista harjoitteli kahdesta kolmeen kertaan viikossa 

(40 %, taulukko 17). Yksi vastaaja ilmoitti rehellisesti, että ei harjoittele lainkaan. Harjoit-

telemiseen enemmistö käytti aikaa korkeintaan puoli tuntia yhdellä harjoittelukerralla. Yksi 

vastaaja kertoi harjoitelleensa kaksi tuntia tai enemmän. Harjoittelukerran sisällössä oli eroja 

kotitehtävien ja muun harjoittelun suhteessa, keskiarvo kotitehtävien ajallisesta määrästä 

harjoittelukerralla oli puolet. Pekka Ruohotie erottelee oppimiseen liittyvinä rakenteina kä-

sitteet motivaatio ja tahto (Ruohotie 1998, 34–35). Motivaatio on tekijä, joka vaikuttaa ai-

komukseen aloittaa harjoitteleminen sisältäen erilaiset odotukset, itsearvostuksen ja uskon 

omiin kykyihin. Tahto puolestaan on se tila, joka tulee päätöksenteon jälkeen. Se sisältää 

esimerkiksi sitkeyden, tahdon oppia sekä kriittisen arvioinnin oppimisesta. Valtaosa (70,9 

%) päätti aloittaa harjoittelemisen itse, kukaan ei aloittanut harjoittelemista pelkästään toisen 

ihmisen muistutuksesta. Vapaan tahdon käsite toteutuu vastauksessa hyvin; yksilö pyrkii 

suuntaamaan toimintansa niin, että hän saavuttaa tavoitteen (Ruohotie 1998, 42–45).  
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Taulukko 17.  Harjoittelemisen aloite, taajuus, kesto ja sisältö. 

Kuinka usein harjoittelet soittamista / laulamista? (N=55) 

en ollenkaan 1 1,8 % 

kerran viikossa tai vähemmän 9 16,4 % 

2–3 kertaa viikossa 22 40,0 % 

4–6 kertaa viikossa 12 21,8 % 

joka päivä 9 16,4 % 

useita kertoja päivässä 2 3,6 % 

   

Kuinka kauan harjoittelet yleensä yhdellä harjoittelukerralla? (N=55) 

15 minuuttia tai vähemmän 16 29,1 % 

20 minuuttia 16 29,1 % 

30 minuuttia 14 25,5 % 

45 minuuttia 3 5,5 % 

tunnin 5 9,1 % 

kaksi tuntia tai enemmän 1 1,8 % 

   

Soittotunnilla saatujen kotitehtävien osuus harjoittelukerrasta (N=55) 

ei ollenkaan, harjoittelen muita asioita 10 18,2 % 

neljäsosa 7 12,7 % 

puolet 17 30,9 % 

kolme neljäsosaa 15 27,3 % 

harjoittelen vain kotitehtäviä 6 10,9 % 

   

Kenen aloitteesta aloitat yleensä harjoittelemisen? (N=55) 

päätän harjoitella aina itse 39 70,9 % 

yleensä päätän harjoitella itse, joskus joku muu muis-
tuttaa 

12 21,8 % 

yleensä joku muu muistuttaa, joskus päätän harjoitella 
itse 

4 7,3 % 

joku muu muistuttaa minua harjoittelemisesta 0 0,0 % 

Palautetta harjoittelemisestaan vastaajat saivat vähänlaisesti. Päällimmäisenä näyttäisi ole-

van oma tyytyväisyys tai tyytymättömyys harjoittelemiseen. Hieman yllättäen ulkoista po-

sitiivista palautetta saatiin enemmän kuin negatiivista. Ulkoinen positiivinen palaute voidaan 
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nähdä tässä ulkoisena palkkiona. Tyytyväisyys ja motivaatio ovat keskenään läheisiä, mutta 

silti eri asioita. Tyytyväisyys on seurausta palkitsemisesta, motivaatio riippuu muun muassa 

palkkion odotuksista. Ruohotie kirjoittaa: ”Voimakkaan kasvumotivaation omaava opiske-

lija saavuttaa todennäköisesti sisäisesti palkitsevia onnistumisen kokemuksia, mikä puoles-

taan saa aikaan tyytyväisyyttä ja lisää tai ylläpitää korkeaa motivaatio- ja suoritustasoa.”. 

(Ruohotie 1998, 46–49.) 

Taulukko 18.  Saatu palaute harjoittelemisesta. 

Kun olet harjoitellut mielestäsi hyvin, niin (N=55) 

kotiväkesi kehuu sinua siitä 15 27,3 % 

opettajasi kehuu sinua siitä 16 29,1 % 

sinulla itselläsi on hyvä mieli siitä 43 78,2 % 

   

Kun olet harjoitellut mielestäsi huonosti, niin (N=55) 

kotiväkesi moittii sinua siitä 2 3,6 % 

opettajasi moittii sinua siitä 4 7,3 % 

sinulla itselläsi on huono mieli siitä 48 87,3 % 

5.3.3 Tavoitteet musiikinopiskelussa ja harrastuksen jatkaminen 

Tärkeimmiksi tavoitteiksi musiikkiopinnoilleen vastaajat ilmoittivat sellaisen soittotaidon 

saavuttamisen, että voivat soittaa omaksi ilokseen sekä usko siitä, että soittotaidosta on jos-

kus myöhemmin hyötyä. Myös yhteissoiton mahdollistava soittotaito oli merkittävä tavoite. 

Selkeästi vähiten tavoiteltiin tasokurssitutkintojen suorittamista sekä musiikkialan ammat-

tiin pyrkimistä. 

Hakkarainen (1990) esittelee käsitteen tarvetila, joka voidaan yhdistää tässä tutkimuksessa 

käytettyyn harrastamisen tavoitteeseen. Tarvetilan muutos lähtee tilasta, joka koetaan epä-

määräisenä tyytymättömyytenä. Se johtaa emotionaalisesti värittyneeseen tarpeen tiedosta-

miseen. Intressin tiedostaminen johtaa tarpeeseen sisältyvän tehtävän ratkaisukeinojen hah-

mottamiseen. Mikäli tarvetta ilmentävä käytännön toiminta on tarvetilan päättävä vaihe, täy-

tyy selvittää, millaiset vaiheet sitä edeltävät ja miten siirrytään seuraavaan tarvetilaan. Tar-

vetta tyydyttävä toiminta käynnistyy vasta, kun tarve on kasvanut tiettyyn kehitysasteeseen. 

Kuitenkaan kaikki tarpeet eivät saavuta motivaation vaihetta vaan jäävät vain potentiaali-

siksi motiiveiksi. (Hakkarainen 1990, 68–86.) 
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Taulukko 19.  Vastaajien tavoitteet musiikkiopinnoissa. 

Tavoitteet musiikkiopinnoissa (N=55) 

  

ei lainkaan 
samaa 
mieltä 

1 

2 
siltä vä-

liltä 
3 

4 

täysin sa-
maa 

mieltä 
5 

Keskiarvo 

Soitan ilman erityisiä ta-
voitteita 

5 10 10 22 8 3,33 

Tavoitteenani on suorit-
taa tasokurssitutkintoja 

37 10 4 1 3 1,6 

Haluan osata soittaa 
omaksi ilokseni 

1 2 4 14 34 4,42 

Haluan musiikkialan 
ammattiin 

25 6 13 7 4 2,25 

Uskon, että soittotai-
dostani on minulle tule-
vaisuudessa hyötyä 

3 5 13 13 21 3,8 

Haluan oppia soittaman 
niin, että voin osallistua 
yhteissoittoon 

7 7 14 8 19 3,45 

Yhteensä 78 40 58 65 89 3,14 

Nykyiseen opiskeltavaan instrumenttiinsa tyytyväisiä vastaajia oli kyselyyn osallistuneista 

87,3 prosenttia. Musiikinopiskeluaan jatkavia oli valtaosa: 94,5 % vastaajista ilmoitti jatka-

vansa opiskelua vähintäänkin luultavasti. Varmasti opiskeluaan aikoi jatkaa lähes puolet 

(47,3 %). Kukaan vastaajista ei ollut lopettanut tai ehdottomasti lopettamassa musiikkihar-

rastustaan. 

Kyselyn vastaajista kolme piti mahdollisena lopettamista kuluneen lukuvuoden jälkeen. Ha-

lusin selvittää mahdollisia syitä lopettamisaikeiden takana sarjalla väittämiä. Vastaajat vas-

tasivat väittämiin oman kokemuksensa mukaisesti Likert-asteikolla. Pienestä vastaajien 

määrästä (N=3) johtuen kovin vakavasti otettavia johtopäätöksiä vastauksista ei voi tehdä, 

mutta joitain asioita nousi esille. Muiden harrastusten priorisointi oli yksi merkittävä tekijä 

lopettamiselle. Yksi vastaaja kertoi haluavansa enemmän liikuntaa. Lopettamiseen ei selke-

ästi johtanut huono soitin tai toimeentulo opettajan kanssa. Kysyin vielä kaikilta vastaajilta 

Likert-asteikolla mitoitetun kysymyksen olen harkinnut lopettamista, mutta jatkan, koska 

minulle on hankittu soitin mitta-asteikon ääripäiden ollessa 1= ei pidä lainkaan paikkaansa 

ja 5=pitää täysin paikkansa. Vastausten (N=55) keskiarvo oli 1,29 ja keskihajonta 0,658. 
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Tämä vahvisti lopettajien vastauksista tehdyn tulkinnan soittimen merkityksettömyydestä 

musiikkiharrastusta lopetettaessa. Tutkimuksen tekijänä olisin toivonut, että lopettamis-

aikeita olisi ollut useammalla, jotta syihin olisi voinut pureutua syvemmin, mutta opettajan 

ominaisuudessa olen tulokseen tyytyväinen. 

Taulukko 20.  Musiikkiharrastuksen jatkaminen ja opiskeltavan instrumentin vaihtaminen. 

Kuinka todennäköisesti haluat vaihtaa opiskeltavaa instrumenttia? (N=55) 

haluan vaihtaa instrumenttia 1 1,8 % 

haluaisin kokeilla jotain muuta instrumenttia välillä 6 10,9 % 

en halua vaihtaa instrumenttia, pidän nykyisen opiskelusta 48 87,3 % 

   
Kuinka todennäköisesti tulet jatkamaan musiikinopiskeluasi? (N=55) 

olen jo lopettanut / lopettamassa 0 0,0 % 

saatan lopettaa tämän lukuvuoden jälkeen 3 5,5 % 

jatkan luultavasti 9 16,4 % 

jatkan todennäköisesti 17 30,9 % 

jatkan varmasti 26 47,3 % 
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Taulukko 21.  Musiikkiharrastustaan lopettavien mielipiteitä lopettamisen syistä. 

Musiikkiharrastustaan lopettavien syitä lopettamiselle (N=3) 

  

ei pidä 
lainkaan 

paikkaansa 
1 

2 
siltä väliltä 

3 
4 

pitää täy-
sin paik-

kansa 
5 

Keskiarvo 

minulla on muita harras-
tuksia 

0 0 1 1 1 4 

soittaminen / laulaminen 
ei kiinnosta enää 

0 1 2 0 0 2,67 

kaveritkaan eivät soitta-
neet / laulaneet 

0 2 1 0 0 2,33 

aloitin vanhempien toivo-
muksesta, enkä halua enää 
jatkaa 

0 1 2 0 0 2,67 

kyllästyin soittamaan liian 
samanlaisia kappaleita 

1 0 1 0 1 3 

harjoitteleminen on tylsää 0 1 0 2 0 3,33 

ei ollut hyvää soitinta 2 1 0 0 0 1,33 

en tule toimeen opettajan 
kanssa 

3 0 0 0 0 1 

soittotunnit matkoineen 
tuntuvat liian rasittavilta 

2 0 0 1 0 2 

soittaminen/laulaminen 
on vaikeampaa, mitä luulin 

1 0 1 1 0 2,67 

minulla ei ole aikaa käydä 
soitto-/laulutunneilla 

1 1 0 0 1 2,67 

minulla ei ole aikaa harjoi-
tella 

1 1 0 0 1 2,67 
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5.4 Motivaatio 

Aiempien lukujen kysymyksistä osa kartoitti välillisesti jo motivaatiota. Kysyin vielä kan-

salaisopistojen musiikinopiskelijoiden yleistä motivaatiotasoa suoralla kysymyksellä oman 

arvionsa mukaan Likert-asteikolla, jossa äärimmäiset arvot olivat 1=minulla ei ole lainkaan 

motivaatiota harrastaa musiikkia ja 5=koen itseni erittäin motivoituneeksi. Tämä vastauk-

sista saatu motivaatiotaso on se, johon haetaan korreloivia muuttujia. Vastausten keskiarvo 

oli 4,40 keskihajonnan ollessa 0,760. Tämän perusteella opiskelijat kokivat itsensä kaiken 

kaikkiaan verrattain motivoituneiksi.  

Motivaatioluokituksittain tarkasteltuna myöhemmin sama kysymys voi vastata useampaan 

eri motiiviluokitukseen näkökulmasta riippuen. 

 

Kuvio 7. Vastaajien kokonaismotivaatiotaso. 

Taulukko 22.  Vastaajien kokonaismotivaatiotaso opistoittain eriteltynä. 

Kokonaismotivaatiotaso opistoittain 

  N keskiarvo keskihajonta 

Kolarin kansalaisopisto 22 4,3182 0,71623 

Meän opisto 29 4,5517 0,73612 

Muonion kansalaisopisto 4 3,75 0,95743 
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1=minulla ei ole laink aan motivaatiota harrastaa
musiikkia

2

3

4

5=koen itseni erittäin motivoituneeksi

Kuinka motivoituneeksi koet itsesi? (N=55)
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5.4.1 Soittamiseen ja sen tuottamiin elämyksiin perustuvat motiivit 

Sisäisiin motiiveihin kuuluvat itse soittaminen ja siihen liittyvät elämykset ilmenevät oppi-

mishalukkuutena sekä yleisenä kiinnostuksena itse musisointiin (Kosonen 1996, 54–55). 

Kysymyksenasettelusta johtuen jouduin kääntämään kaksi kysymystä päinvastaiseen muo-

toon ja niiden vastaukset käänteisesti Likert-asteikolla, jotta niitä voitiin vertailla muihin 

kysymyksiin. Kysymys ”Soittaminen tuntuu usein ikävältä” kääntyi muotoon ”Soittaminen 

ei tunnu usein ikävältä” ja kysymys ”Käyn soitto- / laulutunneilla vain tottumuksen vuoksi” 

muotoon ”En käy soitto- / laulutunneilla pelkästään tottumuksen vuoksi”. 

Taulukko 23.  Soittamiseen ja sen tuottamiin elämyksiin perustuvat motiivit. 

Soittamiseen ja sen tuottamiin elämyksiin perustuvat motiivit (N=55) 

  keskiarvo keskihajonta 

Rentoudun soittamalla 3,87 1,123 

En käy soitto- / laulutunneilla vain tottumuksen vuoksi 3,69 0,663 

Musisoidessani olen täysin musiikin lumoissa 3,62 1,063 

Soittaminen ei tunnu usein ikävältä 3,58 0,896 

Esiinnyn mielelläni 3,55 1,399 

Soitan / laulan mieluiten itsekseni muiden kuulematta 2,55 1,199 

Soittaminen tuntuu usein ikävältä 1,42 0,896 

Käyn soitto- / laulutunneilla vain tottumuksen vuoksi 1,31 0,663 

Korjattu keskiarvo 3,48   

Kyselytutkimuksen tulokset kertovat, että tämän motiiviluokituksen merkitys musiikkihar-

rastuksessa on keskitasoa hieman suurempi keskiarvon ollessa 3,48. 

5.4.2 Suoritus- tai saavutusmotiivit 

Suoritusmotiivissa tavoitteena on itse suoritus. Se voi sisältää ulkoisia ja sisäisiä paineita 

suoriutumisesta. (Kosonen 1996, 58–61.) 
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Taulukko 24.  Suoritus- tai saavutusmotiivit. 

Suoritus- tai saavutusmotiivit (N=55) 

  keskiarvo keskihajonta 

Kokeilen mielelläni erilaisia harrastuksia 3,76 0,981 

En käy soitto- / laulutunneilla vain tottumuksen 
vuoksi 

3,69 0,663 

Vertailemme kavereiden kanssa soitto- / laulutaito-
jamme 

1,84 1,014 

Tavoitteenani on suorittaa tasokurssitutkintoja 1,6 1,082 

Käyn soitto- / laulutunneilla vain tottumuksen 
vuoksi 

1,31 
(neg. tekijä, kään-
nettynä keskiar-

vossa) 

0,663 

Korjattu keskiarvo 2,72   

Suoritus- ja saavutusmotiivit ovat tulosten perusteella keskitasoa hieman vähemmän merkit-

täviä kyselyssä mukana olleiden kansalaisopistojen musiikinopiskelijoille korjatun keskiar-

von ollessa 2,72. Keskiarvoon otettiin mukaan edellisen kappaleen mukaisesti käännetty ky-

symys ja sen tulos. 
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5.4.3 Vuorovaikutukseen perustuvat motiivit 

Vuorovaikutussuhteisiin motiiveihin sisältyvät muun muassa kontaktimotiivit, malli ja mal-

lina oleminen, auttamis- ja solidaarisuusmotiivi sekä kannustus. (Kosonen 1996, 62–64.) 

Taulukko 25.  Vuorovaikutukseen perustuvat motiivit. 

Vuorovaikutukseen perustuvat motiivit (N=55) 

  keskiarvo keskihajonta 

Soittaja- / laulajakaverit innostavat minua musisoimaan 3,35 1,174 

Minua ei kiinnosta, mitä muut ajattelevat soittamises-
tani / laulamisestani 

3,15 1,208 

Kaverit ovat kiinnostuneita musiikkiharrastuksestani 2,85 1,113 

Soitan / laulan mieluiten itsekseni muiden kuulematta 2,55 1,199 

En soita / laula mieluiten itsekseni muiden kuulematta 2,45   

Minua kiinnostaa, mitä muut ajattelevat soittamisestani 
/ laulamisestani 

1,85   

Vertailemme kavereiden kanssa soitto- / laulutaito-
jamme 

1,84 1,014 

Korjattu keskiarvo 2,47   

Saadakseni sosiaalisen vuorovaikutukset aspektit keskenään mitattaviksi, käänsin kaksi ky-

symystä vastauksineen päinvastaiseen muotoon. Kysymys ”Minua ei kiinnosta, mitä muut 

ajattelevat soittamisestani / laulamisestani” kääntyi muotoon ”Minua kiinnostaa, mitä muut 

ajattelevat soittamisestani / laulamisestani” ja kysymys ”Soitan / laulan mieluiten itsekseni 

muiden kuulematta” kääntyi kysymykseksi ”En soita / laula mieluiten…”. Korjatun kes-

kiarvon mukaan vuorovaikutukseen perustuvat motiivit eivät yleisesti ole kovin merkittäviä 

motivaatiotekijöitä arvon ollessa 2,47. 
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5.4.4 Ulkoiset virikkeet 

Ulkoisten virikkeiden kirjo voidaan jakaa elollisiin ja aineellisiin vaikuttajiin. (Kosonen 

1996, 64.) 

Taulukko 26.  Ulkoiset virikkeet motivaatiotekijöinä. 

Ulkoiset virikkeet motivaatiotekijöinä (N=55) 

  keskiarvo keskihajonta 

Soitan / laulan, koska vanhempani / perheenjäseneni 
toivovat sitä 

2,02 1,147 

Minulle on tärkeää, että minulla on hyvä soitin 3,98 1,063 

Minua ei kiinnosta, mitä muut ajattelevat soittamises-
tani / laulamisestani 

3,15 1,208 

Minua kiinnostaa, mitä muut ajattelevat soittamises-
tani / laulamisestani 

1,85   

Korjattu keskiarvo 2,62   

Kokonaisuudessaan keskiarvon (2,62) perusteella vastausten sijoittuessa Likert-asteikon 

keskelle, ulkoisten virikkeiden merkitys opiskelumotivaatioon on siltä väliltä. Erikseen tar-

kasteltuna elolliset ja aineelliset vaikuttajat erottuvat toisistaan. Elollisilla vaikuttajilla ei ole 

juuri merkitystä, aineelliset vaikuttajat puolestaan ovat melko merkittävät. 

5.4.5 Välineelliset motiivit ja ulkoiset palkkiot 

Jos musisointi on keino jonkin muun päämäärän saavuttamiseksi eikä itsessään päämäärä, 

motiivi on välineellinen. Esimerkiksi soittotaito voi auttaa jonkin toisen päämäärän saavut-

tamisessa. Palkkio voi olla myös jokin aineellinen, musiikkiharrastuksen ulkopuolinen palk-

kio. (Kosonen 1996, 64–66.) 
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Taulukko 27.  Välineelliset motiivit ja ulkoiset palkkiot. 

Välineelliset motiivit ja ulkoiset palkkiot (N=55) 

  keskiarvo keskihajonta 

Uskon, että soittotaidostani on minulle tulevaisuudessa 
hyötyä 

3,8 1,208 

Pidän tärkeänä, että opettaja on tyytyväinen 3,75 1,126 

Harjoittelen ahkerammin, jos edistymistäni palkitaan 3,11 1,197 

Haluan musiikkialan ammattiin 2,25 1,35 

Olen harkinnut lopettamista, mutta jatkan, koska mi-
nulle on hankittu soitin 

1,29 0,658 

Keskiarvo 2,84   

Keskiarvon mukaan välineelliset motiivit ja ulkoiset palkkiot eivät olleet kokonaisuutena 

kovin merkittäviä. Yksittäin tarkasteltuna vastaajat kokivat, että soittotaidosta on joskus tu-

levaisuudessa hyötyä (vaikkei olisikaan vastauksensa perusteella haluamassa musiikkialan 

ammattiin) ja palkitseminen kannusti harjoittelemaan. Syyllisyyden- ja velvollisuudentuntoa 

vastaajat eivät kokeneet soittimen hankinnan vuoksi, mutta opettaja haluttiin pitää tyytyväi-

senä. 

5.4.6 Muita, musiikinopiskelijan persoonallisuuteen liittyviä motiiveja 

Motiiveina voi olla myös soittajaan itseensä liittyviä tekijöitä, kuten esimerkiksi spontaani 

innostuminen, tunnollisuus, uteliaisuus, kiinnostus, tottumukset sekä velvollisuudentunto. 

Harrastuksen aloittamiseen saattaa lapsella vaikuttaa pelkästään innostuminen tai uteliai-

suus. Nuorelle on tyypillistä ja tärkeää erilaisten harrastusten kokeileminen. Vakiintuneita 

tottumuksia voi olla esimerkiksi musiikkia harrastavan perheen keskellä kasvaminen, sen 

mahdollistama harrastaminen ja harrastajaan kohdistuvat mahdolliset odotukset. Velvolli-

suudentunteeseen liittyy kokemuksen omista ja muiden asettamista odotuksista ja niiden 

täyttyminen tai täyttymättömyys. (Kosonen 1996, 66–68.)  
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Taulukko 28.  Persoonallisuuteen liittyviä motiiveja. 

Vastaajan persoonallisuuteen liittyviä motiiveja (N=55) 

  keskiarvo keskihajonta 

Rentoudun soittamalla 3,87 1,123 

Kokeilen mielelläni erilaisia harrastuksia 3,76 0,981 

Esiinnyn mielelläni 3,55 1,399 

Soitan / laulan, koska vanhempani / perheenjäseneni 
toivovat sitä 

2,02 1,147 

Käyn soitto- / laulutunneilla vain tottumuksen vuoksi 1,31 0,663 

Keskiarvo 2,90   

Keskimääräinen motivaatiotaso 2,90 Likert-asteikolla 1–5 ei kerro mitään motivaatioluokan 

moninaisuuden vuoksi. Jos positiiviset ja negatiiviset tekijät erotellaan, niin positiivisten 

motivaatioiden keskiarvo on 3,73 ja negatiivisten 1,67. 

5.5 Mitkä tekijät vaikuttivat opiskelumotivaatioon? 

Mitkä tekijät vaikuttavat kyselyssä mukana olleiden kansalaisopistojen musiikinopiskelijoi-

den opiskelumotivaatioon? Tähän kysymykseen haen tutkimuksellani vastauksia, jotta op-

pilaitoksen ja opettajan vaikutuspiirissä oleviin tekijöihin voidaan vaikuttaa. Seuraavaksi 

esittelen koontina kyselyn tuloksia motiiviluokittain keskiarvoina. 
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Taulukko 29.  Motiiviluokitusten keskiarvot vastauksissa. 

Vastausten keskiarvot motiiviluokittain 

  keskiarvo 

Vastaajan persoonallisuuteen liittyviä positiivisia motiiveja 3,73 

Soittamiseen ja sen tuottamiin elämyksiin perustuvat motiivit 3,48 

Vastaajan persoonallisuuteen liittyviä motiiveja 2,90 

Välineelliset motiivit ja ulkoiset palkkiot 2,84 

Suoritus- tai saavutusmotiivit 2,72 

Ulkoiset virikkeet motivaatiotekijöinä 2,62 

Vuorovaikutukseen perustuvat motiivit 2,47 

Vastaajan persoonallisuuteen liittyviä negatiivisia motiiveja 1,67 

Keskiarvo 2,80 

 

Kokonaiskeskiarvon yläpuolelle motiivitekijöistä nousivat vastaajan persoonallisuuteen 

liittyvät positiiviset motiivit, soittamiseen ja sen tuottamiin elämyksiin perustuvat motiivit, 

vastaajan persoonallisuuteen liittyvät motiivit yleensä sekä välineelliset motiivit ja ulkoiset 

palkkiot. Selkeästi kokonaiskeskiarvon alapuolelle jäi vastaajan persoonallisuuteen liittyvät 

negatiiviset motiivit. 

Tein korrelaatioanalyysin (liite 3) kyselytuloksista ja esittelen ne tekijät, joiden korrelaatio-

kerroin on riittävän suuri ja kaksisuuntaisen analyysin perusteella merkitsevyyden p-arvo on 

korkeintaan 0,05 eli ovat tilastollisesti merkitseviä (Metsämuuronen 2006, 362–365). 

Erittäin korkean korrelaatiokertoimen yhteys motivaatioon (taulukko 30) oli kysymyksen 

”Onko mielestäsi ryhmäkoko sopiva?” vastauksissa (Metsämuuronen 2006, 364). Tulos oli 

täydellinen negatiivinen korrelaatio, eli ryhmäopetuksessa olevista motivoituneimmat koki-

vat ryhmänsä pienimmiksi. Otoskoko tosin oli vain 12. Ryhmäkokoonsa tyytyväisimpien 

opiskelijoiden ryhmäkoon keskiarvo oli 7,5 opiskelijaa, kun kaikkien ryhmien keskiarvo oli 
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12,33 opiskelijaa. Tästä voitaneen johtaa, että motivoituneimpien opiskelijoiden ryhmässä 

oli 7,5 opiskelijaa. (Liite 3.) 

Taulukko 30.  Ryhmäkoon kokeminen suhteessa kokonaismotivaatioon. 

 

Onko mielestäsi ryhmäkoko so-
piva? (ryhmäopetuksessa olevat) 

Pearson Cor-
relation 

-1,000** 

Sig. (2-tai-
led) 

0,000 

N 12 

 

Melko korkea korrelaatio motivaation kokemisen kanssa oli seuraavissa kysymyksissä ja 

vastauksissa (taulukko 31): ”Minkä vuoksi halusit alun perin opiskelemaan musiikkia? Ha-

lusin itse”, ”Kuinka kauan harjoittelet yhdellä harjoittelukerralla?”, ”Musisoidessani olen 

täysin musiikin lumoissa”, ”Soittaja- / laulajakaverit innostavat minua musisoimaan” ja 

”Kuinka todennäköisesti tulet jatkamaan musiikinopiskelua?”. Melko korkea negatiivinen 

korrelaatio kokonaismotiiviin (taulukko 32) oli kysymyksissä ”Minkä vuoksi halusit alun 

perin opiskelemaan musiikkia? Vanhempi / vanhemmat / perheenjäsen ehdotti”, ”Soittami-

nen / laulaminen tuntuu usein ikävältä”, ”Olen harkinnut lopettamista, mutta jatkan, koska 

minulle on hankittu soitin” sekä ”Käyn soittotunneilla vain tottumuksen vuoksi”. (Liite 3.) 

Taulukko 31.  Melko korkeasti kokonaismotivaatiotason kanssa korreloivat muuttujat. 

 

Minkä vuoksi halusit 
alun perin opiskele-

maan musiikkia? 
Halusin itse 

Kuinka kauan har-
joittelet yleensä 

yhdellä harjoittelu-
kerralla? 

Musisoidessani 
olen täysin musii-

kin lumoissa 

Soittaja-/laulajakave-
rit innostavat minua 

musisoimaan 

Kuinka todennäköi-
sesti tulet jatkamaan 
musiikinopiskelua? 

Pearson Cor-
relation 

,493** ,459** ,422** ,444** ,498** 

Sig. (2-tai-
led) 

,000 ,000 ,001 ,001 ,000 

N 55 55 55 55 55 
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Taulukko 32.  Melko korkea negatiivinen korrelaatio kokonaismotivaation kanssa. 

 

Minkä vuoksi halusit alun pe-
rin opiskelemaan musiikkia? 
Vanhempi/vanhemmat/per-

heenjäsen ehdotti 
Soittaminen/laulaminen 

tuntuu usein ikävältä 

Olen harkinnut lopetta-
mista, mutta jatkan, 

koska minulle on han-
kittu soitin 

Käyn soittotunneilla vain 
tottumuksen vuoksi 

Pearson Cor-
relation 

-,493** -,440** -,534** -,544** 

Sig. (2-tai-
led) 

,000 ,001 ,000 ,000 

N 55 55 55 55 

 

Kokonaismotivaation kanssa kohtalaisesti korreloi kysymykset ”Mikä on instrumenttisi? 

Laulu”, ”Kuinka tyytyväinen olet kansalaisopiston opetustarjontaan?”, ”Kuinka tyytyväi-

nen olet kansalaisopiston opetuksen laatuun?”, ”Kuinka usein harjoittelet soittamista / lau-

lamista?”, ”Kun olet harjoitellut mielestäsi hyvin, niin sinulla itselläsi on hyvä mieli siitä”, 

”Kun olet harjoitellut mielestäsi huonosti, niin sinulla itselläsi on huono mieli siitä”, ”Mitkä 

ovat tavoitteet musiikkiopinnoissasi? Haluan musiikkialan ammattiin”, ”Mitkä ovat tavoit-

teet musiikkiopinnoissasi? Uskon, että soittotaidostani on minulle tulevaisuudessa hyötyä”, 

”Mitkä ovat tavoitteet musiikkiopinnoissasi? Haluan oppia soittamaan niin, että voin osal-

listua yhteissoittoon”, ”Rentoudun soittamalla”, ”Esiinnyn mielelläni”, ”Kuinka tärkeänä 

pidät, että sinulla on hyvä soitin?”, ”Kuinka tärkeänä pidät, että soitat virheettömästi?”, 

”Kuinka hyviksi arvioit opettajasi opetusmenetelmät?” sekä ”Harrastaako kotonasi joku 

muu musiikkia? Puoliso”. (Liite 3.) 

Kohtalaisen negatiivisen korrelaation kokonaismotiivitasoon muodostivat kysymykset 

”Saatko opetusta ryhmässä vai yksilöopetuksena?”, ”Soitan / laulan mieluiten itsekseni 

muiden kuulematta”, ”Opettajani vaatii minulta liikaa” ja ”Harrastaako kotonasi joku muu 

musiikkia? Vanhempi / vanhemmat”. ”Kenen aloitteesta aloitat yleensä soittoharjoittelun?” 

– kysymyksen vastaukset korreloivat negatiivisesti niin, että motivoituneimmat harjoittelivat 

pelkästään omasta aloitteestaan (Liite 2). (Liite 3.) 
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6 Pohdinta 

Analyysistä esiin nousseet oppimismotivaatioon vaikuttavat tekijät kyselyn vastausten pe-

rusteella yllättivät hieman ennakko-odotuksiin verrattuna. Itse oletin, että ulkoiset seikat, 

kuten esimerkiksi oppilaitoksen resurssit vaikuttaisivat motivaatiotasoon. Voimakkaimmin 

motivaation kanssa korreloiva kysymys ryhmäkoosta oli harvoja merkittäviä resursseihin 

liittyviä tekijöitä. Etäisyys soittotunneille tai niihin matkoineen käytetty aika eivät vaikutta-

neet motivaatioon; motivoituneimmat kokenevat matkaan käytetyn ajallisen ja rahallisen uh-

rauksen mielekkääksi. Opettajan opetusmenetelmiin tyytyväiset olivat motivoituneimpia ja 

he myös kokivat, että opettaja ei vaadi heiltä liikaa. Instrumenteittain luokiteltuna laulajat 

olivat kaikkein motivoituneimpia. 

Sisäiset motiivit motivoivat voimakkaimmin kyselyyn vastanneita musiikinopiskelijoita. Jo 

musiikkiharrastamisen aloittamiseen tarvittava kipinä on lähtenyt itseltä. Oma halu oli 

melko voimakkaasti korreloiva tekijä p-arvolla 0,000. Yhtäläisesti mutta negatiivisesti kor-

reloi perheenjäseneltä tullut aloite musiikkiharrastuksen aloittamiselle. Usein harjoittelevat 

ovat motivoituneimpia tai sitten motivoituneimmat harjoittelevat eniten. Motivoituneimmat 

myös harjoittelevat pisimpään yhdellä kerralla. Kummat johtavat kumpaan; se ei ilmene tut-

kimuksesta. Harjoittelemisen aloittamiseen johtava aloite lähtee motivoituneimmilla itseltä. 

Harjoittelemiseen liittyvä ulkoinen palaute ei motivoituneimmilla ollut merkittävää, tärke-

ämpää oli omalla itsellä tyytyväinen mieli. 

Motivoituneimmat opiskelijat rentoutuivat soittamalla ja esiintyivät mielellään. Musisoides-

saan he ovat täysin musiikin lumoissa. Yhteissoittotaidon saavuttaminen on myös ollut tär-

keää motivoituneille opiskelijoille. Muusikkoystävät innostavat motivoituneita musisoi-

maan ja ehkä itsestään selvästi negatiivisesti motivaatioon korreloiva soittamisen ikävältä 

tuntuminen ei yllätä. Sisäisten motiivien osalta tulokset olivat melko yhteneviä aiempien 

tutkimusten kanssa. 

Ulkoisista motiiveista välineellisiä motiiveja ja ulkoisia virikkeitä sisältävät tekijät eivät ol-

leet motivoituneimmilla merkityksellisiä (esimerkiksi olen harkinnut lopettamista, mutta 

jatkan, koska minulle on hankittu soitin). Toisaalta sitä pidettiin motivaation edellytyksenä, 

että on riittävän hyvä soitin. Vähiten motivoituneet myös kokivat, että käyvät tunneilla vain 

tottumuksen vuoksi.  
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Kotona musisoinnin vaikutus motivaatioon oli kaksijakoinen ja osin ennalta-arvaamaton: 

puolison musiikkiharrastus koettiin positiivisena motivaattorina, mutta vanhempien negatii-

visena. Saattaa olla, että vanhempien harrastuneisuus musiikin alalla aiheuttaa lapsille odo-

tuksia ja vaatimuksia. Myös aloite musiikkiharrastuksen aloittamiselle voi tulla vanhem-

milta. Toisaalta musiikillinen koti voi ihannetilanteessa olla ruokkiva ja kannustava ilmapiiri 

ja jossa musiikin harrastaminen mahdollistetaan helpommin.  

Merkittäviä välineellisiä ulkoisia motiiveja olivat musiikkiharrastuksen tavoitteisiin liitty-

viä. Halu musiikkialan ammattiin korreloi motivaation kanssa, kuten myös tarkemmin mää-

rittelemätön usko siitä, että soittotaidosta on tulevaisuudessa hyötyä. 

Kyselyn vastauksissa erottui sellainen seikka, että joko missään kyselyn opistossa ei opis-

kellut 18–33-vuotiaita opiskelijoita, he eivät olleet ilmoittaneet oppilaitokselle sähköposti-

osoitettaan tai he eivät kokeneet vastaamista tärkeäksi. Väestörekisterikeskuksen tilastojen 

perusteella opistojen vaikutusalueella olevissa kunnissa on kuitenkin tähän ikäluokkaan kuu-

luvia asukkaita keskimääräinen määrä muihin ikäluokkiin verrattuna. 

Tutkimuksen tekeminen ja sen tulosten analysointi auttaa minua ja toivottavasti myös muita 

kanssaopettajia vapaan sivistystyön parissa nostamaan ja pitämään yllä oppilaiden motivaa-

tiotasoa. Tuloksia käänteisesti tutkimalla voidaan olettaa vaikkapa että esiintyminen motivoi 

musiikinopiskelijaa tai että motivoituneimmat saavuttavat paremman yhteissoittotaidon. 

Oman haasteensa opetustehtävässä luo se, että havaitsee oppilaan motivaatiotason laskun 

ajoissa, jotta mahdollisia korjausliikkeitä päästään pohtimaan mahdollisimman varhain. Jat-

kotutkimuksena voisi tutkia pienemmän otoksen pitkittäistutkimuksen, jossa seurattaisiin 

motivaatiotason kehitystä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.  

Oppilaitokset voivat saada tutkimuksestani tietoa opetuksen järjestämiseksi siten, että se 

kannustaisi opiskelijaa oppimiseen; esimerkkinä mainittakoon ryhmäkoon vaikutus moti-

vaatioon. Keräämääni tutkimusaineistosta pystyy tarvittaessa tarkastelemaan suhteessa mui-

hinkin näkökohtiin esimerkiksi opetusta maantieteellisesti tai muuten resursoitaessa. 
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Liite 1 

Arvoisa kansalaisopiston soiton- tai laulun opiskelija tai opiskelijan huoltaja! 

 

Teen pro gradu -tutkimusta Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen laitokselle. Tutkin kan-

salaisopiston soiton- ja laulunopetuksen opiskelijoiden opiskelumotivaatioon vaikuttavia te-

kijöitä. Tarkoituksena on selvittää ne tekijät, jotka innostavat oppilasta ja toisaalta taas vievät 

intoa. 

 

Tutkimuksessa ovat mukana Kolarin ja Muonion kansalaisopistot sekä Meän opisto Pellossa 

ja Ylitorniolla. Kyselyn sähköpostiosoitteet on saatu em. kansalaisopistoista. 

 

Kyselylomakkeeseen vastataan anonyymisti, joten sähköpostiosoitettanne ei voida yhdistää 

vastaukseen. Sähköpostiosoitteet hävitetään tutkimusrekisteristä tutkimuksen valmistuttua.  

 

Olisi tärkeää, että kyselyyn vastattaisiin pian, kuitenkin 17.4. mennessä. Toivon, että siihen 

vastattaisiin rehellisesti, jotta tuloksista tulisi luotettavat.  

 

Jos olette alaikäisen opiskelijan huoltaja, niin pyytäisin, että ohjaisitte opiskelijan itse täyt-

tämään itsenäisesti ja omien mielipiteidensä mukaisesti kyselyn. Kyselylomake voi olla alle 

kymmenvuotiaalle monimutkainen täytettäväksi, tällöin huoltaja voi auttaa lasta ymmärtä-

mään kysymykset ja auttaa vastaamaan niihin lapsen mielipiteen mukaisesti. 

 

Jos olette saaneet useamman tutkimuskutsun, niin todennäköisesti joko olette useammalla 

kurssilla tai teillä on useampi huollettava opiston kursseilla tai huollettavanne on useam-

malla kuin yhdellä kurssilla. Toivoisin, että kyselyyn vastattaisiin kaikkiin, yksi vastaus / 

opiskelija / kurssi. 

 

Mikäli olette alaikäisen kurssilaisen huoltaja, niin tällä saatteella ja kutsulla saatetaan teille 

tiedoksi, että huollettavanne mahdollisesti osallistuu tutkimukseen. 

 

Mikäli ilmenee kysyttävää, niin autan mielelläni sähköpostitse tai puhelimitse. 

 

 

Vastauksista kiittäen 

 

Tomi Pentinpuro 

Kolarin kansalaisopiston musiikinopettaja 

tomi.pentinpuro@kolari.fi 

040 489 5011  

 

 

Kyselylomake aukeaa alla olevasta linkistä: 

 
https://www.webropolsurveys.com/R/6BDC8E02FC582EC5.par 

mailto:tomi.pentinpuro@kolari.fi
https://www.webropolsurveys.com/R/6BDC8E02FC582EC5.par
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Liite 2 

Musiikinopiskelu kansalaisopistossa 

 

Arvoisa kansalaisopiston soiton- tai laulun opiskelija tai opiskelijan huoltaja! 

  

Teen pro gradu -tutkimusta Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen laitokselle. Tutkin kan-

salaisopiston soiton- ja laulunopetuksen opiskelijoiden opiskelumotivaatioon vaikuttavia te-

kijöitä. Tarkoituksena on selvittää ne tekijät, jotka innostavat oppilasta ja toisaalta taas vievät 

intoa. Tutkimuksessa ovat mukana Kolarin ja Muonion kansalaisopistot sekä Meän opisto 

Pellossa ja Ylitorniolla. 

  

Olisi tärkeää, että kyselyyn vastattaisiin pian, kuitenkin 17.4. mennessä. Toivon, että siihen 

vastattaisiin rehellisesti, jotta tuloksista tulisi luotettavat. 

  

Jos olette alaikäisen opiskelijan huoltaja, niin pyytäisin, että ohjaisitte opiskelijan itse täyt-

tämään itsenäisesti ja omien mielipiteidensä mukaisesti kyselyn. Kyselylomake voi olla alle 

kymmenvuotiaalle monimutkainen täytettäväksi, tällöin huoltaja voi auttaa lasta ymmärtä-

mään kysymykset ja auttaa vastaamaan niihin lapsen mielipiteen mukaisesti. 

Jos olette itse täysi-ikäinen musiikinopiskelija, niin voitte jättää yllä olevan tekstin huo-

miotta ja täyttää luonnollisesti kyselyn itse. 

  

Mikäli ilmenee kysyttävää, niin autan mielelläni sähköpostitse tai puhelimitse. 

  

Vastauksista kiittäen 

  

Tomi Pentinpuro 

Kolarin kansalaisopiston musiikinopettaja 

tomi.pentinpuro@kolari.fi 

040 489 5011 

 

* = pakollinen kysymys 

 

Opiskelijaksi ottaminen 

 

1. Minkä vuoksi halusit alun perin opiskelemaan musiikkia? * 

 Halusin itse 

 Vanhempi/vanhemmat/perheenjäsen ehdotti 

 Koska kaveritkin opiskelevat 

 Muu syy, mikä? 

2. Mikä on instrumenttisi? 

 laulu 

 piano/kosketinsoittimet 

 viulu 

 puhallinsoittimet 

 kitara 

 basso 

 rummut 

 muu, mikä? 
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3. Opiskeletko * 

 klassista musiikkia? 

 kevyttä musiikkia? 

 muuta, mitä? 

 

4. Kun aloitit musiikinopiskelusi kansalaisopistossa, kävitkö pääsykokeissa? * 

 Kyllä 

 Ei 

 

5. Pääsitkö opiskelemaan ensimmäisellä pääsykoekerralla? 

 Kyllä 

 En 

 

Opiskelu 

 

6. Kuinka monta vuotta olet opiskellut instrumenttiasi/laulua? * 

 alle vuoden 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 tai enemmän 

 

7. Kuinka tyytyväinen olet kansalaisopiston * 

1 = en ollenkaan tyytyväinen, 5 = erittäin tyytyväinen 

 

opetustarjontaan 

opetuksen määrään 

opetuksen laatuun 

opetustiloihin 

opetusvälineisiin 

 

8. Kuinka motivoituneeksi koet itsesi? * 

1 = minulla ei ole lainkaan motivaatiota harrastaa musiikkia 5 = koen itseni erittäin moti-

voituneeksi 

 

9. Saatko opetusta ryhmässä vai yksilöopetuksena? * 

 ryhmässä 

 yksilöopetuksena 

 

10. Kuinka monta opiskelijaa ryhmässä on yhtäaikaa? * 

Kirjoita laatikkoon vastaus numeroina  
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11. Kuinka kauan soitto-/laulutuntisi kestää (koko ryhmän aika)? * 

Valitse lähinnä oleva vaihtoehto! 

 20 minuuttia tai alle 

 30 minuuttia 

 45 minuuttia 

 60 minuuttia 

 75 minuuttia 

 90 minuuttia tai yli 

 

12. Onko mielestäsi * 

1=aivan liian pieni/lyhyt 3=juuri sopiva 5=aivan liian suuri/pitkä 

ryhmäkoko sopiva? 

soittotunnin pituus sopiva? 

 

13. Kuinka kauan soitto-/laulutuntisi kestää? * 

Valitse lähinnä oleva vaihtoehto! 

20 minuuttia tai alle 

 30 minuuttia 

 45 minuuttia 

 60 minuuttia 

 75 minuuttia 

 90 minuuttia tai yli 

 

 

14. Mitä mieltä olet soitto-/laulutuntisi pituudesta? * 

Tuntisi on 

aivan liian lyhyt 

hieman liian lyhyt 

sopiva 

hieman liian pitkä 

aivan liian pitkä 

 

15. Kuinka usein harjoittelet soittamista / laulamista? * 

en ollenkaan 

kerran viikossa tai vähemmän 

2-3 kertaa viikossa 

4-6 kertaa viikossa 

joka päivä 

monta kertaa päivässä 

 

16. Kuinka kauan harjoittelet yleensä yhdellä harjoittelukerralla? * 

Valitse lähinnä oleva vaihtoehto 

15 minuuttia tai vähemmän 

20 minuuttia 

30 minuuttia 

45 minuuttia 

tunnin 

kaksi tuntia tai enemmän 
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17. Jos mietit tavallista harjoittelukertaa, niin kuinka suuri osuus harjoittelustasi on ajallisesti 

soittotunnilta saatujen läksyjen harjoittelemista? * 

ei ollenkaan, harjoittelen muita asioita 

neljäsosa 

puolet 

kolme neljäsosaa 

harjoittelen vain läksyjä 

 

18. Kenen aloitteesta aloitat yleensä soittoharjoittelun? * 

Päätän harjoitella aina itse 

Yleensä päätän harjoitella itse, joskus joku muu (vanhemmat, puoliso jne.) 

muistuttaa 

Yleensä joku muu (vanhemmat, puoliso jne.) muistuttaa minua harjoittelemi-

sesta, joskus päätän harjoitella itse 

Joku muu (vanhemmat, puoliso jne.) muistuttaa minua harjoittelemisesta 

 

 

Kun olet harjoitellut hyvin tai huonosti, saatko siitä palautetta? 

 

19. Kun olet harjoitellut mielestäsi hyvin, niin 

 kotiväkesi kehuu sinua siitä 

 opettajasi kehuu sinua siitä 

 sinulla itselläsi on hyvä mieli siitä 

 

20. Kun olet harjoitellut mielestäsi huonosti, niin 

 kotiväkesi moittii sinua siitä 

 opettajasi moittii sinua siitä 

 sinulla itselläsi on huono mieli siitä 

 

21. Mitkä ovat tavoitteesi musiikkiopinnoissasi? * 

Valitse sopivin vaihtoehto 1=ei lainkaan samaa mieltä 3=siltä väliltä 5=täysin samaa mieltä 

Soitan ilman erityisiä tavoitteita 

Tavoitteenani on suorittaa tasokurssitutkintoja 

Haluan osata soittaa omaksi ilokseni 

Haluan musiikkialan ammattiin 

Uskon, että soittotaidostani on minulle tulevaisuudessa hyötyä 

Haluan oppia soittaman niin, että voin osallistua yhteissoittoon 
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22. Arvioi seuraavien väittämien paikkansapitävyys! * 

Valitse sopivin vaihtoehto 1=ei pidä lainkaan paikkaansa 3=siltä väliltä 5=pitää täysin 

paikkansa 

Rentoudun soittamalla 

Kokeilen mielelläni erilaisia harrastuksia 

Esiinnyn mielelläni 

Musisoidessani olen täysin musiikin lumoissa 

Soittaja-/laulajakaverit innostavat minua musisoimaan 

Harjoittelen ahkerammin, jos edistymistäni palkitaan 

Soitan/laulan, koska vanhempani/perheenjäseneni toivovat sitä 

Minua ei kiinnosta, mitä muut ajattelevat soittamisestani/laulamisestani 

Soitan/laulan mieluiten itsekseni muiden kuulematta 

Vertailemme kavereiden kanssa soitto/laulutaitojamme 

Soittaminen/laulaminen tuntuu usein ikävältä 

Olen harkinnut lopettamista, mutta jatkan, koska minulle on hankittu soitin 

Käyn soittotunneilla vain tottumuksen vuoksi 

Kaverit ovat kiinnostuneita musiikkiharrastuksestani 

 

23. Kuinka tärkeänä pidät, että * 

ei lainkaan tärkeää, ei kovin tärkeää, jonkin verran tärkeää, melko tärkeää, erittäin tärkeää 

sinulla on hyvä soitin? 

voit soittaa itsellesi mieluisia kappaleita? 

opit soittamaan erilaisia musiikkityylejä? 

opit soittamaan eri aikakausien musiikkia? 

soitat virheettömästi? 

opit nopeasti soittamaan harjoittelemasi kappaleen? 

opettaja on tyytyväinen? 

 

24. Mitä musiikkityyliä haluaisit soittaa mieluimmin? * 

 Klassista musiikkia 

 Kevyttä musiikkia 

 muuta, mitä? 

 

25. Kuinka pitkä matka sinulla on kotoa soittotuntien opetuspaikalle? * 

merkitse numeroin etäisyys kilometreinä 

 

26. Kuinka kauan käytät aikaa matkoineen yhteen soittotuntiin? * 

Merkitse numeroin etäisyys tunteina. Käytä desimaalierottimena pilkkua! 

 

27. Onko soitto-/laulutuntisi 

Merkitse oikeat vaihtoehdot 

 koulupäivän/työpäivän aikana? 

 välittömästi koulupäivän/työpäivän jälkeen? 

 ennen/jälkeen muita harrastuksia? 
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28. Soitto-/laulutuntien sopiminen 

soittotunnin ajankohdan päätti 

sain valita itse 

neuvottelimme opettajan kanssa sopivan ajan 

opettaja antoi ajan 

 

Opettajat ja tunnit 

 

29. Kuinka hyviksi arvioit opettajasi opetusmenetelmät? * 

 Huonoiksi 

 Keskinkertaisiksi 

 Hyviksi 

 

30. Kuinka paljon mielestäsi opettajasi antaa sinulle läksyjä? * 

 Liian vähän 

 Sopivasti 

 Liikaa 

 

31. Merkitseekö opettajasi antamansa läksyt? * 

 Ei merkitse ollenkaan 

 Merkitsee toisinaan 

 Merkitsee aina 

 

32. Kuinka monta vuotta nykyinen opettajasi on opettanut sinua? * 

alle vuoden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 tai enemmän 

 

33. Kuinka monta eri opettajaa sinulla on ollut? * 

1 

2 

3 

4 

5 tai enemmän 

 

34. Arvioi seuraavien väittämien paikkansapitävyys! * 

Valitse sopivin vaihtoehto 1=ei pidä lainkaan paikkaansa 3=siltä väliltä 5=pitää täysin 

paikkansa 

Soitan/laulan kotona vain sitä, mitä tunneilla käsketään 

Opettajan soitto-/lauluesimerkki tunnilla helpottaa oppimistani 

Minulla on huono omatunto, jos en ole harjoitellut tarpeeksi läksyjäni 

Opettajani vaatii minulta liikaa 
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Perheen musiikkiharrastukset 

 

35. Harrastaako kotonasi joku muu musiikkia? * 

Aikuinen omassa taloudessa asuva voi vastata sekä lapsuudenkodin että oman kodin mu-

kaan. 

 Ei harrasta 

 Sisarus/sisarukset 

 Vanhempi/vanhemmat 

 Puoliso 

 

36. Jos kotonasi kuunnellaan musiikkia, niin millaista musiikkia? * 

 Klassista musiikkia 

 Kevyttä musiikkia 

 Kansanmusiikkia 

 Hengellistä musiikkia 

 Muuta, mitä? 

 Kotonani ei kuunnella musiikkia 

 

Musiikkiharrastuksen jatkaminen 

 

37. Kuinka todennäköisesti haluat vaihtaa opiskeltavaa instrumenttia? * 

 Haluan vaihtaa instrumettia 

 Haluaisin kokeilla jotain muuta instrumenttia välillä 

 En halua vaihtaa instrumenttia, pidän nykyisen opiskelusta 

 

38. Kuinka todennäköisesti tulet jatkamaan musiikinopiskelua? * 

 Olen jo lopettanut/lopettamassa 

 Saatan lopettaa tämän lukuvuoden jälkeen 

 Jatkan luultavasti 

 Jatkan todennäköisesti 

 Jatkan varmasti 

 

Kerroit, että olet lopettanut, lopettamassa tai saattaisit harkita musiikkiharrastuksen lopetta-

mista. Vastaisitko vielä seuraaviin väitteisiin. 

 

39. Arvioi seuraavien väittämien paikkansapitävyys! * 

Valitse sopivin vaihtoehto 1=ei pidä lainkaan paikkaansa 3=siltä väliltä 5=pitää täysin 

paikkansa 

Minulla on muita harrastuksia 

Soittaminen/laulaminen ei kiinnosta enää 

Kaveritkaan eivät soittaneet/laulaneet 

Aloitin vanhempien toivomuksesta, enkä halua enää jatkaa 

Kyllästyin soittamaan liian samanlaisia kappaleita 

Harjoitteleminen on tylsää 

Ei ollut hyvää soitinta 

En tule toimeen opettajan kanssa 

Soittotunnit matkoineen tuntuvat liian rasittavilta 

Soittaminen/laulaminen on vaikeampaa, mitä luulin 

Minulla ei ole aikaa käydä soitto-/laulutunneilla 

Minulla ei ole aikaa harjoitella 
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40. Onko sinulla muita kuin edellämainittuja syitä soiton-/laulunopiskelun lopettamiselle? 

Kirjoita vapaasti! 

 

Vastaisitko vielä muutamaan taustatietokysymykseen! 

 

41. Sukupuolesi? * 

 nainen 

 mies 

42. Ikäsi? * 

merkitse numeroin täysinä vuosina 

 

43. Missä opistossa opiskelet? * 

 Kolarin kansalaisopisto 

 Meän opisto 

 Muonion kansalaisopisto 

 

44. Haluaisitko kertoa vielä vapaasti jotain tutkimukseen, musiikinopiskeluun, oppilaitok-

seesi, opiskelumotivaatioosi tms. liittyen? 

 

 

Kiitos vastauksistasi! Painathan vielä lähetä-nappia! 
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Liite 3 

Merkittävät korrelaatiokertoimet suhteessa vastaajien kokonaismotivaatiotasoon. 

 

Minkä vuoksi ha-
lusit alun perin 
opiskelemaan 

musiikkia? 
Halusin itse 

Minkä vuoksi 
halusit alun pe-

rin opiskele-
maan musiik-

kia? 
Vanhempi/van-
hemmat/per-
heenjäsen eh-

dotti 

Mikä on instru-
menttisi? 

laulu 

Kuinka tyytyväi-
nen olet kansa-
laisopiston ope-

tustarjontaan 

Kuinka tyytyväi-
nen olet kansa-
laisopiston ope-
tuksen laatuun 

Saatko ope-
tusta ryhmässä 
vai yksilöope-

tuksena? 

Pearson Correlation ,493** -,493** ,333* ,282* ,272* -,304* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,013 ,037 ,045 ,024 

N 55 55 55 55 55 55 

       
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  

 

 

Onko mielestäsi 
ryhmäkoko so-
piva? (ryhmä-

opetuksessa ole-
vat) 

Kuinka usein har-
joittelet soitta-
mista / laula-

mista? 

Kuinka kauan 
harjoittelet 

yleensä yhdellä 
harjoitteluker-

ralla? 

Kenen aloit-
teesta aloitat 

yleensä soitto-
harjoittelun? 

Kun olet harjoi-
tellut mielestäsi 

hyvin, niin:sinulla 
itselläsi on hyvä 

mieli siitä 

Kun olet harjoi-
tellut mielestäsi 
huonosti, niin:si-
nulla itselläsi on 
huono mieli siitä 

Pearson Cor-
relation 

-1,000** ,370** ,459** -,275* ,397** ,275* 

Sig. (2-tai-
led) 

0,000 ,005 ,000 ,042 ,003 ,042 

N 12 55 55 55 55 55 

 

 

 

Mitkä ovat ta-
voitteesi musiik-
kiopinnoissasi? 
Haluan musiik-

kialan ammattiin 

Mitkä ovat ta-
voitteesi musiik-
kiopinnoissasi? 

Uskon, että soit-
totaidostani on 
minulle tulevai-
suudessa hyötyä 

Mitkä ovat ta-
voitteesi musiik-
kiopinnoissasi? 
Haluan oppia 

soittaman niin, 
että voin osallis-
tua yhteissoit-

toon 
Rentoudun soit-

tamalla 
Esiinnyn mielel-

läni 

Musisoidessani 
olen täysin musii-

kin lumoissa 

Pearson Cor-
relation 

,314* ,351** ,397** ,343* ,383** ,422** 

Sig. (2-tai-
led) 

,020 ,009 ,003 ,010 ,004 ,001 

N 55 55 55 55 55 55 
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Soittaja-/laulaja-
kaverit innosta-
vat minua musi-

soimaan 

Soitan/laulan 
mieluiten itsek-

seni muiden kuu-
lematta 

Soittaminen/lau-
laminen tuntuu 
usein ikävältä 

Olen harkinnut 
lopettamista, 
mutta jatkan, 

koska minulle on 
hankittu soitin 

Käyn soittotun-
neilla vain tottu-
muksen vuoksi 

Kuinka tärkeänä 
pidät, että sinulla 
on hyvä soitin? 

Pearson Cor-
relation 

,444** -,325* -,440** -,534** -,544** ,307* 

Sig. (2-tai-
led) 

,001 ,015 ,001 ,000 ,000 ,023 

N 55 55 55 55 55 55 

 

 

 

Kuinka tärkeänä 
pidät, että soitat 
virheettömästi? 

Kuinka hyviksi ar-
vioit opettajasi 
opetusmenetel-

mät? 
Opettajani vaatii 

minulta liikaa 

Harrastaako ko-
tonasi joku muu 

musiikkia? 
Vanhempi/van-

hemmat 

Harrastaako ko-
tonasi joku muu 

musiikkia? 
Puoliso 

Kuinka todennä-
köisesti tulet jat-
kamaan musii-
kinopiskelua? 

Pearson Cor-
relation 

,287* ,382** -,395** -,325* ,278* ,498** 

Sig. (2-tai-
led) 

,034 ,004 ,003 ,015 ,040 ,000 

N 55 55 55 55 55 55 

 

 

 

 

 


