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Tiivistelmä 
Musiikinopettajan työvuotta rytmittävät useat koulun vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat, joissa oppilaiden 
omat musiikkiesitykset ovat perinteisesti olleet merkittävässä roolissa. Kuitenkin juhliin valmisteltavien 
musiikkiesitysten harjoitteluprosessin kasvatuksellisesta näkökulmasta puhutaan varsin vähän. Tutkimukseni tavoitteena 
oli selvittää, miten yhteistoiminnallinen oppiminen ilmenee tutkimassani juhlatilanteeseen tähtäävässä 
musisointiprosessissa yläkoulussa. 
 
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ensimmäinen osio käsittelee yhteistoiminnallista oppimista, sen historiaa ja 
osatekijöitä sekä musiikkikasvatuksen yhteistoiminnallisuutta. Yhteistoiminnallinen oppiminen koostuu viidestä erilaista 
elementistä, jotka ovat osallistujien samanaikainen kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus, positiivinen 
keskinäisriippuvuus, yksilöllinen vastuu, yhtäläinen osallistuminen ja sosiaaliset taidot sekä yhdessä tapahtuva tekemisen 
arviointi ja pohdiskelu. Toinen osio erittelee koulun juhlia ja niihin suunnattujen musiikkiesitysten harjoitteluprosessien 
luonnetta, musisointiprosessin vaiheita sekä musiikkiesitystä ja esiintymistä kasvatuksellisesta näkökulmasta. Koulujuhla 
on musiikkiesitykselle erityinen ympäristö, sillä yleisönä ei ole vapaaehtoinen joukko asiasta kiinnostuneita ihmisiä, vaan 
oppivelvollisuuttaan suorittavia oppilaita sekä opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa. Esiintyminen kuuluu musiikkiin 
luonnollisena osana ja musiikkiesityksen aikana esiintyjien välillä tapahtuu koko ajan yhteistyötä. Koulussa tapahtuvaan, 
yhteiseen esiintymiseen tähtäävän musisointiprosessin kulkuun sisältyy aina erilaisia vaiheita, joissa musisointiprosessi ja 
osallistujien ryhmäprosessi kietoutuvat yhdeksi prosessiksi. 
 
Tutkimukseni on etnografinen. Hankin aineistoni integroituen osaksi suomalaisen yläkoulun kahdeksasluokkalaisten 
musiikin valinnaisryhmää. Tämän ryhmän vastuulla oli tuottaa musiikkiesityksiä ja yhteislaulujen säestyksiä koulun 
joulujuhlaan 2016. Tutkimusaineistoni koostuu kenttämuistiinpanoista, valokuvista, haastatteluista, tutkittavien 
tuottamista kirjallisista reflektioista, hashtageista sekä videoista. Aineistoa keräsin laajasti musisointiprosessin eri 
vaiheilta: musiikintunneilta luokasta, käytäväkeskusteluista, musiikkivälineiden roudaushetkistä, kenraaliharjoituksista ja 
harjoituksien väliajoilta sekä itse joulujuhlasta. Viimeiset merkinnät aineistosta löytyvät juhlaa seuranneen joululoman 
jälkeiseltä ensimmäiseltä musiikintunnilta vuodelta 2017. Aineiston tuoton jälkeen litteroin eriformaattiset aineistot 
yhdeksi tekstitiedostoksi, jonka jälkeen analysoin aineiston teoriaohjaavan eli deduktiivisen sisällönanalyysin avulla. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimukseni aikana tallensin aktiivisesti ja avoimesti tietoa siitä, mitä kentällä tapahtui. 
Analyysivaiheessa etsin aineistosta yhteistoiminnallisen oppimisen ilmiön teoriataustan ilmentämisen tapoja ja 
alleviivasin ne erivärisillä tusseilla kategorioittain. Alleviivaamani kategoriat eivät tietenkään ilmenneet tekstistä suoraan, 
vaan pikemminkin hetkinä, sanoina, tilanteita, ilmeinä, tunnelmina ja tekoina. 
 
Tutkimustulosteni valossa juhlaesiintymiseen tähtäävässä musisointiprosessissa ilmenee yhteistoiminnallisen oppimisen 
piirteitä. Mahdollisuus avoimeen sanalliseen ja sanattomaan viestintään ilmeni oppilaiden rohkeudessa keskustella 
keskenään ja analysoida projektiin ja sen musiikkiin liittyviä asioita. Vastuunkanto ilmeni oppilaiden tavassa huolehtia 
asioista ja siitä, että jokainen ryhmän jäsen pärjää omissa tehtävissään. Toisaalta vastuun kantamattomuus ilmeni tavassa 
jättäytyä ryhmän ulkopuolelle tai olla ottamatta osaa yhteiseen päätöksentekoon ja keskusteluun. Yhteistoiminnallisen 
oppimisen keskeisin ajatus positiivisesta keskinäisriippuvuudesta toteutuu yhteismusisoinnissa aina, sillä musisoivassa 
ryhmässä jokaisen jäsenen menestys vaikuttaa koko ryhmän menestykseen. Positiivista keskinäisriippuvuutta osoitti 
oppilaiden tapa suhtautua toisiin ryhmäläisiin yhteistyökumppaneina kilpailijoiden sijaan. Musisoidessa kiinnitetään 
yhdessä huomiota siihen mikä onnistui, mikä ei ja tehdään parannusehdotuksia. Oppilaat ja ryhmän opettajakin 
reflektoivat ja arvioivat varsinkin musiikillisia asioita kaikissa harjoituksissa. Yhteinen reflektointi ilmeni opettajan 
tavassa ohjata projektin jälkeistä keskustelua. Kaikkia yhteistoiminnallisen oppimisen osatekijöitä ei kuitenkaan ilmennyt 
toiminnassa jatkuvasti. 
Jatkotutkimuksena kiinnostavaa olisi analysoida sama aineisto aineistolähtöisesti ja vertailla näiden tutkimusten tuloksia. 
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1 JOHDANTO  

Musiikinopettajan työvuotta rytmittävät useat vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja 

esiintymiseen valmistautumiset erilaisten oppilasryhmien kanssa. Siksi niihin 

oppimisprosesseihin joita oppilaat käyvät läpi valmistautuessaan juhlien ja muiden koulun 

tilaisuuksien musiikkiesityksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Juhlia järjestetään 

jatkuvasti, mutta juhlan valmisteluprosessin merkityksestä sosiaalisena tilanteena, 

kasvatustapahtumana sekä yhteisöön kasvattajana ei juurikaan puhuta. Juhlaan 

valmistautuminen tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden toimia ohjatussa projektissa, jossa on 

selkeä päämäärä. Yhteinen prosessi luo tilaa myös oman ja koko ryhmän työskentelyn 

reflektoinnille ja arvioinnille. 

Juhlat rytmittävät suomalaista kouluvuotta, ja musiikkiesityksillä sekä yhteislauluilla on 

niissä ollut perinteisesti keskeinen sijansa. Opettajien kesken juhlien ja esitysten ideoista 

keskustellaan kyllä jatkuvasti, mutta opetussuunnitelmassa, kurssikirjoissa ja 

tutkimuksessa juhlat ja musiikkiesitykset ovat silti jääneet yllättävänkin vähälle huomiolle. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa itse "juhla"-sana mainitaan musiikkia 

käsittelevässä kappaleessa vain kaksi kertaa, kun taas esimerkiksi uskontoa käsittelevässä 

kappaleessa se mainitaan paljon useammin. 

 Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten 
 taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia 
 yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa 
 huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, 
 eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva 
 toiminta. (Opetushallitus, 2014, s. 141) 

Vaikka koulun ja kasvatuksen päämääränä on tietysti yksilön optimaalisen kasvun 

tukeminen, yksilö kasvaa silti aina yhteisössään ja yhteisönsä vuorovaikutuksen kautta 

(Dewey, 2008/1916, s. 8.) Siksi koulun tarjoamat ryhmät ja yhteisöt ovat merkittävässä 

osassa oppilaan elämässä. Deweyn (2008/1916, s. 23) mukaan oppiminen ja kasvaminen 

on yksilön aktiivista toimintaa, ja siksi opettaja ei voi opettaa tai kasvattaa suoraan, vaan 

kasvattaminen tapahtuu rakentamalla suotuisaa ympäristöä oppimiselle ja kasvamiselle. 

Tällainen suotuisa ympäristö voisi olla yhteistoiminnallinen yhteisö, joka 

musisointiprosessissa toimii vuorovaikutuksellisesti ja aktiivisesti. 
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Yhteistoiminnallisen oppimisen taustalla on sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys. Sen 

mukaan ihminen oppii parhaiten yhdessä toisten kanssa. Tietämys ja ymmärrys syntyvät 

monesti pienessä ryhmässä, joka on heterogeeninen ja joka vahvistaa yhteistä kokemusta, 

siis oppimista. Yhteistoiminnallisten oppimisen menetelmien teoreettisissa perusteissa on 

yhtymäkohtia kehityspsykologi Jean Piaget'n ajatteluun, jonka mukaan ryhmä tuottaa 

kognitiivisia konflikteja, jotka johtavat korkeatasoisempaan ajatteluun ja ajatusrakenteisiin. 

(Hellström ym. 2015, s. 26.) Taustalla ovat myös Vygotskyn näkemykset, joiden mukaan 

uusien asioiden oppiminen tapahtuu aina sosiaalisessa, usein taitavamman ja aloittelevan 

oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. (Häkkinen & Arvaja, 1999, s. 207.) 

Rasku-Puttonen (2013) huomauttaa, etteivät nykyisen koulutuksemme käytänteet edistä 

niitä taitoja, joiden avulla oppilaat pärjäävät tulevaisuudessa moniulotteisessa 

yhteiskunnassa ja muuttuvassa työelämässä. Koulutusinstituutioita on haastettu 

muuttumaan vedoten sekä yhteiskunnan rakenteellisiin muutoksiin että viittaamalla uusiin 

käsityksiin oppimisesta ja opetuksesta. Koulutuksen kehittäminen edellyttää ympäröivän 

yhteiskunnan tarkkailemista ja tulevaisuuden tarpeiden kriittistä arviointia. (Rasku-

Puttonen, 2013, s. 13.) Koulujuhlien musiikkiesitysten valmisteluprosesseissa opitaan sekä 

itse esityksessä käytettäviä taitoja ja sisältöjä, kuten soittotaitoja tai musiikkitietoa, että 

projektityöskentelyn ja yhdessä tekemisen taitoja. Näitä kaikkia yhdessä toimimisen 

perusvalmiuksia tarvitaan myös nykyajan muuttuvassa työelämässä. 

Oppimisessa ja opettamisessa on tapahtunut myös muutos oppilaan roolin muuttuessa yhä 

aktiivisemmaksi. Oppilas oppii paremmin tekemällä itse asioita, omien kokemusten ja 

elämysten kautta. Opettajan rooli on enemmänkin oppimisen ohjaaja. Luokkahuone on 

jäänyt pieneksi ja oppimisympäristöt ovat laajentuneet luokkahuoneen ulkopuolelle aina 

tiedekeskuksesta virtuaaliseen oppimisympäristöön asti. (Manninen ym. 2007, s. 19–20.) 

Tätäkin näkökulmaa palvelee ajatus musiikkiesityksen kasvatuksellisesta ideologiasta 

oppimisympäristönä.  

Vuonna 2014 julkaistussa opetussuunnitelman perusteissa korostuvat laaja-alaiset 

tavoitteet ja konstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa oppilas on itse aktiivinen uuden 

tiedon luoja ja järjestäjä. Oppiainerajat ylittävä toiminnallinen työskentely rakentaa 

tärkeitä ajattelemisen taitoja ja oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti. 

Koulussa lisätään oppilaiden mahdollisuuksia osallistua opiskelun suunnittelemiseen ja 

opetuksessa tarjotaan mahdollisuuksia monilukutaitojen yhteistoiminnalliseen 
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harjoittamiseen. Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä tieto- ja viestintäteknologian 

palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, harjoitellaan 

projektityöskentelyä ja yrittäjyystaitoja sekä vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta 

yhteiskunnallisia asioita ja vaikuttamista kohtaan. Yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja 

sosiaalisten taitojen oppiminen ovat kaikki vahvasti mukana uusissa opetussuunnitelman 

perusteissa. (Opetushallitus, 2014, s. 281–284.) 

Hoikkala ja Paju (2014) kiinnittivät tutkimuksessaan huomiota siihen, miten vähän 

huomiota lasten ja nuorten ryhmäprosessit sekä nuorisokulttuurin kysymykset saavat 

opettajainkoulutuksessa. He käsittävät yhteisöt eräänlaisina kasvun kehinä, miljöinä, joissa 

lapset ja nuoret ovat toimittamassa asioitaan itsekseen, yhdessä muiden samanikäisten 

kanssa, aikuisten ohjaamina, mutta myös irrallaan sellaisesta. (Hoikkala & Paju, 2014, s. 

15.) 

Yhteisöllistä musiikkiluokilla toteutettua musisointiprosessia on Suomessa tutkinut 

oululainen Leena Pääkkönen väitöskirjassaan vuonna 2013. Hänen tutkimuksessaan kävi 

ilmi, että musiikin esittäminen ja omaan konserttiin valmistautuminen ryhmässä on 

nuorille merkityksellistä monella tapaa. Yhteiset haasteet ja tehtävät vaikuttavat 

positiivisesti ryhmän toimintaan ja vuorovaikutukseen. (Pääkkönen, 2013.) 

Musiikkiesityksiä ja juhlia koulun toimintakulttuurin rakentajina on tutkinut vantaalainen 

Hanna Nikkanen väitöskirjassaan vuonna 2014. Tutkimuksessaan hän hahmotti koulun 

juhlille ja niiden valmistamiselle kolme tehtävää: ne ilmentävät koulun arvoja, tukevat 

yhteisöllisiä toiminnan tapoja sekä rikastavat koulun arviointia ja toiminnan kehittämistä. 

(Nikkanen, 2014.) 

Tutkimukseni käsittelee perusasteen yläkoulun koulujuhlakulttuuria erityisesti 

yhteistoiminnallisen oppimisen näkökulmasta. Olen kiinnostunut kaikista niistä 

yhteistoiminnallisista prosesseista, joita oppilaat käyvät läpi valmistellessaan juhlien 

musiikkiesityksiä. Prosessit voivat olla luonteeltaan ja merkittävyydeltään monenlaisia. 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten yhteistoiminnallinen oppiminen näkyy 

koulussa juhlaesiintymiseen tähtäävässä musisointiprosessissa. 



 10 

2 YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN 

2.1 Yhteistoiminnalliset lähestymistavat 

Yhteistoiminnallinen oppiminen nähdään perinteiseen opettajavetoiseen oppimiseen 

verrattuna erilaisena suhtautumistapana oppimisprosessiin, muihin ihmisiin sekä 

toimintaympäristöihin. Keskeisintä yhdessä tapahtuvassa oppimisessa on oppijoiden 

välinen vuorovaikutus: yhdessä keskusteleminen, toisten ryhmäläisten tasa-arvoinen 

huomioiminen, muiden auttaminen sekä avoimen yhteistyön ideaali. Kohtaamme nykyään 

arjessa tilanteita, joiden menestyksekäs ratkaiseminen edellyttää monipuolista yhteistyötä, 

kekseliäitä neuvottelutaitoja, avarakatseisuutta, joustavuutta sekä luovuutta. Ainoastaan 

monipuolisten ja pitkälle kehittyneiden yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojen avulla 

voidaan saavuttaa kestäviä lopputuloksia. (Hellström ym. 2015, s. 104–109.)  

Häkkinen ja Arvaja (1999) tarkentavat, että yhteisöllisestä oppimisesta puhuttaessa 

viitataan yleensä tiedon rakentamisen ja kehittämisen kulttuuriin, jossa oppimisella 

tarkoitetaan lisääntyvää kykyä osallistua pienryhmää laajemman oppijayhteisön 

toimintaan. Yhteistoiminnallisella oppimisella tarkoitetaan yleensä sitä miten rajatun 

kognitiivisen yhteisön, usein pienryhmän, jäsenet rakentavat yhteistä ymmärrystä ja uutta 

tietoa oppimisen kohteena olevista ilmiöistä. Yhteistä yhteisölliselle ja 

yhteistoiminnalliselle oppimiselle on kuitenkin näkemys, jonka mukaan keskusteluissa ei 

ainoastaan välitetä jo olemassa olevaa tietoa, vaan luodaan kokonaan uutta tietoa 

sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. (Häkkinen & Arvaja, 1999, s. 208–209.) 

2.1.1 Historia 

Hellström ym. (2015) kertovat yhteistoiminnallisen ajattelun juurien johtavan 1800-luvun 

lopulle, jolloin yhdysvaltalainen koulutusfilosofian tutkija John Dewey esitti uuraa 

uurtavia ajatuksiaan siitä, miten oppilaiden keskinäisiä vuorovaikutustaitoja voisi pyrkiä 

vahvistamaan oppimistilanteissa koulussa. 1900-luvun puolivälistä lähtien näitä päätelmiä 

alettiin soveltamaan ryhmädynamiikan lakeihin perustuviin opetusjärjestelyihin ja 

kokeiluihin. (Hellström ym. 2015, s. 15–16.) Suomalaisessa pedagogiikassa Matti 

Koskenniemen ajattelu loi yhteistoiminnalliselle oppimiselle pohjaa. 1970-luvulla 

kasvatustieteelliseen sanastoon vakiintui uusi käsite, yhteistoiminnallinen oppiminen. 
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Yhteistoiminnallinen oppiminen oli suosittua erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa ja 

Englannissa 1980-luvulla, jolloin sitä tutkittiin runsaasti ja sen pohjalta kehitettiin myös 

uusia ja erilaisia opetusmenetelmiä. Suomessa yhteistoiminnallinen oppiminen nousi 

kunnolla puheenaiheeksi vasta 1990-luvulla. (Sahlberg & Sharan, 2002, s. 10.) 

Saloviidan (2006) mukaan sosiaalinen oppiminen alkoi näyttäytymään tutkimuksissa 

toimintamallina, josta on käytetty nimitystä "yhteistoiminnallinen oppiminen" (co-

operative learning). Yhden johtolangan mukaan toimintamallin taustalta löytyvät 

saksalaissyntyisen, mutta Yhdysvalloissa elämänsä vaikuttaneen Kurt Lewinin tutkimukset 

ryhmädynaamisesta käyttäytymisestä. Tämän jälkeen eräs hänen yhdysvaltalainen 

oppilaansa, tutkija Morton Deutsch kehitti ensimmäisen teorian ryhmien kolmesta 

tavoiteriippuvuuden muodosta. Hänen mukaansa oppivan ryhmän jäsenet olivat toisistaan 

positiivisesti riippuvaisia silloin, kun jokaisen ryhmän yksilön menestys oli riippuvainen 

myös muiden ryhmän jäsenien menestyksestä. Deutschin oppilaat David ja Roger Johnson 

jatkoivat positiivisen keskinäisriippuvuuden ajatuksen kehittelyä yhteistoiminnallisen 

työskentelyn yleiseksi malliksi. Kesti kuitenkin yllättävänkin pitkään, ennen kuin 

yhteistoiminnalliset menetelmät levisivät Suomen koululaitoksen arkeen asti. (Johnson & 

Johnson, 2006; Saloviita, 2006, s. 22.) 

Sahlbergin ja Sharanin (2002) mukaan Suomen kouluihin yhteistoiminnallinen oppiminen 

levisi kunnolla vasta 1990-luvun alussa. Tuohon aikaan Tampereen yliopistossa aloitettiin 

opetuskokeiluja sekä tutkimushankkeita, joissa yhteistoiminnallisen oppimisen rakenteilla 

oli keskeinen rooli. (Sahlberg & Sharan, 2002, s. 11.) Suomessa yksi merkittävä vaikuttaja 

oli myös kielididaktiikan professori Viljo Korhonen Tampereelta. Hänen aloitteestaan 

ensimmäisiä alan tutkimuksen tekstejä käännettiin suomeksi. Näistä lähtökohdista 

yhteistoiminnallinen oppiminen levisi pikku hiljaa myös opettajankoulutukseen sekä 

täydennyskoulutukseen asti. Yhteistoiminnallisen ajattelun suosion kasvussa oli 

luonnollisesti myös kolikon kääntöpuoli: esimerkiksi 1900-luvun loppupuolella tehdyissä 

tutkimuksissa yhdysvaltalaisista opettajista jopa yli 90 % ilmoitti käyttävänsä 

yhteistoiminnallista oppimista opetuksessaan, mutta tutkimusten mukaan opetus harvoin 

täytti kaikki yhteistoiminnallisuuden edellyttämät osatekijät. (Saloviita, 2006, s. 23.) 

Hoikkala ja Paju (2014, s. 234.) mainitsevat vielä, että Suomessa myös kasvatustieteilijät 

Pirjo Linnakylä ja Antero Malin ovat kirjoittaneet yhteistoiminnallisesta oppimisesta ja 

tutkineet opetuskäytäntöjä, joissa hyödynnettäisiin oppilaiden kykyä vetää muita 

ryhmäläisiä mukaansa.  
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Johnson ja Johnson (2006) teroittavat, ettei yhteistoiminnallisessa oppimisessa ole kyse 

ainoastaan yhdestä uudesta opetusmenetelmästä. Lisäksi opetukseen liittyy aina abstrakti 

taso, nimitetään piilo-opetussuunnitelmaksi. Kun koululuokan tietynlaiset toimintamallit 

toistuvat päivästä ja vuodestakin toiseen, ne tuovat mukanaan usein huomaamattomaksi 

jääneitä oppimistuloksia. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen liitettyjä arvoja ovat toisten 

kunnioittaminen ja auttaminen, oppilaitten tasavertaisuus, kaikkien osallisuus luokan 

toimintaan, sekä toisten oppilaitten näkeminen yhteistyökumppaneina kilpailijoiden sijaan.  

Tällainen arvopohja voisi välittyä piilo-opetussuunnitelmana yhteistoiminnallisen 

oppimisen myötä. (Johnson & Johnson, 2006, s. 46.) 

Barkleyn, Crossin ja Majorin (2005) mukaan ensinnäkin nykyään tiedetään, etteivät 

opettajat voi niin sanotusti kaataa tietoa oppilaittensa päähän, vaan oppilaiden täytyy itse 

nähdä vaivaa, olla aktiivisia ja rakentaa uusi tieto aiemmin opitun päälle. Jatkuva 

oppiminen vaatii oppilailtakin todellista sitoutumista. Toiseksi, nykyään työnantajat 

vaativat työntekijöiltään joustavaa tiimityöosaamista. Yhteistoiminnallinen oppiminen 

tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia oppia käsittelemään erilaisuutta sekä kehittää 

yhteistyötaitoja. Kolmanneksi, jatkuvasti muuttuva maailma hyötyy asiaansa sitoutunesta 

ihmisistä, jotka osaavat arvostaa erilaisia mielipiteitä sekä näkökulmia. Oppilaiden täytyisi 

oppia ajattelemaan kriittisesti, kuuntelemaan huolellisesti, osallistua rakentavasti ja toimia 

yhteen tehokkaasti, jotta yhteiset ongelmat voitaisiin ratkaista. (Barkley, Cross & Major, 

2005, s. xi–xii.) 

Hellströmin ym. (2015) mielestä tulevaisuuden koulumaailman isoja haasteita tulevat 

olemaan oppilaiden todellinen sitoututtaminen koulutyöskentelyyn, aktiivinen vastuullinen 

osallistuminen opiskeluun, sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Näihin 

kehittämistarpeisiin viittaavat useat kansallisten ja kansainvälisten oppimisen tutkimuksen 

tulokset. Koululuokkien kasvava moninaisuus tulee haastamaan perinteisen 

opettajajohtoisen opetustyylin. Näin ollen oppilaiden oikeutta ja vastuuta tehdä valintoja 

sekä osallistua oppimisprosesseihin ja muuhun koulun toimintaa koskeviin päätöksiin 

pitäisi lisätä. (Hellström ym. 2015, s. 18.) 

2.1.2 Osatekijät 

Johnson ja Johnson (2002) muistuttavat, että pelkästään oppilaiden sijoittaminen ryhmiin 

käskien heitä työskentelemään yhdessä ei tule johtamaan yhteistoiminnalliseen 
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oppimiseen. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen liittyy erittäin olennaisesti viisi tärkeää 

osatekijää, joiden onnistunut samanaikainen toteutuminen erottaa työskentelyn totutusta 

ryhmätyöskentelystä. Nämä viisi keskeistä elementtiä ovat samanaikainen suora 

vuorovaikutus, positiivinen keskinäinen riippuvuus, yksilöllinen vastuu, yhtäläinen 

osallistuminen ja sosiaaliset taidot sekä yhdessä tapahtuva toiminnan arviointi ja 

pohdiskelu. (Johnson & Johnson, 2002, s. 108-109; Saloviita, 2006, s. 43; Hellström ym, 

2005, s. 21.) 

Yhteistoiminnallisen oppimisen ensimmäinen osatekijä on toimintaan osallistujien suora, 

kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus. Eron totuttuun opettajajohtoiseen kouluopetukseen 

tekee esimerkiksi se, että useammat oppilaat voivat puhua samanaikaisesti luokassa 

suoraan kasvotusten toisilleen. Perinteisen tyylin ongelmana on oppilaiden hyvin vähäiset 

mahdollisuudet osallistua opetukseen. Puhumisen ja toisen oppilaan kuuntelemisen lisäksi 

vuorovaikutusta ovat esimerkiksi ilmeet ja eleet. (Saloviita, 2006, s. 45-46.) Hellströmin 

ym. (2015, s. 24) mukaan yhteistoiminnallisen ryhmän tulisikin olla sen kokoinen, että 

jokaisella ryhmän jäsenellä on oikeasti mahdollisuus kasvokkain tapahtuvan neuvottelun ja 

muun vuorovaikutuksen avulla osallistua yhteiseen toimintaan, sillä ryhmädynamiikan 

lakien mukaan sosiaalisen kanssakäymisen monimutkaisuuden aste kasvaa suhteessa 

ryhmäkoon kasvuun. Ryhmän toiminta ilman demokraattista puhumalla osallistumista ei 

ole yhteistoiminnallista. 

Positiivinen keskinäisriippuvuus on yhteistoiminnallisen oppimisen keskeisin periaate. 

Positiivinen keskinäisiippuvuus muodostuu ryhmäläisten välille aina silloin, kun yhden 

ryhmän jäsenen menestys merkitsee myös kaikkien muiden ryhmäläisten menestystä. 

Tutkimuksien mukaan positiivinen keskinäinen riippuvuus lisää oppimista sekä ryhmän 

jäsenten välistä tunnetta läheisyydestä. (Kagan & Kagan, 2002, s. 41.) Hellströmin ym. 

(2015) mukaan ryhmän jäsenten välille rakennetun positiivisen keskinäisriippuvuuden 

ansiosta oppilas huomaa, että hänen työpanoksensa hyödyttää muita ryhmän jäseniä ja 

ryhmän muitten jäsenten työpanos hyödyttää häntä. Tämä johtaa oppilaat sellaiseen 

yhteistyöhön jossa he luovuttavat omia voimavarojaan toisten käyttöön ja myös auttavat 

toinen toisiaan oppimisessa. Tällaisessa tilanteessa ryhmä kokee myös menestyksen 

yhteiseksi ja se taas lisää oppilasryhmän sisäistä kiinteyttä. (Hellström ym. 2015, s. 47.) 

Saloviidan (2006, s. 46) mukaan negatiivinen keskinäisriippuvuus taas on voimassa silloin, 

kun osallistujien pitää voittaa toisensa päästäkseen omiin tavoitteisiinsa.  
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Kagan ja Kagan (2002, s. 42) selittävät yksilöllisen vastuun merkitsevän jokaisen ryhmän 

jäsenen vastuuta omasta oppimisestaan tai työpanoksestaan. Kun oppilaille tehdään 

selväksi, että vastuu tekemisestä on heillä, lisääntyy myös todennäköisyys sille, että he 

osallistuvat paremmin. Hellströmin ym. (2015, s. 24) mukaan yksilöllinen vastuu 

merkitsee erityisesti sitä, että ryhmän jäsen kantaa vastuun omasta oppimisestaan, mutta 

samalla myös koko muusta oman ryhmän toiminnasta. Niin kutsuttuja vapaamatkustajia ei 

siis sallita. Saloviidan (2006) mukaan ryhmätyötä menetelmänä on kritisoitu siksi, että se 

antaa joillekin mahdollisuuden vain vapaamatkustaa toisten aktiivisempien ryhmäläisten 

siivellä. Yksilöllistä vastuuta vaativan ryhmätyöskentelyn muodostaminen kuitenkin 

muuttaa tilanteen totaalisesti. Vaikka tutkimusten mukaan yhteistoiminnallisuuden 

tehokkuus perustuu nimenomaan yksilölliseen vastuunkantoon, on yllättävää, että 

yksilöllinen vastuu on juuri se elementti, joka kaikkein yleisimmin puuttuu niistä 

työskentelytavoista, joita opettajat kertovat noudattavansa yhteistoiminnallisen oppimisen 

nimellä. (Saloviita, 2006, s. 49.) Myös Kaganin ja Kaganin (2002, s. 41) mielestä 

positiivisen keskinäisriippuvuuden lisäksi on erittäin tärkeää korostaa yksilön vastuuta.  

Neljäs yhteistoiminnallisen oppimisen osatekijä on yhtäläinen osallistuminen ja sosiaaliset 

taidot. Jokaisen ryhmäläisen yhtäläisen osallistumisen mahdollisuus tulisi turvata 

yksinkertaisissa tehtävissä jo esimerkiksi osallistujien tarkasti etukäteen suunnitellun 

työnjaon kautta. (Saloviita, 2006, s. 50.) Johnson ja Johnson (2002, s. 110) korostavat 

toimijoiden vuorovaikutustaitoja, sillä yhteistoiminnallinen hanke ei menesty ilman taitoa 

työskennellä ryhmässä. Yhtäläinen osallistuminen ja sosiaaliset taidot liittyvät olennaisesti 

suoran vuorovaikutuksen ja yksilöllisen vastuun osatekijöihin ja ovat osittain päällekkäisiä. 

Hellströmin (2015) ym. mukaan sosiaalisten taitojen hallitseminen sekä niiden jatkuva 

harjaannuttaminen tarkoittavat sitä, että opiskelulla on tiedollisten tavoitteiden lisäksi 

selkeät sosiaaliset tavoitteet. Tiedollinen tavoite on oppia ymmärtämään jokin uusi asia, 

mutta sosiaalinen tavoite on toiminnallisuuden kautta oppia sosiaalisia taitoja 

suunnitellussa ja rajatussa sosiaalisessa kontekstissa. (Hellström ym. 2015, s. 25.) 

Yhteistoiminnallisen oppimisen viidenneksi osatekijäksi on esitetty yhdessä tapahtuvaa 

arviointia ja pohdiskelua. Se tarkoittaa sitä, että arvioinnin ja ryhmän toiminnan 

reflektoinnin kautta vahvistetaan sekä tiedollista että yhteistyötaitojen oppimista. 

Reflektoinnin avulla voidaan esimerkiksi pohtia sitä, mitä opintojakson aikana opittiin, 

miten ja miksi toimittiin ja erityisesti sitä millä tavoin voitaisiin toimia paremmin 

seuraavalla kerralla. Ryhmän suorittama yhteinen arviointi tavallisesti etenee yleisestä 



 

 

15 

ryhmäprosessien pohdiskelusta kohti kriittisempää oman ajattelun ja toiminnan 

mietiskelyä. (Hellström ym. 2015, s. 25.) Johnsonin ja Johnsonin (2002) mukaan ryhmän 

suorittamassa reflektoinnissa ryhmän jäsenet keskustelevat siitä, kuinka he ovat edistyneet 

kohti tavoitteitaan ja onko ryhmän työskentely ollut kaikille sen jäsenile mielekästä ja 

tehokasta. Oppilaille on myös muistettava antaa aikaa sekä välineitä analysoida sitä, 

kuinka hyvin heidän oppimisryhmänsä toimivat ja miten paljon oppilaat käyttävät hyväksi 

omia vuorovaikutustaitojaan auttaakseen ryhmän jokaista jäsentä saavuttamaan 

menestyksekkään työskentelyilmapiirin. Onnistuneen reflektoinnin edellytyksenä on, että 

toiminta on määritelty mahdollisimman tarkasti, oppilaiden osallistumisesta yhteiseen 

reflektointiin huolehditaan, oppilaita muistutetaan käyttämään sosiaalisia taitojaan 

reflektoinnin aikana ja varmistetaan se, että reflektoinnin tarkoitus on jokaiselle 

ryhmäläiselle selvänä. (Johnson & Johnson, 2002, s. 110.) 

Saloviidan (2006) mukaan kaikkein suurimmat myönteiset vaikutukset 

yhteistoiminnallisella oppimisella on ryhmässä oppilaiden keskinäisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. (Ks. kuva 1.) Lisäksi joissakin tutkimuksissa yhteistoiminnallisen 

oppimisen on todettu parantavan oppilaiden itsetuntoa. Tutkimuksissa on raportoitu myös 

muita positiivisia vaikutuksia, kuten yhteistoiminnallisen oppimisen vaikutus yleiseen 

koulumyönteisyyteen ja opiskelumotivaatioon, itsekontrolliin ja epäitsekkyyteen. 

(Saloviita, 2006, s. 138–139.) 

KUVA 1. Yhteistoiminnallisuuden osatekijät ja vaikutukset Hellströmin ym. mukaan 

(2015, s. 27.) 
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Hellströmin ym. (2015) näkemyksen mukaan yhteistyötaitojen kehittäminen on 

suomalaisen koululaitoksen suurimpia haasteita jo nyt, mutta erityisesti tulevaisuudessa. 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa korostuvat tiedollisten oppimistulosten lisäksi 

itsetunnon, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja oppimistekniikoiden hallinnan 

kehittyminen. (Hellström ym. 2015, s. 16.)  

Sahlberg ja Sharan (2002) muistuttavat, että yhteistoiminnallisen oppimisen käytäntöihin 

ja tutkimukseen liittyy luonnollisesti myös haasteita. Nämä ongelmat ovat sen laatuisia, 

että sekä kouluissa toimivien opettajien, alan tutkijoiden että opettajankouluttajienkin olisi 

syytä huomiota ne. Erityisen tärkeää on nähdä vaivaa näiden vallitsevien epäkohtien 

poistamiseksi, mikäli haluamme nostaa niin tutkimuksen, koulutuksen kuin oppimisenkin 

laatua ja samalla luonnollisesti lisätä yhteistoiminnallisen oppimisen käyttöä ja vaikutuksia 

kouluissa. Jo olemassa olevan kokemuksen perusteella voidaan, että yhteistoiminnallisesta 

oppimisesta saattaa ajan saatossa tulla vain vaikeasti tunnistettava joukko erilaisia keinoja, 

joita käytetään monenlaisiin tarkoituksiin eri tilanteissa ilman, että käytäntöjä enää 

mitenkään liitetään alkuperäisiin, tieteellisestä tutkimuksesta johdettuihin lähtökohtiin. 

Tällöin tietystikään yhteistoiminnallisen oppimisen avulla ei saavuteta niitä positiivisia 

tuloksia, joista tutkimuksissa kerrotaan. Yhteistoiminnallista oppimista, samalla tavoin 

kuin mitä tahansa muutakaan opetukseen liittyvää uudistusta tai innovaatiota voidaan 

vahingossa tai tahallaan käyttää väärin. (Sahlberg & Sharan, 2002, s. 12.) 

2.2 Yhteistoiminnallisuus musiikkikasvatuksessa 

Elliottin (1995) edustaman praksiaalisen musiikkikasvatusnäkökulman mukaan musiikki 

on ensisijaisesti aina toimintaa, musiikin tekemistä. Hän painottaa, että musiikin tekemisen 

tulisi olla keskeinen kasvatuksellinen ja musiikillinen tavoite. Elliottin mukaan musiikin 

syvin olemus ei löydy pelkästään musiikkiteoksesta vaan siitä hetkestä, jossa se saatetaan 

soivaan muotoon. Siksi musiikin tekemiseen osallistuminen on niin tärkeää. (Elliot, 1995, 

s. 39, 172–173).  

Renshaw (2013) toteaa yhteistoiminnallisen oppimisen musiikissa olevan tutkimuksen 

keskiössä. Se tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle mestari–kisälli-oppimismallille, jossa 

oppiminen nähdään tiedon välittämisenä opettajalta oppilaalle. Lisäksi 
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yhteistoiminnallinen oppiminen myötäilee paremmin niitä oppimisen tapoja, jotka 

kuvastavat aidommin musiikin yhteistoiminnallista luonnetta. Yhteistoiminnallisen 

oppimisen tarkoitus on rakentaa siltaa kulttuuristen ja sosiaalisten erojen välille ja kohdata 

2010-luvun haasteet taideaineissa, koulutuksessa ja koko yhteiskunnassa. Jotta 

yhteistoiminnallinen oppiminen toimisi käytännössä ja voisi myös kehittyä edelleen, olisi 

elintärkeää luoda opetuksessa olosuhteita, jotka on rakennettu toimijoiden jaetun 

luottamuksen varaan. Yhdessä toimimisessa tarvitaan hyvää ryhmän dynamiikkaa ja 

kemiaa, ryhmän jäsenten välistä avointa vuorovaikutusta, aktiivista kuuntelemista 

ryhmässä ja yhteinen hyvä energia. Kaikki nämä yhteistoiminnallisen oppimisen avain 

elementit on kehitetty rakentamaan ryhmän yhteistä luottamusta. (Renshaw, 2013, s. 237.) 

Myös Christophersen (2013) korostaa musiikin yhteistoiminnallista luonnetta. Hänen 

mukaansa tiimityö ja yhteistyö toisten kanssa ovat luonnollinen osa musiikin kanssa 

toimivien elämää. Jopa kaikkein lahjakkaimmankin soolonsoittajan täytyy pystyä 

toimimaan omassa musiikillisessa yhteisössään ja hänen vääjämättä täytyy esiintyä ja 

kehittyä musiikillisesti yhdessä toisten musisoijien kanssa. On yllättävää, ettei tätä 

huomattavaa näkökulmaa musiikin yhteistoiminnallisen oppimisen tuotteliaisuudesta ole 

enempää kehitelty. Musiikki on yhteistoiminnallista harjoittelua ja musiikkia opettavien 

pedagogisten metodien tulisi heijastella tätä näkemystä. (Christophersen, 2013, s. 77.) 

Greenin (2008) bändisoittoa tarkastelevissa tutkimuksessa selvisi, että oppilaat 

käyttätytyivät yhdessä tiedostamattaan yhteistoiminnallisilla tavoilla. Ryhmäoppimisessa 

oppilaat alitajuisesti oppivat taitoja ja tietoja toisiltaan katselemalla, imitoimilla ja 

kuuntelemalla toisiaan. (Green, 2008, s. 123–126.) 

Partti, Westerlund ja Björk (2013, s. 61) painottavat, että tarkoituksenmukaisen 

musiikinopiskelun aloittaminen merkitsee aina myös liittymistä uusiin musiikillisiin 

yhteisöihin, tapahtuipa opiskelu sitten perinteisessä yksityisohjauksessa tai ryhmässä 

opiskelijan muodollisiin tai epämuodollisiin toimintatapoihin osallistuen.  

Musiikin opiskelun yhteisöllinen ja yhteistoiminnallinen luonne ei ole vähäpätöinen 

näkökulma oppimiseen ja sen merkityksellisyyteen koulussa. Muukkosen (2010) 

tutkimuksessa nuoret pohtivat musiikin opiskelun merkityksiä koulussa ja nostivat 

tärkeimmäksi huomioksi juuri yhteisöllisyyden. He kokivat, että parhaimmillaan 

yhteismusisoinnissa toteutuvat kiinnostus ja kunnioitus ryhmätoveria kohtaan, 

luottamuksen tunne, sallivampi käyttäytyminen muihin kouluaineisiin verrattuna, 
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yhteisölliset oppimiskokemukset ja onnistumiset sekä mahdollisuus kehittää omia 

musiikillisia taitojaan osana yhteisöä. Samassa tutkimuksessa myös musiikinopettajat 

nostavat esiin yhteisöllisyyden merkityksen ja toiminnan erityisen mahdollisuuden juuri 

koko ryhmän musisointiin osallistavassa yhteismusisoinnissa. Opettajat korostivat 

tekemisen turvallista ilmapiiriä ja mutkatonta ryhmädynamiikkaa kehittävän 

yhteismusisoinnin edellytyksenä. (Muukkonen, 2010, s. 167.) 

Kouluaineena musiikin tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen musiikin 

oppimiskokonaisuus, jossa monitahoiset musiikilliset työtavat, vuorovaikutustilanteet ja 

yhteismusisointi sekä muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, 

luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri, myönteiset musiikkikokemukset sekä 

musiikkielämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista 

osaamistaan. (Opetushallitus, 2014, s. 423.)  

Canen (2009) mukaan tehokas yhteisöllinen oppiminen musiikissa koostuu siitä, että 

jokainen musisoivan ryhmän yksilö osallistuu yhteisen musiikillisen tekemisen 

suunnitteluun, toteutukseen, järjestelyihin ja lopuksi myös toiminnan arvosteluun ja 

reflektointiin. Musiikin integroiminen koulussa myös muihin aineisiin voi tuottaa 

positiivisia tuloksia. (Cane, 2009, s. 33.) 

Partti, Westerlund ja Björk (2013) näkevät musiikin oppimiseen liittyvissä käsityksissä 

tapahtuneen viime aikoina muutoksia. Nykyisestä oppimiskäsityksestä voidaan hahmottaa 

kolme näkökulmaa, joiden mukaan musiikin oppiminen on ensinnäkin yksilön tiedon ja 

taidon omaksumista, toiseksi yhteisöllistä osallistumista ja verkottunutta toimintaa ja 

lisäksi aktiivista uuden tiedon luomista. Nämä kolme katsantakantaa eivät ole toisiansa 

poissulkevia, vaan ne näyttäytyvät limittäisinä ja toisiaan täydentävinä. Merkittävää on, 

että perinteisesti länsimainen musiikin oppimiskäsitys on perustunut enemminkin yksilön 

tiedon ja taidon omaksumiseen ja ympäristöön sopeutumisen kuin yhteisöllisen 

osallistumisen saati uuden tiedon luomiseen. (Partti, Westerlund & Björk, 2013, s. 55.) 

Partti, Westerlund ja Björk (2013) tähdentävät vielä, että musiikin oppiminen on 

eräänalinen sosiaalinen ja vuorovaikutteinen prosessi, jonka aikana oppiva yksilö ei 

ainoastaan omaksu uutta tietoa, vaan ottaa monipuoliseseti osaa oppimisryhmän 

käytäntöihin, sopeutuu sen vuorovaikutteisesti neuvoteltuihin normeihin ja sääntöihin, sekä 

luo yhdessä muiden oppijoiden kanssa jaettuja merkityksiä kokemuksilleen. Tällainen 
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näkökulma oppimiskäsitykseen painottaa taitojen ja tulosten sijaan oppimiskulttuurin ja 

siihen liittyvän aktiivisen toiminnan merkitystä oppimisessa. (Partti, Westerlund & Björk, 

2013, s. 60.) 

Osallistumista painottava oppimiskäsitys kannustaa siis musiikinopettajia keskittämään 

huomiota yksilöllisen tiedon- ja taidonhankinnan lisäksi erityisesti myös niihin välittömiin 

ja välillisiin yhteisöihin sekä verkostoihin, joissa niin tietoa kuin taitoakin luodaan ja 

jaetaan. (Partti, Westerlund & Björk, 2013, s. 62.) Oppimisen yhteisön välisiä kytköksiä 

kirjoituksissaan tutkinut Wenger painottaa, että aikainen pääsy osaksi asiantuntijayhteisöä 

voi olla jopa ratkaisevaa uuden tiedon ja taidon oppimisessa ja lisäksi se voi auttaa 

näkemään tulevaisuuden mahdollisuuksia.  

Wengerin (1998) tutkimuksien mukaan aloittelijan sulautuminen asiantuntijaryhmään 

tapahtuu vähitellen lisääntyvän osallistumisen avulla. Asteittain lisääntyvä musiikillinen 

taitavuus ei siis liity vain oppijan yksilöllisiin ominaisuuksiin ja oppimisen ponnisteluihin, 

vaan on myös saavutettavissa hänen osallistuessaan musiikilliseen toimintaan yhteisössä, 

jossa on runsaasti osaamista musiikkiin liittyvistä tiedoista ja taidoista sekä musiiin 

oppimisen reunaehdoista. Asteittain syvenevä osallistuminen on prosessi, jonka aikana 

oppipojat omaksuvat aitoihin asiantuntijan käytäntöihin vähitellen osallistumalla 

asiantuntijoiden hiljaista tietoa, toimintakulttuuria ja kasvavat asiantuntijayhteisön 

jäseniksi. (Wenger, 1998, s. 46–48; Lave & Wenger, 1991, s. 123–126.)  

Virkkulan (2014) tutkimuksessa kävi ilmi, että muusikon taitojen kehittymisessä 

yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella kokeneen ammattilaisen kanssa on keskeinen merkitys. 

Vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä ei ole pelkästään verbaalista, vaan 

osallistuessaan toimintaan oppilaalle jää mieleen toiminnan ja ajattelun malleja, jotka ovat 

pertusteena matkimiselle ja toisaalta myös persoonallisten valintojen tekemiselle. 

Ammattimuusikko opettajana siis ohjaa omalla tekemisellään oppilasta kohti 

musiikillisesti asianmukaista soittoa. Oppilas saa pikku hiljaa taitojen karttuessa lisää 

vastuuta esimerkiksi solistina ja säestäjänä, jolloin kasvuprosessi musiikkiyhteisön 

jäseneksi etenee. (Virkkula, 2014, s. 62.) 

Christophersen (2013) vakuuttaa, että musiikin opettamisessa on jo olemassa tietoa siitä, 

että yhteistoiminnallisella oppimisella on monia positiivisia vaikutuksia oppilaiden 

oppimistuloksiin. Positiivisia tuloksia ovat esimerkiksi syvempi ymmärrys opeteltavasta 
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asiasta, kasvanut empatiakyky muita kohtaan, toisten ryhmäläisten kunnioittaminen sekä 

yhteistyötaidot. Yleinen argumentti yhteistoiminnallisen oppimisen puolesta on se, että se 

valmistelee oppilaita sekä tulevaisuuden työelämään että toisaalta myös opettaa 

osallistumista demokraattisen yhteiskunnan päätöksentekoon. (Christophersen, 2013, s. 

77–78.) 
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3 MUSIIKKIESITYKSEN PROSESSI KOULUSSA 

3.1 Koulujuhlat ja musisointiprosessi 

Joulu- ja kevätjuhlat ovat koulujen oman lukuvuoden huipennuksia. Syyslukukauden 

lopussa järjestettävässä juhlassa yhdistyy joulun juhlinta sekä lukukauden päätös. Keväällä 

juhlistetaan niin kesäloman alkamista kuin lukuvuoden päätöstäkin. Koulujen joulu- ja 

kevätjuhlat ovat nuoren ensimmäisiä yhteisöjuhlia, joissa heidät sosiaalistetaan 

vallitsevaan juhlakulttuuriin. Yhteistä kaikille eri yhteisöjen juhlille on se, että niissä 

esitetään musiikkia ja yhteislauluja. (Aalto, 2008, s. 378.)  

Nikkanen (2014) kertoo koulun olevan musiikkiesitykselle varsin erityinen ympäristö. 

Normaalisti koulun ulkopuolisessa elämässä musiikkiesitysten pariin kokoontuu yhteisö, 

joka on kiinnostunut juuri tietyntyyppisestä musiikista tai jopa tietystä esiintyjästä. Sen 

sijaan koulussa musiikki tulee osaksi yhteisöä, joka ei niinkään ole koolla samanlaisen 

musiikillisen kiinnostuksen vuoksi tai edes omasta halustaan. Kouluun tullaan 

suorittamaan pakollista oppivelvollisuutta, ja Suomessa koulua ei oikeastaan koskaan 

valita musiikillisin perustein. Koulussa musiikkiesitystilanteisiin, kuten koulun juhliin ja 

muihin tilaisuuksiin osallistuminen on useimmiten osa kaikille pakollista koulun käyntiä. 

(Nikkanen, 2014, s. 29.) 

Nikkanen ja Westerlund (2009) painottavat oppilaiden omien musiikkiesityksien olevan 

olennainen osa koulun juhlaperinnettä. Kouluyhteisössäkin musiikkiesitykset liittyvät 

erilaisiin rituaaleihin ja lukuvuotta säännöllisesti rytmittäviin tapahtumiin. 

Musiikkiesityksillä halutaan juhlistaa tunnelmaa, tuoda tilaisuuteen lisäarvoa tai muistuttaa 

kulttuurisista tai kansallisista arvoista. (Nikkanen & Westerlund, 2009, s. 29.) 

Arjas, Hirvonen & Nikkanen (2013) esittävät, että koulussa korostuu usein yksilöllinen ja 

kielellinen työskentely. Tämän perinteisen opiskelun ohella musiikkiesityksen 

harjoitteluprosessi voi tarjota mahdollisuuden työskennellä yhdessä ja etenkin yhteistä 

päämäärää tavoitellen. Musiikin harjoittelu avaa kanavia erilaiseen sanattomaan, 

keholliseenkin viestintään ja on siten tasa-arvoisempaa myös niiden oppilaiden 

näkökulmasta, joille kielellinen kommunikaatio tuottaa vaikeuksia. Lisäksi musiikkia on 

mahdollisuus harjoitusprosessia varten sovittaa siten, että monenlaisilla musiikillisilla 
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taidoilla voi osallistua mielekkäästi yhteismusisointiin. Musisointiprosessin lomassa 

voidaan näin ollen sekä korostaa monenlaista yksilöllistäkin osaamista että erityisesti luoda 

yhteenkuuluvuuden tunneta. Musiikkiesitystä voidaan siis pitää erinomaisena 

oppimisympäristönä sekä musiikillisille taidoille että sosiaalisille kyvyille. (Arjas, 

Hirvonen, & Nikkanen, 2013, s. 233.) 

Pääkkösen (2013) mukaan koulussa tapahtuvaan, yhteiseen esiintymiseen tähtäävän 

musisointiprosessin kulkuun sisältyy aina erilaisia vaiheita. Nämä vaiheet ovat 

etenemisvaihe, etsimisvaihe ja yhteisövaihe. Etenemisvaiheella tarkoitetaan 

musisointiprosessin alkua sekä itse harjoitusprosessin käynnistymistä, johon kuuluu 

luonnollisesti suunnittelua, tehtävien jakoa ja omaan työskentelyyn keskittymistä. 

Alkuvaiheen jälkeen harjoittelun intensiteetti tiivistyy ja musiikilliset haasteet tulevat 

näkyviin. Tässä kohtaa toiminnasta on havaittavissa etsimisvaihe, jossa toimivan ryhmän 

monimuotoisuus alkaa päästä esille. Etsimisvaiheessa ryhmän sisällä tapahtuu eniten. 

Etsimisvaihetta seuraa ennen prosessin loppua tärkeä yhdessä toimimisen vaihe eli niin 

kutsuttu yhteisövaiheeksi, jossa projekti saatetaan yhdessä päätökseen. Yhteisövaiheessa 

etsimisvaiheen monet hankaluudet ja vastoinkäymiset on voitettu ja maaliin pääsyn  

jälkeen oppilaat haluavat muistella sattuneita myönteisiä ja hauskoja asioita 

kommelluksineen. (Pääkkönen, 2013, s. 174.) 

Pääkkösen (2013) tutkimuksen mukaan näyttää sitä, että itse musisointiprosessi ja 

tutkittavien osallistujien ryhmäprosessi kietoutuvat yhdeksi prosessiksi, jossa 

ryhmäprosesseja sekä itse musiikin oppimista ei pysty erottaa toisistaan. 

Musisointiprosessissa tutkittavat neuvottelevat niin sosiaalisista kuin musiikillisistakin 

käytänteistä jatkuvasti ja musisointiprosessin merkityksellisyys tutkittaville muodostuukin 

juuri näissä käytänteissä. Pääkkösen tutkimuksessa tutkittavien kertomusten perusteella 

musisointiprosessin keskeisimpänä merkityksenä on juuri ryhmässä tapahtuva yhdessä 

tekeminen, ja toisaalta myös oman luokkahengen merkityksellisyys näyttää merkittävästi 

perustuvan siihen, että ryhmässä musisoidaan. Musisointiprosessi on tutkittaville tärkeä 

myös siksi, koska siinä tapahtuvaa oppimista kuvataan informaalimpana kuin muuta 

koulun käyntiä tai tavallista musiikintuntia. (Pääkkönen, 2013, s. 175.) 

Green (2008) näkee informaalin oppimisen eroavan perinteisestä opettajalähtöisestä 

oppimisesta kolmella hyvin merkittävällä tavalla. Vertaisoppijoiden rooli opettajana on 

erilainen kuin virallisen opettajan. Toiseksi, Greenin tutkiman projektin tuloksissa kävi 
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ilmi, että vertaisoppijat käyttivät opetuksessa erilaisia metodeja kuin viralliset opettajat. 

Kolmanneksi, useimmille informaaliin oppimiseen kuului myös vertaisoppijoiden 

opettaminen ja sen myötä itsekin oppiminen. (Green, 2008, s. 117–121.) 

Väkevän (2013) mielestä informaalisen oppimisen merkityksestä formaalissa 

oppimisympäristössä, kuten koulussa, voidaan hahmottaa myös niin kutsutun piilo-

opetussuunnitelman käsitteen näkökulmasta. Piilo-opetussuunnitelma viitaa niihin 

virallisen opetussuunnitelman ulkopuolisiin tavoitteisiin, käytäntöihin ja arvoihin, jotka 

kietoutuvat osaksi koulujen ja muidenkin oppilaitosten toimintaa. Piilo-opetussuunnitelma 

voi toteutua monenlaisissa erilaisissa oppilaitoksen sisäisissä vuorovaikutustilanteissa, 

esimerkiksi välitunneilla, kerhotoiminnassa, juhlissa ja miksei oppitunneillakin. (Väkevä, 

2013, s. 96.) 

3.2 Musiikkiesitys kasvatuksellisena käytäntönä 

Esiintyminen on varsin luonnollinen osa muusikkoutta, oli sitten kyseessä 

musiikkiharrastus tai musiikillinen ammatti. Musiikkiesitys mahdollistaa musiikillisen 

tilanteen ja kokemusten jakamisen, mikä on monille todella merkityksellinen ilon ja 

mielekkyyden lähde. Musiikkiesitystä käytetään myös juhlistettaessa erilaisia tilaisuuksia 

tai tapahtumia ja kertomaan niiden tärkeydestä. Musiikki kuuluu kulttuurissamme tärkeänä 

osana erilaisiin rituaaleihin kuten perhejuhliin ja koulun päättäjäisiin. (Arjas, Hirvonen & 

Nikkanen, 2013, s. 225.) 

Nikkanen (2010) näkee musiikin olevan luonteeltaan sekä esittämistä että esiintymistä. 

Tällöin itse musiikillisen sisällön lisäksi huomion kohteena ovat erityisesti myös esiintyjät 

ja heistä koostuvan yhteisön kulttuuriset arvot, jopa sosiaaliset rakenteetkin. Täten 

musiikkiesitys voidaan nähdä myös tapana toteuttaa ja ymmärtää omaa itseä sekä yhteisön 

sosiaalista elämää. (Nikkanen, 2010, s. 48–56.) Kuitenkin musiikkiesitykseen 

valmistauduttaessa pelkkä musiikillisten taitojen harjoittelu ei riitä, vaan opettajan on 

ohjattava koko prosessia. Keskiöön usein nousee musiikkiesityksen merkitys yhteisön 

kulttuurin ja sosiaalisten suhteiden ilmentämisessä ja myös rakentamisessa. (Arjas, 

Hirvonen & Nikkanen, 2013, s. 227.) 

Davidsonin (1997) mukaan musiikkiesityksen aikana tapahtuu koko ajan esiintyjien välistä 

yhteistyötä ja molemmin puoleista palautteenantoa niin kanssasoittajien kuin yleisönkin 
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välillä. Esiintyjät kertovat positiivisista, lähes euforisista kokemuksistaan julkisissa 

esiintymisissä. Monet pystyvät ylittämään itsensä päästessään esiintymään yleisön eteen. 

Musiikin esittäjäryhmän positiivinen vaikutus esiintymisen kokemukseen riippuu kuitenkin 

saadun palautteen laadusta. Hyvän palautteen saaneet esiintyjät kokevat esiintymisessä niin 

kutsuttua sosiaalista helpontumista, kun taas huonoa palautetta saaneet kokevat 

esiintymisen hyvin negatiivisena asiana. Kanssasoittajat koetaan yleisesti 

esiintymisjännitystä helpottavana asiana. (Davidson, 1997, s. 215.) 

Nikkasen (2014, s. 30) mukaan sosiokulttuurisen, musiikkia osana ihmisen sosiaalista 

vuorovaikutusta korostavan näkökulman mukaan musiikkiesityksen merkityksellisyys ei 

määrity ainoastaan musiikillisen sisällön, vaan myös musiikillisen toiminnan ja 

musiikkiesityksen aiheyhteyden mukaan. Usein musiikkiesitykset liittyvätkin koko koulun 

yhteisiin juhliin ja tapahtumiin ja siksi niillä on niin suuri merkitys koko koulun 

toimintakulttuurin rakentamisessa. Juhlissa ja tapahtumissa pyritään luonnollisestikin esiin 

tuomaan koulun parasta osaamista ja näyttäytymään parhaimmillaan. Koulun juhlissa sekä 

musiikin esittäjät että yleisö tulevat normaalisti samasta rajatusta oppilaiden yhteisöstä, 

jotka jakavat keskenään myös yhteisen koulutyön arjen. Siksi koulun arjessa rakentuvat 

sosiaaliset suhteet vaikuttavat merkittävästi musiikkiesitysten valmistamisen prosessiin ja 

myös itse esitystilanteeseen. (Arjas, Hirvonen & Nikkanen, 2013, s. 233.) 

Peruskoulun musiikkikasvatuksen tehtävänä on ensinnäkin tukea jokaisen oppilaan 

musiikillisten taitojen ja hyvän musiikkisuhteen rakentumista, mutta lisäksi myös luoda 

edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen 

osallisuuteen. (Opetushallitus, 2014, s. 422.) Jos musiikkiesitysten ajatellaan välittävän ja 

rakentavan yhteisön arvomaailmaa ja sosiaalisia suhteita, koulun musiikkiesitysten ja 

niiden valmistamisen tapojen tulisi perustua peruskoulun yleiseen arvopohjaan ja edistä 

tasa-arvoa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.  

Arjas, Hirvonen ja Nikkanen (2013) huomauttavat, että koulun näyttäminen juhlissa ja 

niiden esityksissä parhaimmillaan ei tarkoita sitä, että kouluyhteisön jäsenet tulisi laittaa 

paremmuusjärjestykseen, vaan sitä, että juhlissa ja esityksissä jokainen pyrkii tekemään 

parhaansa. Musiikillinen mielekkyys ja laadukkuus eivät ole kiinni esityksen sisällöstä, 

vaan suurempi merkitys on sillä, että kaikki mitä tehdään, tehdään hyvin. Esityksen 

valmistelussa jokaiselle oppilaalle pitäisi pyrkiä antamaan sopiva tehtävä, johon sekä taidot 

että motivaatio riittävät. Näin voidaan hyödyntää kunkin oppilaan osaamista. Lisäksi 
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esiintymiseen valmistautuminen tarjoaa motivaation opetella oma tehtävä mahdollisimman 

hyvin. Täten esitykseen valmistautuminen edistää sekä musiikillisten taitojen että 

opiskeluun liittyvien taitojen kehittymistä. Musiikkiesityksen valmistelemista tulisi käyttää 

jokaisen oppilaan mahdollisuutena tehdä parhaansa. Kokemus esiintyjänä olemisesta 

rakentaa myös arvostusta muita esiintyjiä kohtaan. (Arjas, Hirvonen & Nikkanen, 2013, s. 

237.) 

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja 

ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden 

kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden 

musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja 

tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja 

oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin 

parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin 

opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän 

ilmaisutaitojensa kehittymistä. (Opetushallitus, 2014, s. 422.) 

Juvosen, Lehtosen ja Ruismäen (2012) tutkimuksessa kävi ilmi, että musiikissa 

onnistuminen luo positiivista uskoa omiin taitoihin ja mahdollisuuksiin myös muissa 

oppiaineissa koulussa. Musiikin opiskelu edellyttää harjoittelua ja runsasta vaivan 

näkemistä tavoitteen saavuttamiseksi, jolla on siirtovaikutuksia myös muuhun koulussa 

tapahtuvaan opiskeluun. Musiikilla on koulussa tärkeä tasapainottava merkitys 

tietopainotteisten oppiaineiden joukossa. Musiikki tarjoaa itseilmaisuun ja tunteisiin 

liittyviä merkityksiä, jotka edesauttavat jaksamista myös muissa kouluaineissa ja jotka 

tuottavat opiskelijalle hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Ne myös tarjoavat onnistumisen 

mahdollisuuksia sellaisille oppilaille, joiden mielenkiinto kohdistuu enemmän tekemällä 

oppimiseen kuin teoreettisiin aineisiin. (Juvonen, Lehtonen & Ruismäki, 2012, s. 20–21.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimustehtävänäni oli selvittää, miten yhteistoiminnallinen oppiminen ilmenee 

juhlatilanteeseen tähtäävän musisointiprosessin yhteydessä.  

Tutkimuskysymykseksi muodostui: 

 Miten yhteistoiminnallinen oppiminen ilmenee tässä juhlaesiintymiseen tähtäävässä 

 musisointiprosessissa koulussa? 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka metodologiana käytän 

etnografiaa. Hoikkalan ja Pajun (2014, s. 243) mukaan etnografinen metodi on luonteva 

valinta luokkahuoneen ryhmäprosessien tutkimiseen. Kiviniemen (2007) mukaan 

laadullista tutkimusta voi luonnehtia eteneväksi prosessiksi. Kun tutkimuksessa 

aineistonkeruun väline onkin inhimillinen, eli tutkija itse, se voi vaikuttaa aineiston 

näkökulmiin ja tulkintaan. Ne voivat kehittyä tutkijan mielessä vähitellen 

tutkimusprosessin edetessä. Laadullista tutkimusta voi luonnehtia prosessiksi myös siksi, 

että tutkimuksen etenemisen eri vaiheita ei voi välttämättä etukäteen ennustaa. Esimerkiksi 

tutkimustehtävään tai aineistonkeruuseen liittyvät ratkaisut voivat muotoutua vähitellen 

tutkimuksen edetessä. Täten laadullista tutkimusta voikin siis luonnehtia jatkuvaksi 

päätöksentekotilanteeksi tai ongelmanratkaisusarjaksi. (Kiviniemi, 2007, s. 70–71; Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, s. 9–16.) 

4.1 Etnografia metodologiana 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäkseni etnografian, sillä katsoin, että tutkittavan ryhmän 

toimintaan soluttautuvalla osallistuvalla havainnoinnilla saan luotettavimman informaation 

ryhmätoiminnan todellisuudesta. Gordonin, Hollandin ja Lahelman (2001, s. 188–189) 

mukaan etnografia taipuu erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimukseen, 

kulttuurintutkimukseen, kriittiseen pedagogiaan ja feministisiin tutkimuksiin. 

Etnografia sanana tarkoittaa ihmisistä kirjoittamista. Etnografisen tutkimuksen 

tarkoituksena on monipuolisten aineistonkeruumenetelmien keinoin ymmärtää ja kuvata 

tutkittavaa yhteisöä tai ihmisryhmää. Etnografian juuret ovat antropologiassa. Onkin 

ymmärrettävää, että kun tutkija meni vieraaseen kulttuuriin, hänen oli pitkään kentällä 
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ollen selvitettävä tutkittavan kulttuurin ominaispiirteet ja ymmärrettävä, miksi yhteisö 

toimi niin kuin se toimi. Keskeistä etnografiassa on osallistumisen, havainnoinnin ja 

kokemuksen suuri merkitys tutkimusprosessissa. Nykyäänkin etnografiseen tutkimuksiin 

kuuluu pitkähkö kenttätutkimusvaihe, jonka aikana tutkija tarkkailee tutkimuskohdetta ja 

pyrkii ymmärtämään tapahtumien merkitystä osallisten omasta näkökulmasta. 

(Lappalainen, 2007, s. 10.)  

Etnografialle ei ole löydettävissä yhtä yhteistä määritelmää. Otetta sovelletaan silloin, kun 

halutaan tuoda näkyville monisyisiä kulttuurisia ilmiöitä ja prosesseja sekä erityisesti 

niiden merkityksiä niin yksilöille kuin yhteisöillekin. Kentältä kerättävät monipuoliset 

aineistot ja erityisesti tutkittavien kanssa syntyvä vuorovaikutus suuntaavat koko 

tutkimusprosessin kulkua ja siten myös prosessin lopputuloksia. Etnografiaan kuuluukin 

aina ennakoimattomuus ja yllätyksellisyys. (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2014, s. 7–

8.) Lappalaisen (2007) mukaan etnografiselle tutkimusprosessille onkin ominaisinta 

omakohtainen ruumiillinen kokemus tutkimuskohteena olevasta yhteisöstä. Etnografi 

osallistuu yhteisön arkeen pyrkien käyttämään kaikkia aistejansa havainnointiin: tutkija 

kuuntelee, katselee, tunnustelee, maistelee ja haistelee tutkimassaan yhteisössä. Hän 

suodattaa kokemuksiaan kentällä, paikantaa niitä analyyttisesti ja tulkitsee tuloksiaan 

tuoden esiin oman toimintansa. Ruumiillinen ja emotionaalinen läsnäolo tekee 

etnografisesta tutkimusprosessista erityisen. Näin ollen tutkija on osa tutkimansa yhteisön 

sosiaalista järjestystä ja väistämättäkin vaikuttaa siihen ainakin jollakin tapaa. 

(Lappalainen, 2007, s. 113.) 

Etnografiassa tärkeätä on niin kutsutun tiheän kuvauksen tuottaminen, eli pyrkimyksenä on 

monin erilaisten aineistonkeruumenetelmien avulla tuottaa monisyistä informaatiota 

tutkittavasta ilmiöstä. Tavoitteena on analysoida kattavasti kulttuurisia prosesseja sekä 

kulttuurin toimijoiden niille antamia merkityksiä. Etnografi tutustuu itse 

tutkimuskohteeseensa ja opettelee toimimaan sen arkisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa 

järjestyksissä. (Geertz, 1973, s. 24–30; Lappalainen, 2007, s. 9–10.) 

Etnografiselle tutkimukselle on leimaavaa, että aineiston tuotanto, analyysi, ja tulkinta 

kulkevat limittäin, sillä tutkija tekee alustavaa analyysia jo kentällä, alustavan analyysin 

ideat suuntaavat ja tarkentavat tutkijan mielenkiinnon kohdistamista, ja luonnoksia 

tutkimusraportista ja tuloksista saatetaan luonnostella jo kenttätyövaiheen aikana. 

(Lappalainen, 2007, s. 11; Kananen, 2014, s. 77.)  



 28 

Lappalaisen (2007) mukaan etnografia on kiistämättä melko työläs ja 

kokonaisvaltaisuudessaan niin henkisesti kuin fyysisestikin emotionaalisuutta unohtamatta 

kuormittava lähestymistapa tutkimukseen. Kuitenkin etnografian voima piilee sen 

mahdollisuuksissa tuottaa yhteiskunnallisesti merkityksellistä tutkimusta tekemällä 

näkyväksi erilaisia näkymättömiä ilmiöitä. (Lappalainen, 2007, s. 14.) 

4.1.1 Kentälle pääsy ja tutkimuksen kohderyhmä 

Etnografisessa tutkimuskirjallisuudessa puhutaan sisäänpääsystä tutkimuskentälle. Yleensä 

kenttä on jokin yhteisö, kulttuurin osa-alue tai yhteiskunnan instituutio, johon tutkija astuu 

sisään. (Palmu, 2007, s. 139.) Kanasen (2014, s. 74) mukaan kenttä voi yhtä hyvin 

tarkoittaa lähiötä, kulttuurialuetta, tapahtumaa tai mitä tahansa, jossa on ihmisiä ja heistä 

muodostuvia ryhmiä tai yhteisöjä joko pysyvästi tai hetkellisesti.  

Minulle kentälle sisäänpääsy tarkoitti integroitumista kouluun ja osaksi koululuokkaa. 

Tutkimuslupaa varten keskustelin pariin otteeseen koulun musiikinopettajan sekä rehtorin 

kanssa tutkimukseni käytänteistä, tutkittavien informoinnista ja dokumentoinnin tavasta. 

Pääsimme näissä asioissa helposti yhteisymmärrykseen ja näin tutkimukseni sai luvan 

alkaa marraskuussa 2017. 

Tutkimukseni kohderyhmänä oli yläkoulun kahdeksasluokkalaisten musiikin 

valinnaisryhmä, jonka vastuulla oli joulujuhlassa esitettävän musiikin valmistaminen. 

Ryhmä koostui kolmestatoista oppilaasta, jotka olivat monilta eri rinnakkaisluokilta. 

Ryhmä harjoitteli opettajansa johdolla vakituisesti kaksi kertaa viikossa oppitunnin (75 

min) verran ja lähempänä itse juhlaa myös useammissa lisäharjoituksissa, 

kenraaliharjoituksissa, sekä esiintyi tietysti myös itse joulujuhlassa. 

Työskentelyssä minulla oli ikään kuin useampi rooli. Kerroin tutkittaville tutkimuksen 

alussa itsestäni ja tutkimuksesta, sekä jaoin tutkimuslupa tiedotteen. (Ks. Liite 1) Tämän 

jälkeen oli kaikille selvää, että osallistun ryhmän toimintaan tutkijana ja apuopettajana. 

Lisäksi oppilailla oli tieto siitä, että tulisin jatkamaan heidän kanssaan toimimista 

tutkimusjakson jälkeen opetusharjoittelijana. Apuopettajana en ollut vastuussa 

opettamisesta ja tunnin kulusta, mutta juuri siksi minulla oli aikaa ja mahdollisuuksia 

auttaa ryhmää ja sen jäseniä, soittaa ja laulaa yhdessä heidän kanssaan ja kaiken toiminnan 

keskellä havainnoida toimintaa, keskustella ja välillä kirjoittaa muistiinpanoja kaikesta 
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kokemastani. Marttila (2014) kertoo tutkijan useampien roolien olevan usein päällekkäisiä. 

Tutkija on tarkkailija, tiedon kerääjä, mutta myös eläytyjä. Suhteiden luominen tutkittaviin 

ja tutkimuskenttään rakentuu eri pohjalta kuin esimerkiksi ystävyyssuhteina. (Marttila, 

2014, s. 366–368.) 

4.1.2 Osallistuva havainnointi 

Havainnointi on kvalitatiivisessa tutkimuksessa varsin yleinen aineistonkeruumenetelmä. 

Usein havainnointiaineistoon yhdistetään muitakin tapoja kerätä tietoa. Erityisesti 

havainnoinnin käyttö on yleistä silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä tiedetään hyvin vähän. 

Havainnoinnin avulla on mahdollista liittää muita aineistonkeruumenetelmiä paremmin 

saatuun tietoon. Havainnointi voi auttaa näkemään asiat oikeissa yhteyksissään. Lisäksi 

havainnoinnin avulla voidaan monipuolistaa tutkittavasta ilmiöstä saatua tietoa. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2004, s. 83.) 

Toisaalta havainnointi ainoana aineistonkeruuemetelmänä on analyysin kannalta 

haasteellinen. Havainnoinnin ja haastattelun tai muunlaisen aineistonkeruumenetelmien 

yhdistäminen on monesti hyvinkin hedelmällistä. Havainnointi yksin tai yhdessä toisten 

aineistonkeruumenetelmien kanssa on aina suuritöinen ja aikaa vievä 

aineistonhankintamenetelmä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 81.) 

Kanasen (2014) mukaan osallistuvaa havainnointia tarkoitetaan silloin, kun tutkija on 

fyysisesti läsnä itse tutkimustilanteessa. Osallistuvasta havainnoinnista voidaan erottaa eri 

asteita sen mukaan, minkälainen rooli tutkijalla on. (Kananen, 2014, s. 82.) Osallistuvassa 

havainnoinnissa tutkija osallistuu jollakin tavalla tutkimansa yhteisön toimintaan (Eskola 

& Suoranta, 2001, s. 98). Näin ollen tutkijan rooli on aina aktiivinen. Sosiaaliset 

vuorovaikutustilanteet ovat todella olennainen osa informaation hankintaa. Osallistuvan 

havainnoinnin kohdalla on relevanttia pohtia sitä, minkä verran tutkijan tulee kentän 

tapahtumien kulkuun vaikuttaa tai toisaalta olla vaikuttamatta. Tästä ollaan montaa mieltä. 

Yksi näkemys on, että tutkijan aktiivinen tapahtumiin vaikuttaminen on sitä 

perustellumpaa, mitä toimintatutkimuksellisempi tutkimuksen asetelma on. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2004, s. 84.)  

Grönfors (2007) korostaa tutkijan sekä tutkittavan välistä intiimiä vuorovaikutusta, joka on 

aina molemmin suuntaista dialogia. Tutkijalla voidaan nähdä olevan eräänlainen 
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kaksoisrooli kentällä sekä ihmisenä että tutkijana, mutta huomionarvoista on, että parhaiten 

toimimme omasta persoonastamme käsin. Luonteva, persoonallinenkin esiintyminen luo 

varmuutta ja luottamusta kentällä. (Grönfors, 2007, s. 151–158.) 

Hoikkala ja Paju (2014) kuvaavat osallistuvaa havainnointia sosiologina ja 

nuorisotutkijana olemisena. Heidän mukaansa osallistuva havainnointi on mukana olemista 

koulussa, koulun penkeillä, mutta myös muissa ympäristöissä, missä oppilaiden päivät 

kuluvat. (Hoikkala & Paju, 2014, s. 14.) Grönforsin (1985) mielestä ei pidä unohtaa, että 

kenttätyössä on usein hiljaisiakin hetkiä, jolloin ei tunnu tapahtuvan oikeastaan mitään 

tutkimuksen kannalta kovinkaan merkittävää. Kuitenkin hiljaisinakin hetkinä tapahtuu 

kanssakäymistä, ja tällainen tilanne saattaakin yhtäkkiä olla vähintäänkin yhtä merkittävä, 

kuin aktiivisempi vuorovaikutustilanne. (Grönfors, 1985, s. 94.) 

Osallistuvan havainnoinnin haaste piilee siinä, miten kaiken oleellisen kentällä tapahtuvan 

voi saada muistiinpanoihin kirjatuksi. Lappalaisen (2007) mukaan havainnoimalla tuotettu 

etnografinen aineisto on oikeastaan lopulta moneen kertaan läpisuodattunut: kaikkea ei 

tutkija ehdi havaita, kaikkea havaitsemaansa ei mitenkään pysty kirjaamaan ja kaikkea 

kirjaamaansa ei aina saa  kuitenkaan aineistoksi asti. Monesti pienet asiat, kuten 

äänensävyt, ilmeet, eleet, tavat liikkua ja olla tuntuvat tärkeiltä, mutta samalla niiden 

kuvaaminen aineistoa varten lähes mahdottomalta. (Lappalainen, 2007, s. 127.) 

Itse osallistuin havainnoiden tutkimusryhmäni kaikkeen toimintaan, joka liittyi 

joulujuhlaan tähtäävään musisointiprosessiin. Olin mukana musiikin tunneilla 

apuopettajana, niin että ehdin tekemiseen osallistumisen yhteydessä havainnoida 

tutkittavien tekemisiä, puhumisia, ilmeitä, eleitä, istumapaikkoja, katseita, asenteita ja 

muuta. Kun olin osa ryhmää, pääsin helposti keskusteluihin ja tilanteisiin mukaan. 

Havainnoin osallistuen myös muita tilanteita: ennen musiikin tuntien virallista alkua 

tapahtuvaa jutustelua, musiikkivälineiden juhlasaliin kantamista, kenraaliharjoitusten 

taukotilanteita ja joulujuhla aamun jännittyneitä keskusteluja. 

4.1.3 Kenttämuistiinpanot 

Kanasen (2014) mukaan tehdäkseen havainnoistaan päätelmiä etnografi pyrkii saattamaan 

havaintonsa tekstuaaliseen muotoon analyysiä varten. Kenttämuistiinpanojen 

kirjoittaminen havainnoinnin perusteella on olennainen osa etnografista tutkimusprosessia. 
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Havainnot kirjataan mieluiten heti tai mahdollisimman pian ylös. Tapahtumat ja niiden 

yksityiskohdat unohtuvat niin nopeasti ihmisen muistikapasiteetin pienuuden vuoksi. 

(Kananen, 2014, s. 86.) Grönfors (1985) lisää vielä, että havainnot tulisi kirjata heti ylös, 

jos ei ole syytä epäillä tilanteen kärsivän muistiin merkitsemisestä. Käyttökelpoinen 

ensimmäisten, nopeasti tehtävien muistiinpanojen tekniikka on avainsanojen kirjaaminen. 

Niillä pyritään palauttamaan myöhemmässä vaiheessa mieleen mahdollisimman paljon itse 

tilanteesta. Ja jos tutkittava ei näe, että muistiinpanoja tehdään, on eettisesti hieman 

arveluttavaa uskotella, että muistiinpanoja ei pidetä lainkaan. Toisaalta taas ei kannata 

pelätä liian vähäisiä muistiinpanoja, sillä jos tekemättä kokoajan muistiinpanoja pystyy 

osallistumaan intensiivisemmin toimintaan, oppii todennäköisesti paljon tutkittavien 

toiminnasta. (Grönfors, 1985, s. 130–134.) 

Kenttämuistiinpanot ovat tapa tallentaa havaintoaineistoa. Tallentaminen metaforana on 

kuitenkin kirjoitettujen muistiinpanojen osalta hieman ongelmallinen. Jos prosessista 

häivytetään tunteet voi jäljelle jäädä varsin mekaaninen kuva toiminnasta. (Lappalainen, 

2007, s. 114.) Tutkija voi kirjoittaa kenttämuistiinpanoihin ihmisistä, 

vuorovaikutussuhteista, paikoista, asioista, tapahtumista, keskusteluista ja toiminnoista. 

Muistiinpanoihin voi liittää myös omaa pohdintaa, vapaita ajatuksia ja reflektiota. 

Yksityiskohtaiset, huolellisesti ja tarkasti laaditut, monipuoliset kenttämuistiinpanot 

vaikuttavat usein ratkaisevasti tutkimuksen onnistumiseen. (Bogdan & Biklen, 2006, s. 

118.) 

Syrjälän ym. (1995) mukaan kenttämuistiinpanoja kannattaa yksinkertaisesti kirjoittaa 

mahdollisimman paljon. Kaikki muistiin kirjoitetut asiat eivät välttämättä tunnu siinä 

hetkessä kovinkaan merkityksellisiltä, mutta niiden merkitys voi nousta arvoon 

arvaamattomaan myöhemmin analyysivaiheessa. Tällöin syntyvät useimmiten suuret 

tutkimukselliset oivallukset ja ideat. Kenttämuistiinpanojen jatkuvaa ja toistuvaa uudelleen 

lukemista sekä kirjoittamista ei voi korostaa tarpeeksi. Useimmiten se onkin koko 

tutkimusprosessin antoisinta aikaa. (Syrjälä ym. 1995, s. 84–85.) 

Emerson, Fretz ja Shaw (2001) muistuttavat, että etnografit ovat kirjoittaneet 

muistiinpanoihin henkilökohtaisista tunteistaan ja ajatuksistaan jo pitkään. Tunteiden 

kirjaamisella muistiinpanoihin on kolme selvää tarkoitusta. Ensinnäkin, tutkijan 

emotionaaliset reaktiot kentän tapahtumiin saattavat heijastella sitä, mitä kentällä 

todellakin tapahtuu. Toiseksi, vaikkei tutkija jakaisi tunteitaan muiden kanssa, ne saattavat 
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tuottaa jotain merkittävää lisäinformaatiota tilanteesta. Ja kolmanneksi, kun on jo 

kenttätyövaiheen aikana kirjannut ylös omia tuntemuksiaan, kenttämuistiinpanoissa pysyy 

informaatio paremmin sisällä, koska tutkija pystyy muistutella tilanteita mieleensä. 

(Emerson, Fretz & Shaw, 2001, s. 359–360.) 

Omat kenttämuistiinpanoni koostuvat ylös kirjoitetuista tilannekuvauksista 

musiikintunneilta ja harjoituksista, yksittäisistä huomioista vuorovaikutussuhteissa, 

tekemistäni piirustuksista ryhmän toiminnasta, omista huomioista ja reflektioista. 

Jokaisesta ryhmän kokoontumisesta kenttämuistiinpanoja syntyi useita sivuja (keskimäärin 

3–5 sivua/kerta). Kirjoitin muistiinpanoja osallistuessani tutkimusryhmäni toimintaan 

myös keskellä työskentelyä, piirsin kuvia esimerkiksi siitä, miten tutkimusryhmäläiseni 

käyttivät tilaa tai kenen vieressä istuivat. Aina havainnointijakson jälkeen annoin itselleni 

hieman aikaa pohtia mitä kokoontumisessa oli tapahtunut. Pohdiskelun avulla sain 

täydennettyä kenttämuistiinpanojani. Lisäksi kirjoitin avoimesti ylös omia ajatuksiani ja 

reflektiota työskentelystä. Välillä puhuin ajatukset sanelimeen, jos oli liian kiire kirjoittaa 

ja litteroin ne myöhemmin osaksi kenttämuistiinpanoja. Kenttämuistiinpanoista välittyvät 

myös omat tuntemukseni, niin ilo, suru kuin turhautuminenkin. 

4.1.4 Haastattelu 

Haastattelu on todella yleinen tapa tuottaa laadullista tutkimusaineistoa. Haastattelun idea 

on yksinkertaisuudessaan nerokas: tavoitteena on selvittää, mitä tutkittavalla on 

mielessään. Haastateltaessa haastattelija esittää kysymyksiä tutkittavalle. Nykyään 

haastattelutyypit ovat enimmäkseen hyvin keskustelunomaisia. Haastattelukeskustelu 

tapahtuu tutkijan aloitteesta ja on tutkijan johdattelemaa. (Eskola & Suoranta, 2001, s. 85.) 

Tuomen ja Sarajärven (2004) mukaan haastattelun hyvä puoli aineistonkeruumenetelmänä 

on sen joustavuus. Haastattelijalla on esimerkiksi mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista 

mahdollisia väärinkäsityksiä tai selventää sanamuotoja. Haastattelu on joustava menetelmä 

myös siten, että tutkija voi esittää kysymyksiä siinä järjestyksessä kuin parhaaksi katsoo. 

Haastattelua voidaan toisaalta kritisoida siitä, että se on melko aikaa vievä tapa kerätä 

aineistoa. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, s. 75.) 

Syrjälän (1995) mukaan haastattelu sopii erittäin hyvin osaksi etnografisen tutkimuksen 

aineistonkeruuta. Kuten edellä on todettu, etnografisen tutkimuksen perimmäisin tavoite on 
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ymmärryksen lisääminen tutkittavasta ilmiöstä. Siten juuri kielellisessä 

vuorovaikutuksessa, kuten haastattelussa hankittu tieto on tärkeässä asemassa. Tosin 

etnografisessa tutkimuksessa tutkittavien haastattelut kannattaa aloittaa yleensä vasta 

sitten, kun takana on jo tarpeesi pitkä havainnointijakso. (Syrjälä ym. 1995, s. 86.) 

Niin kutsuttu etnografinen haastattelu on tehty etnografisen kenttätyön yhteydessä ja se 

perustuu tuttuuteen sekä läsnäoloon. Etnografisessa haastattelussa yleensä sekä tutkija että 

tutkittava kantavat mukana sosiaalista yhteisöä tai muistoja menneestä ja molemmat 

tietävät jo ennestään jotakin toisistaan. Haastattelu saattaa sisältää yhteisesti tunnettuja 

viittauksen kohteita puheessa eli tuttuja ihmisiä, paikkoja ja tapahtumia. Haastattelussa 

jaetaan ennakko-oletuksia, karttuneita kokemuksia ja tunteita sekä juorujakin 

tutkimuksesta sekä tutkijoista. (Tolonen & Palmu, 2007, s. 110.) 

Hoikkala ja Paju (2014) täsmentävät etnografisen haastattelun ominaispiirteenä sen, että 

tutkija saattaa kysyä kommentteja, tulkintoja ja näkemyksiä asioista, jotka sekä 

haastateltava että haastattelija ovat nähneet ja kokeneet. Etnografisen haastattelun avulla 

tutkija voi siis saada tarkennuksia tulkintoihin sekä kertomuksia siitä, miten tutkijan 

näkemä asia oli näyttäytynyt tutkittavan näkökulmasta. (Hoikkala & Paju, 2014, s. 240.) 

Tolonen ja Palmu (2007, s. 92) tarkentavat vielä, että etnografisessa haastattelussa 

tutkittavalle esitetyt kysymykset eivät ole syntyneet vain tutkijan esiymmärryksen avulla 

suhteessa aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen vaan nimenomaan suhteessa 

tutkimuskenttään.  

Tutkimuksessani haastattelut eivät olleet erillisiä ennalta sovittuja tilanteita, vaan 

pikemminkin yhtäkkiä kesken toiminnan tai oppitunnin jälkeen tapahtuneita yksittäisiä 

hetkiä, joissa halusin jonkun tai joidenkin tutkittavien kanssa jutella jostain harjoituksissa 

tapahtuneesta asiasta, tai tarkentaa jotain asiaa tai mielipidettä. Kuten etnografiaan kuuluu, 

haastattelutilanteet ajoittuivat tutkimusjakson loppupuolelle, jolloin haastattelut liittyivät 

oleellisesti kentällä tapahtuneisiin asioihin. 

4.1.5 Muu aineisto 

Muuta aineistoa keräsin tutkimuksen aikana mm. valokuvina, videoina, kirjallisina 

reflektiotehtävinä, sekä tutkittavien itse muodostamina hashtageina. Noin puolivälissä 

tutkimusjaksoa teetin soitonharjoittelun lomassa oppilailla kirjallisen tehtävän, joka 
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reflektoi heidän omia ajatuksiaan musisointiprosessista. Tehtävä sisälsi kysymysten (4 kpl) 

lisäksi kohdan, jossa oppilaat saivat keksiä oman hashtagin, jonka haluaisivat sanoa muulle 

ryhmäläisille. Tehtävä oli anonyymi, eli siihen ei tarvinnut kirjata omaa nimeään. 

Tehtävien vastaukset tulivat vain omaan tietooni, edes hashtageja ei jaettu koko ryhmän 

tietouteen. (Ks. Liite 2.) 11 oppilasta vastasi tehtävään, sillä kaikki eivät olleet koulussa 

tuolloin ja yksi oppilas palautti tyhjän paperin. 

Karvisen (2012) mukaan valokuvien käyttö on luonnollinen osa etnografista 

aineistontuottamista. Valokuvien käyttäjän eli tutkijan tulee kuitenkin olla hyvin selvillä 

siitä, milloin valokuva on osa analysoitavaa tutkimusmateriaalia ja milloin se taas on 

raportoinnin tai tutkimustulosten havainnollistamisen apuväline. Useissa tutkimuksissa 

valokuvien merkitys osana analysoitavaa tutkimusaineistoa saattaa olla melko vähäinen, 

mutta kuvien merkitys esimerkiksi tutkimusympäristön tai tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden havainnollistajana taas todella merkittävä. Totuus kuvan sisältämästä voimasta 

tunnetaan jo vanhassa sanonnassa, jossa kuvan kerrotaan sisältävän enemmän 

informaatiota kuin tuhannen sanan. (Karvinen, 2012.) 

Tutkimusaineistoni kuvat ovat hetkiä harjoituksista, vuorovaikutustilanteista tauoilta, 

soittotilanteista, sekä juhlasta. Kuvilla on tutkimuksessani merkittävä aineistollinen arvo. 

Määrällisesti kuvia tutkimusaineistosta löytyy 20–30 kpl. Osan kuvista otin vain yleisistä 

tilanteista muistini tueksi kenttämuistiinpanoja varten. Osassa on taltioituna jokin 

mielestäni merkittävä tilanne prosessin vaiheilta. 

Videoaineiston hyvä puoli on se, että se kykenee tallentamaan myös nonverbaalista 

aineistoa, kuten tutkittavien kohteiden liikkeitä ja ilmeitä, eli videoinnin avulla pystytään 

taltioimaan sellaista, mikä tavallisesti voisi jäädä tukijan oman havainnointikyvyn 

ulkopuolelle. Suoran havainnoinnin tiimellyksessä on sen verran kiire, ettei varmastikaan 

ole aikaa huomata kaikkia pieniä yksityiskohtia saati samanaikaisesti tapahtuvia asioita. 

Pelkkään suoraan havainnointiin luottamalla onkin melko mahdotonta saada tutkittavasta 

ilmiöstä niin kokonaisvaltaista kuvaa kuin videoidulla aineistolla. (Heath, Hindmarsh & 

Luff, 2010, s. 45–46.) 

Videoidun tutkimusaineiston ongelmana pidetään luotettavuuden kannalta usein sitä, että 

kameran läsnäolo saattaa vaikuttaa jollakin tapaa tutkittavien käyttäytymiseen. Tietäessään 

olevansa tarkkailun kohteena ihminen muuttaa käyttäytymistään tai ainakin miettii 
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tarkemmin käyttäytymistään. Kontrolloinnin vähentämiseksi tutkittavat voi totuttaa 

kameran läsnäoloon, mikäli tutkimusasetelma sen mahdollistaa. Salaa kuvaaminen tuottaa 

totuudenmukaisempaa aineistoa, mutta on usein tutkimuseettisesti ongelmallista. (Heath, 

Hindmarsh & Luff , 2010, s. 47–48.)  

Itse tiedotin tutkimuksen aloitusvaiheessa tutkittavia siitä, että saatan ottaa valokuvia tai 

videoleikkeitä kännykälläni. Ilmoitin myös, että valokuvia ja videoita ei näytetä 

tutkimusraportissa. Tutkimuksen aikana videointitilanteet tulivat aina niin yllättäen, että en 

ehtinyt tehdä siitä mitään uutta ilmoitusta tutkittaville. Kuvasin välillä pieniä muutaman 

minuutin pituisia videoita harjoituksista ja esiintymisestä. Videoleikkeitä aineistossa on 7 

kpl. Leikkeiden yhteiskesto on 32 minuuttia. Tutkimusaineistossani videot ja kuvat ovat 

tukemassa tulkintoja ja analyysiä. 

4.2 Analyysimenetelmät 

Kanasen (2014) mukaan etnografisessa tutkimuksessa aineison keruu ja sen analyysi 

kytkeytyvät aina toisiinsa ajallisesti. Eli ei voida ajatella tilannetta, jossa tutkija kerää 

aineistoa ilman, että huomioisi sitä, mitä aineisto viestii. Aineistosta voi nousta uusia 

kysymyksiä ja tutkimusongelmia, jotka selvitetään uudella aineistolla tai suuntaamalla ja 

syventämällä jo kerättyä aineistoa. Tiedonkeruu ja analyysi ohjaavat aina toisiaan. Pelkkä 

tiedonkeruu johtaa niin kutsuttuun aineistosumaan, josta harvoin löytyy ratkaisu. 

(Kananen, 2014, s. 111.) 

Kananen (2014) selventää aineiston yhteismitallistamisen tarkoittavan sitä, että eri 

aineistot muutetaan samaan muotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että haastattelut 

puretaan ja kirjoitetaan tekstin muotoon. Sama koskee muuta aineistoa, kuten kuvia ja 

videonauhoitteita. (Kananen, 2014, s. 113.) 

Saatuani koko aineiston kokoon litteroin kaikki eriformaattiset tiedot yhdeksi 

tekstitiedostoksi. Raakatekstiä koostui 42 sivua. Käsittelin tekstiä siistimmäksi mm. 

selkeyttämällä hankalia lauserakenteita ja merkintöjä ja poistamalla esimerkiksi alun 

merkintöjä ja pohdintoja tutkittavien nimistä, jotka myöhemmin tulivat 

itsestäänselvyyksiksi. Tämä toiminta ei poistanut mitään oleellista informaatiota 

aineistosta, vaan selkeytti ja jäsensi sitä. Tiivistämisen jälkeen koostui noin 30 sivua 

tekstiä, jossa tapahtuneet asiat esittäytyvät kohtauksittain. Emersonin, Fretzin ja Shawin 
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(2001, s. 359–360) mukaan etnografisia kenttämuistiinpanoja voidaan jäsentää tekstiksi eri 

tavoin, esimerkiksi dialogeiksi, tilannekuvauksiksi, kertomuksiksi ja episodeiksi. Omassa 

työssäni kohtauksenomainen jäsentely tuntui luonnollisimmalta ja selkeimmältä tavalta 

jäsentää prosessinomaista työskentelyä. 

Aineiston keräsin etnografisesti yleisesti havainnoiden, haastatellen, kuvaten ja videoiden 

ryhmän toimintaa. Koska pyrin etsimään aineistosta yhteyksiä teoriaan, eli 

yhteistoiminnallisen oppimisen malliin, valitsin teoriaohjaavan eli deduktiivisen 

sisällönanalyysin analysointiin. En siis pyri selittämään teoriaa tai tekemään luokittelua sen 

perusteella. Valitsin teoriaohjaavan analyysitavan myös siksi, että halusin keskittyä siihen, 

miten yhteistoiminnallisuus ilmenee musisointiprosessissa. Mielestäni aineistolähtöinen 

analyysitapa olisi ohjannut enemmän siihen suuntaan, mitä prosessissa ylipäätään ilmenee. 

Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan deduktiivinen aineiston analyysin luokittelu 

perustuu aikaisempaan teoreettiseen viitekehykseen, joka voi olla jokin käsitejärjestelmä 

tai teoria. Teorialähtöisen sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on analyysirungon 

muodostaminen. Rungon sisälle muodostetaan aineistosta erilaisia luokituksia tai 

kategorioita noudattaen sisällönanalyysin periaatteita. Tällöin aineistosta voidaan poimia 

ne asiat, jotka kuuluvat analyysirunkoon, ja toisaalta myös asiat, jotka jäävät 

analyysirungon ulkopuolelle. Analyysirungon ulkopuolelle jäävistä asioista muodostetaan 

uusia luokkia. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 113.)  

Kanasen (2014) mukaan luokittelu voi perustua puhtaasti teoriapohjaiseen tai 

aineistolähtöiseen luokitteluun. Teorialähtöisessä luokittelussa aineistosta etsitään teorian 

mukaisia käsitteitä. (Kananen, 2014, s. 120–122.) Ero aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin 

tulee siinä, miten abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 117.)  Keräsin etnografisen aineiston avoimesti ryhmän 

toimintaa seuraten ja sen jälkeen etsin aineistosta teoriaa ilmentäviä asioita ja tapahtumia. 

Alleviivasin aineistotekstistä erivärisillä tusseilla eri yhteistoiminnallisen oppimisen 

kategorioita ilmentävät teemat: avoin, suora vuorovaikutus, positiivinen 

keskinäisriippuvuus, yksilöllinen vastuu, yhtäläinen osallistuminen ja sosiaaliset taidot, 

sekä yhdessä arviointi ja reflektio. Lisäksi erottelin tekstistä omaksi luokakseen 

yhteistoiminnallisen oppimisen perusarvot: tasavertaisuus, osallisuus, kunnioittaminen, 

auttaminen ja yhteistyökumppanuus. Erotin aineistosta omaksi luokakseen myös kohdat, 

jotka olivat poikkeavia huomioita edellä mainittuihin verrattuna.  
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Nämä alleviivaamani kategoriat eivät tietenkään ilmenneet tekstistä suoraan, vaan minun 

täytyi kentällä olojakson jälkeenkin lukea litteroitua tekstiä yhä uudelleen ja uudelleen, 

jotta löysin aineistosta näitä kategorioita ilmentäviä hetkiä, sanoja, tilanteita tai tunnelmia. 

Tässä työvaiheessa täytyi olla erittäin tarkka, ettei esimerkiksi erottanut jotain kommenttia 

kontekstistaan tai tulkinnut tilannetta oman mielipiteensä perusteella. 



 38 

5 TUTKIMUSTULOKSET  

5.1 Avoin, suora vuorovaikutus 

Opettajavetoisessa luokkatyöskentelyssä on tavallista, että oppimistilanteissa vain yksi 

ihminen puhuu kerrallaan ja muut kuuntelevat. Musisointitilanteessa kuitenkin opettaja 

saattaa toiminnan alussa antaa yhteiset ohjeet, jonka jälkeen yhteisen toiminnan aikana 

oppilaat puhuvat myös toisilleen samanaikaisesti.  

 Kun toiminta alkaa, oppilaat hakeutuvat omatoimisesti soittimiin ja kytkevät 
 kamat keskenään jutellen ja toisiaan avustaen. 
 (Kenttämuistiinpanot 30.11.) 
 -- 
 Kenraaliharjoituksissa odotamme, kun näytelmäryhmä  valmistautuu, oppilaat 
 juttelevat keskenään, kuulen satunnaisia ajatuksia tulevasta keikasta, biiseistä ja 
 koulujutuista ylipäätään.  
 (Kenttämuistiinpanot 20.12.) 
 -- 
 Iina, Johanna ja Viola jutustelevat keskenään sillä välin, kun muu bändi kytkee 
 kamojaan ja opettaja auttaa ksylofonin soittajia. He kannustavat toisiaan 
 laulamaan mikkeihin läheltä, koska muuten ääni ei kunnolla kuulu salin takaosaan 
 asti. 
 (Kenttämuistiinpanot 14.12.) 
 
 

Avoin, suora vuorovaikutus tuli ilmi siis kaikissa yhteismusisointitilanteissa, sekä 

opettajan että oppilaiden toiminnassa. Mielestäni monipuolisen vuorovaikutuksen 

avainasemassa tutkimuksessani oli ryhmän opettaja. Hän säännösteli oppimistilanteiden 

vuorovaikutusvirtaa omilla teoillaan ja eleillään niin, että oppilaiden oli helppo tietää 

milloin kannattaisi kuunnella opettajan ohjeita ja milloin voi, tai oikeastaan pitää puhua ja 

neuvotella ryhmän muiden jäsenten kanssa.  

 Opettaja on rakentanut ryhmäänsä tietynlaisen kuuntelemisen kulttuurin, jossa 
 pakollista yhteistä asiaa puhutaan melko vähän. Mielestäni hän myös sallii 
 oppilailta paljon puhetta ja mielipiteitä. Malli tuntuu toimivan, kun kaikki tietävät 
 missä mennään. 
 (Kenttämuistiinpanot, oma reflektio 7.12.) 

Välillä oli kuitenkin myös tilanteita, joissa tämä vuorovaikutuksen organisaatio hajosi. 

Ehkä syynä oli yhteisen motivaation heikko taso tietyissä hetkissä. 
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 Opettaja puhuu yksin Sydämeeni joulun teen biisin soitinkokoonpanosta ja 
 sovituksesta, koko muu ryhmä puhuu päälle muista projektin asioista, en tiedä 
 kuunteleeko kukaan opettajaa.. 
 (Kenttämuistiinpanot 14.12.) 

Myös opettajan eleet olivat tärkeässä asemassa vuorovaikutusvirran hallinnassa. Välillä 

pelkkä katse tai käden heilautus viestivät oppilaille joko päällekkäisen vuorovaikutuksen 

jatkamista, tai huomion kiinnittämistä hetkeksi opettajan asiaan. 

 Toiminta alkaa, kaikki sujahtavat soittimien äärelle, kytkevät ja virittävät. 
 Ksylofoneissa Ulla ja Elina opettavat toisiaan, laulusektio kertaa yhdessä 
 Joululaulun C-osan melodiaa. Luokassa on täys tohina päällä. Kunnes opettaja 
 nostaa kätensä pystyyn, kääntyy koko porukkaa kohti ja katsoo vaativasti. Tärkeä 
 yhteinen ohje tulossa. 
 (Kenttämuistiinpanot 19.12.) 
 

Opettajan on tärkeätä rakentaa sellaisia tilanteita luokkatyöskentelyyn, jossa avoin, suora, 

oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus voi toteutua. 

 Ryhmätyössä valitaan joulujuhlaan sopivia yhteislauluja. Oppilaat miettivät 
 tahoillaan: "tää ei ehkä sovi niin hyvin yhteislauluksi, tää on enemmän tällänen 
 soolo, toisaalta mä luulen et meidän luokkalaiset ainakin osais tän.." 
 (Kenttämuistiinpanot 12.12.) 

Saloviidan (2006) mukaan perinteisen mallin ongelmana on ollut se, että se antaa oppilaille 

vain vähän aktiivisia osallistumismahdollisuuksia luokan tapahtumiin. Ei siis ole ihme, että 

useiden oppilaiden päällimmäinen tunnetila perinteisessä opetuksessa onkin turhautuminen 

ja ikävystyminen, kun omat vaikutusmahdollisuudet ovat olemattomat. Tilanne muuttuu, 

kun ryhmätyöskentelyn avulla muutetaan luokissa tapahtuva peräkkäinen puheenvuorojen 

käyttö limittäiseksi eli rinnakkaiseksi. Suora vuorovaikutus on luovaa, oppilaat kehittävät 

toiselleen puhuessaan ajatuksiaan sekä vuorovaikutustaitojaan sekä tukevat toinen toisiaan 

oppimisessa esimerkiksi jakamalla tietojaan tai auttamalla toisiaan. (Saloviita, 2006, s. 45–

46.) 

Omassa tutkimuksessani oppilaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia oli otettu 

opetuksessa runsaasti huomioon. Lisäksi oppilaiden keskinäiset päällekkäiset 

puheenvuorot olivat toivottuja luokkatyöskentelyssä. 

Lisäksi musiikki on aina tavalla tai toisella vuorovaikutuksellista toimintaa ja erityisesti 

yhteismusisointi on yksilöiden välistä vuorovaikutusta. Musiikillinen vuorovaikutus on 
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myös luonteeltaan joukko päällekkäisiä tapahtumia yhteismusisoinnin lomassa: katseita, 

eleitä ja puhetta, mutta myös soittamisen tai laulamisen kautta kommunikointia. 

 Aloitellaan soittoa, osa kytkee vielä. Kimmo alkaa soittaa rummuilla Joululaulu 
 biisiä heavy metal tyyliin, komppia vaihtaen ja katsoo Aleksia. Aleksi lähtee juttuun 
 mukaan soveltaen samaa soittotyyliä bassolle. Pojat soittavat ja nauravat, osa 
 laulajista yrittää päästä biisiin mukaan myös. 
 (Kenttämuistiinpanot 17.12.) 

5.2 Positiivinen keskinäisriippuvuus 

Positiivinen keskinäisriippuvuus on yhteistoiminnallisen oppimisen tärkein elementti. Se 

kehittyy silloin, kun oppilailla on tunne, että he tarvitsevat toisiaan suoriutuakseen 

tehtävistään. (Hellström ym. 2015, s. 93.) Koulutyöskentelyssä usein jokainen on vastuussa 

vain omasta tekemisestään, oppimisestaan ja menestyksestään. Musisointitilanteissa 

jokaisen panos vaikuttaa lopputulokseen. Ryhmässä soittavat ja laulavat eivät täten ole 

toistensa kilpailijoita, vaan yhteistyökumppaneita. Siksi positiivinen keskinäisriippuvuus 

usein rakentuu musisointitilanteisiin luonnollisesti. 

Positiivinen keskinäisriippuvuus näkyi oppilaiden tavassa osoittaa ryhmän jokaisen 

jäsenen tärkeyttä ja hyötyä muille ryhmäläisille. Keskinäisriippuvuus näkyi oppilaiden 

tavassa auttaa muita ja ajatella yhteistä parasta, esimerkiksi suunnitella toiminta siten, että 

se hyödyttää kaikkia. 

 Lopputunnista puretaan kamat ja kääritään piuhat yhdessä, kaikki auttavat kaikkia, 
 niin päästään nopeammin kotiin. 
 (Kenttämuistiinpanot 14.12.) 
 -- 
 Elina soittaa ksylofoneja reippaasti, oppii ja innostuu. Elina: Opetanko mä tän ens 
 kerralla sitte Ullalle? 
 (Kenttämuistiinpanot 12.12.) 
 -- 
 Juhlassa: Kun viimeinen juttu lavalla loppuu, kaikki alkavat purkamaan, purku 
 sujuu uskomattoman nopeasti, osa kantaa luokkaan, kaikki on valmista varmaan 
 vartissa! 
 (Kenttämuistiinpanot 21.12.) 

Keskinäisriippuvuus alkoi projektin loppuvaiheilla näyttäytymään myös oppilaiden 

puheessa. Oppilaat alkoivat käyttää tiimistään nimitystä me. 

 Salissa treeneissä kulkee hyvin, nyt jälleen alkaa löytyä yhteishenkeä: porukka 
 hymyilee toisilleen, on selvästi aika mielissään yhteisestä tekemisestä ja puhuu 
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 MEISTÄ! 
 (Kenttämuistiinpanot 20.12.) 

Yhteisistä asioista iloitsemista alkoi näkyä erityisesti musisointiprojektin loppuvaiheilla. 

Yhteinen maaliviiva alkoi häämöttämään ja vaivalla harjoiteltu musiikkikokonaisuus 

kuulosti hyvältä. Kaikilla oli yhteinen ymmärrys ja luotto siihen, että tästä selvitään 

yhdessä. 

 Joululaulun ympärille on treeneissä pikku hiljaa tullut positiivinen boogie - 
 porukkaa naurattaa kazoopilli ja sen herättämä todellinen hilpeys. 
 (Kenttämuistiinpanot 19.12.) 
 -- 
 Juhlassa: Joululaulu menee hyvin, Jenna tuli vahvistukseksi lauluihin omalla 
 ajallaan, Iina laulaa mukana muttei mikkiin, koska ei halua, mutta arvostan, että 
 tuli laulamaan! 
 Juhlassa vipan biisin jälkeen porukka hymyilee toisilleen. 
 (Kenttämuistiinpanot 21.12.) 
 

Positiivinen keskinäisriippuvuus vilahteli myös tutkittavien ajatuksissa omasta ja ryhmän 

toiminnasta musisointiprojektissa. 

 Aleksi, Kimmo ja Jukka ryhmähaastattelussa tunnin jälkeen. 
 Tutkija: Mitä te ajattelette nyt tässä projektin puolivaiheilla tästä hommasta? 
 Aleksi: No mää oon ainaki sillee, et pääasia ku saa soittaa yhes ja on niinku joku 
 yhteinen tavote, nii motivoi tehäkki. Ku aina ei jaksa. 
 Kimmo: Joo soittaminen on parasta. Kyllä mää uskon, että me hyvin 
 hanskataan se juhla. 
 Jukka: Mää luotan tähän porukkaan, näitten kaa on ennenki tehy. Tai siis niinku 
 suurimman osan kaa näistä. 
 (Haastatelu 14.12.) 

Hellströmin ym. (2015) mukaan ryhmän jäsenten on koettava tunne siitä, että he ovat nyt 

yhtä ja että heidän yhteinen menestymisensä tulee koitumaan vielä kaikkien oppimisen 

eduksi. Tällöin heillä on motivaatio ja syy työskennellä yhdessä ja ponnistella yhteisen 

tehtävän suorittamiseksi. Tutustuminen ryhmän jäseniin, yhteisten tavoitteiden asettaminen 

ja säännöistä sopiminen luovat hyvän perustan positiivisen keskinäisriippuvuuden 

rakentamiseksi luokassa. Keskinäisriippuvuuden tilaa täytyy kehittää koko kouluajan läpi 

erilaisilla ryhmäharjoituksilla sekä ryhmän jatkuvalla reflektoinnilla ja itsearvioinnilla. 

(Hellström ym. 2015, s. 94.) 

Tutkimuksessani positiivisen keskinäisriippuvuuden ilmeneminen lisääntyi projektin 

edetessä. Kuitenkin tutkimusperiodiin mahtui myös hetkiä, jolloin keskinäisriippuvuutta ei 
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ilmennyt ollenkaan tai tutkittavat olivat valmiita jättämään yhden tutkittavan ryhmän 

ulkopuolelle. 

 Annika kellopelissä, eleetön ja suorastaan vastahankaien kaikkeen toimintaan, 
 opettaja neuvottelee hänen kanssaan. Osa ryhmäläisistä turhaantuu odotteluun: 
 "Soitetaan ny vaan!" (Kaarlo) 
 (Kenttämuistiinpanot 7.12.) 
 -- 
 Annika istuu yksin, myös Elina, sillä luottopakki Ulla ei ole koulussa. Opettaja 
 pyytää heitä työskentelemään ryhmätyössä yhdessä, mutta mitään ei tapahdu, he 
 eivät yhdisty, vaikka se olisi koko ryhmän kannalta järkevintä.. 
 (Kenttämuistiinpanot 12.12.) 

5.3 Yksilöllinen vastuu 

Jotta ryhmä voisi toimia yhteistoiminnallisesti optimaalisesti, on jokaisen kannettava oma 

vastuunsa ryhmän toiminnasta. Jokainen ryhmän jäsen on vastuussa oppimisestaan, mutta 

henkilökohtaisen vastuunsa lisäksi jäsenet ovat osaltaan vastuussa myös koko ryhmän 

tuloksesta. Usein sellainen järjestely, jossa jokaisella on oma vastuualueensa lisää 

sitoutumista toimintaan. (Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg, 2015, s. 94.) 

Tutkimusryhmässäni jokainen oppilas kantoi kyllä vastuuta omasta tekemisestään läpi 

projektin, osa enemmän ja osa vähemmän prosessin eri vaiheilla. Kuitenkin vain osa 

ryhmän jäsenistä pystyi kantamaan vastuuta tietyllä tapaa koko ryhmän toiminnasta. 

 Vastuunkantajina selvästi itseohjautuvat Kimmo, Aleksi ja Jukka, pitävät laivaa 
 pystyssä ja ajattelevat laajemmin koko ryhmän etua. 
 (Kenttämuistiinpanot 7.12.) 
 -- 
 Aleksi on vastuunkantaja ja tulee jo välitunnilla kysymään multa, että voiks 
 mennä jo luokkaan purkaan kamoja saliin roudausta varten? 
 (Kenttämuistiinpanot 19.12.) 
 -- 
 Saavun juhla-aamuna saliin ja tarkistan nuottitelineet, Saila ja Aleksi ovat 
 laittaneet kaikki nuotit valmiiksi oikeaan järjestykseen. 
 (Kenttämuistiinpanot 20.12.) 
 

Oppilaiden käyttäytymisestä kumpuaa selkeä halu onnistua ja näyttää parastaan 

juhlaesityksessä. Moni halusi vielä kenraaliharjoituksissa varmistella oman osuutensa 

onnistumista. Mielestäni tämä kertoo myös vastuunkantamisesta. 
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 Kenraaliharjoituspäivänä näytelmätreeni alkaa lavalla, meidän porukka istuu 
 keskittyneenä omien soittimiensa äärellä. Auli ja Saila kertaavat tulevaa juhlan 
 ohjelmaa keskenään kuin varmistellen itselleen, että tietävät missä mennään.  
 (Kenttämuistiinpanot 20.12.) 
 -- 
 Kenraaliharjoituspäivän väliajalla Iina haluaa kerrata vielä Karhuveljeni-
 biisin ksylofoniriffiä. Minä autan, hän haluaa selvästi olla varma onnistumisestaan. 
 Kenraaliharjoituksissa ryhmämme osaa olla nätisti ja keskittyä olennaiseen sillä 
 välin, kun näytelmä etenee. 
 (Kenttämuistiinpanot 20.12.) 

Kuitenkaan ryhmätyöskentely ja vastuunkanto omista ja koko ryhmän asioista ei toiminut 

koko prosessin ajan, jokaisen ryhmäläisen osalta täydellisesti. Toisaalta alla oleva 

esimerkkitilanne oli harvinaisuus tutkimusaineistossa.  

 Pystytys salissa on yhtä härdelliä: Ulla riehuu muualla, myöhemmin huomaamme, 
 että Annika karkas kokonaan  eikä tullut enää ollenkaan takaisin. 
 (Kenttämuistiinpanot 20.12.) 

Ehkä uusi tilanne oli niin jännittävä, että Annikan oli pakko ratkaista se epämukavuus 

jotenkin, tässä tapauksessa lähtemällä pois tilanteesta. Äänentoiston ja soittimiston 

kasaaminen salissa aiheutti sen verran sähellystä, ettei meistä opettajista kumpikaan ensin 

huomannut yhden ihmisen puuttumista. Vasta kun saimme laitteet kuntoon ja olimme 

aloittamassa sound checkin tekemistä, hoksasimme että Annika puuttuu. Ryhmän opettaja 

keskusteli asiasta seuraavana päivänä Annikan kanssa kahdestaan ja he sopivat tulevista 

käytännöistä yhdessä. 

Vastuunkanto rakoili prosessin aikana muutamaan otteeseen myös tavallisissa 

luokkatilanteissa, joissa keskusteltiin projektin asioista yhdessä. 

 Opettaja keskustelee ryhmän kanssa siitä, miten saadaan toimimaan jotkut 
 musiikkipätkät keskellä toisen kasiluokkalaisryhmän tuottamaa näytelmää. Osa 
 ottaa osaa keskusteluun, mutta loput ryhmäläiset eivät juuri ota osaa keskusteluun 
 vaan tyytyvät kuuntelemaan tai jättäytyvät koko asian ulkopuolelle. 
 (Kenttämuistiinpanot 14.12.) 
 -- 
 Ne jotka eivät soita juuri tässä kappaleessa ovat puhelimella/eivät osallistu 
 mitenkään tai edes osoita mitään kiinnostusta työskentelyn suhteen. 
 (Kenttämuistiinpanot 14.12.) 

Toiset ryhmän jäsenet kantoivat vastuuta ikään kuin näkyvämmin, mutta toiset ns. 

hiljaisemmalla tasolla muita auttaen ja varmistellen, että kaikki pärjäävät omissa 

tehtävissään. Pidän tätä silti todella tärkeänä vastuun kantamisen ilmentymänä. 
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 Iina, Viola ja Johanna kenraaliharjoitusten väliajalla ryhmähaastattelussa. 
 Tutkija: Mikäs teillä on täälä meininki? 
 Viola: Hyvä, mä tässä autan vielä Iinaa ton Sydämeeni joulun teen kellopelijutun 
 kaa.  
 Tutkija: Hyvä, tarviitteko jeesiä?  
 Iina: Kyllä me pärjätää, Viola pittää meistä huolta. 
 Johanna: Joo, Viola onki kyllä semmonen kanaemo! (kaikki naureskelevat 
 hyväntuulisina) 
 (Haastattelu 20.12.) 

On tärkeää, että ryhmän jäsenet tietävät kuka tarvitsee enemmän tukea ja rohkaisua 

annetun tehtävän suorittamisessa. Yhteistoiminnallisten oppimisryhmien tarkoitus on tehdä 

jokaisesta jäsenestä vahvempi yksilö omana itsenään. Oppilaat oppivat yhdessä, jotta he 

voivat sen jälkeen suoriutua paremmin yksilöinä. (Johnson & Johnson, 2002, s. 110.) 

5.4 Yhtäläinen osallistuminen ja sosiaaliset taidot 

Perinteisen ryhmätyön ongelmana on usein se, että muutama ryhmän jäsen suorittaa 

tehtävän ja osa pääsee läpi tekemättä mitään ja todennäköisesti myös oppimatta mitään. 

Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaan jokaisen on osallistuttava 

oppimisprosessiin. Musisointitilanteissa usein jokaisen panosta tarvitaan yhteisen 

lopputuloksen vuoksi, joten ulkopuolelle ei voi jättäytyä. Saloviita (2006, s. 50) korostaa, 

että opettajan tulisi turvata yhtäläinen osallistuminen jo rakenteellisella tasolla 

suunnitellessaan tehtävää ja osallistujien työnjakoa.  

Tutkimuksessani nimenomaan yhtäläinen osallistuminen oli se ainut 

yhteistoiminnallisuuden osa-alue, joka ei tämän tutkimuksen esiintymiseen tähtäävässä 

musisointiprosessissa kunnolla toteutunut. Toisaalta voidaan kysyä, onko edes mahdollista 

että koko ryhmä osallistuu yhtä lailla jokaiseen asiaan koko prosessin aikana. Mielestäni 

tämä ei ole käytännössä edes kovin mahdollista, sillä on epärealistista odottaa jokaisen 

olevan koko ajan kiinnostunut ja motivoitunut toiminnasta.  

Lisäksi tutkimusryhmässä oli ainakin yksi jäsen, joka jättäytyi toiminnasta ulkopuolelle, 

eikä opettaja saati ryhmätoverit saaneet häntä motivoitua kunnolla mukaan yhteisen 

määränpään toteuttamiseksi. Annettiin ymmärtää, että tämä onnistuu ilman häntäkin. 

 Juhla-aamuna: Annika tulee ajoissa paikalle, ei tervehdi, vaan asettuu sivuun 
 istumaan. On  treeneissä läsnä, mutta ei keikalla, sopinut opettajan kanssa. 
 (Kenttämuistiinpanot 21.12.) 
 -- 
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Kenraaliharjoituksissa: Annika ja Iina istuvat katsomossa kahdestaan, mutta eri  riveillä 
kaukana toisistaan sillä välin, kun muut ovat jo asemissa soittimien  takana. Iinan 
osuus alkaa vasta myöhemmin. 
(Kenttämuistiinpanot 20.12.) 

Yhtäläinen osallistuminen on yhteistoiminnallisen oppimisen osa-alueista mielestäni 

hankalin tutkittava, koska siinä on niin paljon samoja piirteitä kuin yksilöllisessä 

vastuussa. Usein asia menee niin, että jos oppilas kantaa vastuunsa yhteisestä tehtävästä, 

hän myös osallistuu siihen tai vähintäänkin huolehtii, että joku asian hoitaa. Ja sama toisin 

päin. Voidaankin kysyä, onko näiden asioiden erottaminen teoriapohjassa relevanttia. 

Toisaalta kaikki teorian osatekijät ovat jonkin verran päällekkäisiä, luonnollisestikin. 

Lisäksi jokainen oppilas kuitenkin osallistuu toimintaan omista lähtökohdistaan. 

 Biisi lauletaan kertaalleen läpi yhessä kylmilteen. Opettaja säestää pianolla, suurin 
 osa taitaa nyt laulaa aika antaumuksella, kun kappale on niin tuttu. 
 (Kenttämuistiinpanot 14.12.) 
 -- 
 Ne jotka eivät soita tässä biisissä, vastaavat muutamalla sanalla erilliseen 
 reflektio tehtävään koskien tätä yhteistä projektia. Tunnin lopussa kuitenkin 
 huomasin, että vain Kimmo ja Iina palauttivat täytetyn lapun, esimerkiksi Annika 
 palautti tyhjän ja Mikko hieman sinne päin sutaistun. 
 (Kenttämuistiinpanot 19.12.) 

Toisaalta yhtäläisen osallistumisen osa-alueeseen kuuluvat myös sosiaaliset taidot. 

Tutkimuksessani toteutunut yhteinen musisointiprosessi on sen mittakaavan projekti, että 

se vaatii jokaiselta projektiin osallistuvalta vähintäänkin jonkinlaisia vuorovaikutustaitoja. 

Sosiaaliset taidot liittyvät myös olennaisesti ensimmäiseen yhteistoiminnallisuuden osa-

alueeseen, joka käsittelee avointa suoraa vuorovaikutusta. 

 Juhlaan on enää yksi päivä. Olemme saaneet yhdessä roudattua kamat saliin ja 
 myös pystytettyä ne. Neuvottelemme kohta alkavien yhteisten kenraalitreenien 
 kulusta. Oppilaat osallistuvat neuvotteluun. Mahtavaa, ajattelen. 
 (Kenttämuistiinpanot 20.12.) 

Sosiaaliset taidot korreloivat suoraan yhteistoiminnallisen arvopohjan kanssa. Projektin 

myötä oppilaat oppivat lisää toisten kunnioittamisesta, auttamisesta, tasa-arvoisesta 

työskentelystä ja yhteistyön merkityksestä. 

5.5 Yhdessä arviointi ja reflektointi 

Hellströmin ym. (2015) mukaan yhteistoiminnallisen oppimisen yksi tärkeimmistä 

vaiheista on yhteisen toiminnan ja oppimisen arviointi ja pohtiminen. Se rakentaa 
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yhteyksiä omien kokemusten ja ajattelun muuttamiseksi uusiksi tietokokonaisuuksiksi, 

teorioiksi ja malleiksi. Reflektoinnin toinen tarkoitus on oppia havainnoimaan oman 

ryhmän toimintaa, ryhmän jäsenten yhteistyötaitojen kehittymistä, sekä omaa oppimista. 

Oppimisen yhteinen pohtiminen mahdollistaa kokemuksesta oppimisen ja kokemuksen 

hyödyntämisen tulevaa oppimista varten. (Hellström ym. 2015, s. 95–96.) 

Tutkimuksessani kirjallista reflektiota käytettiin tietoisesti vain kahdesti. Kun yhteistä 

harjoittelua oli jo useampi viikko takana, teetin juhlaviikolla jokaisella erikseen pienen 

kirjallisen reflektion, johon jokainen vastasi vain omasta näkökulmastaan. (LIITE 2) 

Reflektiossa sai kertoa päällimmäiset ajatukset työskentelystä, antaa plussia ja miinuksia, 

sekä luoda hashtagin, jonka haluaisi sanoa koko muulle ryhmälle. 

 

Pääasiassa oppilaiden mielestä soittaminen oli mukavaa ja kaikki toimi hyvin. Toisaalta 

muutama kirjoitti siitä, miten oli tylsääkin aina treenata samoja biisejä ja toiset taas olisivat 

halunneet harjoitella enemmänkin.  

 Ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen:  
  Kivaa harjoitella, jännä nähdä mitä tästä tulee sitten lavalla 
  Määääähmh... 
  Oli hyvä ettei ollut vaan niitä perinteisiä joululauluja 
  Kivvvaaa soittaa :) 
 +  
  Rentoa ja hauskaa, saatiin esitykset kasaan 
  Kaikki! 
  Mukavia biisejä 
 -  
  Välillä aika rasittavaa, kun koko ajan hinkataan samoja biisejä 
  Joitakin biisejä harjoiteltiin vähemmän ja joidenkin biisien harjoittelussa  
  oli pitkä tauko 
  Toisaalta ois voinu vielä enemmänki harjoitella 
  Aika paljo piti kyl harjotella 

 #  
  #maailmanparasjoulujuhla!! 
  #Musaluokka8A"         
  #todellapitkätägijokaeikiinnostaketääneikäkukaanjaksalukeajes 
  (Reflektioista, 19.12.) 

Mielestäni oppilaiden luomat hashtagit tiivistävät hyvin monta asiaa. Esimerkiksi siitä, 

miten joku toteuttajaryhmän jäsen koki tulevan joulujuhlan potentiaalin olla maailman 

paras joulujuhla. Toinen taas koki, että oma rinnakkaisluokkansa on erityisen 

musiikkiorientoitunut kutsumalla sitä musaluokaksi. Toisaalta voidaan kritisoida sitä, että 
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tutkimusryhmä koostui neljästä eri rinnakkaisluokasta, tämän hashtagin luoja ajatteli vain 

omaansa, eikä koko tutkimusryhmää. Viimeinen hashtagi korostaa ilmentää mielestäni sitä 

turhautumista, joka pitkän projektin kuluessa jossain kohtaa lähes vääjäämättä tulee. 

Toisaalta hashtagin ehkä negatiivissävytteinen tyyli voi olla viesti opettajalle esimerkiksi 

huomiontarpeesta.  

Kun joulujuhla oli saatu päätökseen, emme jääneet siihen tilanteeseen pohtimaan 

onnistumistamme tai epäonnistumisiamme juuri. Kiittelimme ryhmämme hyväksi ja 

lähdimme kaikki ansaituille lomille. Koulu jatkui normaalisti reilun kahden viikon 

kuluttua, jolloin pöly oli jo sen verran laskeutunut, että oli aika muistella ja arvioida 

projektiamme. 

 Ensimmäinen musatunti juhlan ja loman jälkeen, saavun jo tuntia ennen aloitusta 
 koululle järjestelemään luokkaa. Opettaja saapuu myös ja rakentelemme paikkoja 
 yhdessä kuntoon. Puheenaiheemme liikkuvat jo uuden kauden asioissa. Pian 
 oppilaat saapuvat hyväntuulisina ja asettuvat jälleen omille paikoilleen. Opettaja 
 aloittaa tunnin ja kyselee fiiliksiä jokaiselta juhlan suhteen  

 Kaarlo: En tiiä oikein, kyllä me onnistuttiin, ainaki vähän! 
 Jukka: Hyvin onnistu se esitys, meni tosi hyvin. 
 Mikko: Juuh, olin matkoilla, toivottavasti teillä meni hyvin! 
 Kimmo: Joooooooo, esitykset meni hyvin, se vissiin korvataan meille se, ku 
 jouduttiin olla kenraalin takia koulussa tunti ylimäärästä.. 
 Aleksi: Ei mittääää, en muista enää mittään. Opettaja: Laita asteikolle trauma - 
 parasta. Aleksi: keskelle! 
 Ulla: meni ihan hyvin.. 
 Annikalta opettaja kysyy miltä soitto näytti/kuulosti yleisöstä käsin?  
 Annika: Hyvin teillä meni, hyvältä kuulosti. 
 Saila: Meni tosi hyvin, Karhuveljeni biisi oli ehdottomasti paras hetki. 
 Auli: Juuuu, kyllähän se hyvin meni niii.. 
 Johanna: Tosi hyvin se meni, mut mulla oli aika kiire kun oli se joulupukin 
 muorinkin rooli musiikin lisäksi. 
 Viola: Juuu, hyvin! 
 Iina: mun mielstä mullaki meni kyllä ihan hyvin. 
 (Kenttämuistiinpanot 9.1.2017) 

Johnsonin ja Johnsonin (2002) mukaan ryhmän suorittamassa yhteisessä prosessoinnissa 

ryhmän jäsenet keskustelevat keskenään siitä, kuinka hyvin he ovat onnistuneet 

tavoitteissaan ja onko ryhmän työskentely ollut mielekästä ja tehokasta. Oppilaille on 

annettava kunnolla aikaa sekä välineitä analysoida sitä, kuinka hyvin heidän 

oppimisryhmänsä toimivat ja miten paljon oppilaat käyttävät sosiaalisia taitojaan 

auttaakseen ryhmän jokaista jäsentä. Onnistuneen reflektoinnin edellytyksenä on se, että 

sille on varattu riittävästi aikaa ja että prosessointi on määritelty mahdollisimman tarkasti. 
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Lisäksi on tärkeää, että oppilaiden yhtäläisestä osallistumisesta reflektointiin huolehditaan, 

oppilaita kehotetaan käyttämään sosiaalisia taitojaan prosessoinnin aikana ja varmistetaan, 

että prosessoinnin tarkoitusta koskevat odotukset ovat kaikille selvänä. (Johnson & 

Johnson, 2002, s. 110.) 

Tutkimuksessani toteutunutta reflektointia ei ollut suunniteltu yhteistoiminnalliseksi, joten 

se ei ehkä täytä yhteistoiminnallisen prosessoinnin vaatimuksia. Silti koen, että yhteinen 

toiminnan arviointi on todella tärkeässä roolissa erityisesti tällaisessa isommassa 

projektissa. Toisaalta olisi ollut kiinnostavaa nähdä minkälaisia ajatuksia oppilaista olisi 

vielä saatu irti, jos reflektointiin olisi käytetty rutkasti enemmän aikaa ja sitä olisi 

etukäteen suunniteltu. Näin reflektoinnin kohteena olisi paremminkin ollut koko prosessi 

kuin pelkkä loppuhuipennus. 

Yhteisen arvioinnin yhteydessä oppilaiden kommenteista kuitenkin näkyy se, että osa ei 

ollut ehkä niin edes miettinyt, että miten esiintyminen meni. Toisien vastauksista taas 

näkyy, että asiaa oli mietitty, vastaus tuli selkeänä ja osa nimesi parhaita hetkiäänkin 

esiintymisestä. 

Toiminnan reflektointia ja arviointia tapahtui myös ei kirjallisesti prosessin lomassa 

jatkuvasti opettajan puhuessa oppilailleen. 

 (Kenttämuistiinpanot 30.11) 
 Biisi loppuu, opettaja on miettiliään näköinen ja hetken hiljaisuuden jälkeen 
 ehdottaa erilaista rumpukomppia biisiin. Kimmo hyväksyy ehdotuksen rumpujen 
 takana ja kukaan muukaan bändistä ei laita vastaan. Biisi kokeillaan uudestaan ja 
 kaikki ovat tyytyväisiä uuteen sovitukseen. 

Musiikilliseen toimintaan kuuluu oleellisesti yhteisen soittamisen ja laulamisen jatkuva 

reflektointi ja arviointi myös musisoijien itsensä toimesta.  

 (Kenttämuistiinpanot 21.12) 
 Kenraaliharjoituksessa salissa. Joululaulu biisi loppuu, Johanna kommentoi 
 nauraen: "Nyt  tää ekan kerran vasta alko oikee svengata, toi kazoo on nii paras, 
 vähä yleisö varmaan repee tolle" 

5.6   Yhteistoiminnallisen musisointiprosessin arvopohja 

Yhteistoiminnallisen oppimisen perusarvoja ovat tasavertaisuus, toisten kunnioittaminen, 

osallisuus, auttaminen, sekä muiden ryhmän jäsenten näkeminen yhteistyökumppaneina 
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kilpailijoiden sijaan. Saloviidan (2006) mukaan luokkahuoneen yhteistoiminnalliset 

rakenteet tuovat mukanaan uudenlaisia sisältöjä. Ne painottavat oppilaitten tasa-arvoisia 

suhteita, toisten ryhmän jäsenten kunnioittamista ja auttamista sekä toisten oppilaiden 

näkemistä tarpeellisina yhteistyökumppaneina. Tällä tavoin yhteistoiminnallisten 

rakenteiden käyttäminen auttaa muuttamaan koulun piilo-opetussuunnitelmaa siihen 

suuntaan, että se tukee yhteiskunnan demokraattisia arvoja. (Saloviita, 2006, s. 77.) 

Tutkimuksen alkuvaiheilla ajattelin, etteivät nämä arvot näy missään tutkimusryhmäni 

toiminnassa, kunnes huomasin, että opettajan puheessa oppilaille, hänen teoissaan läpi 

musisointiprosessin, hänen suhtautumisessaan oppilaisiin ja tilanteisiin sekä hänen 

kommentoidessaan tapahtumia ja tilanteita, ovat juuri nämä arvot alati läsnä. Opettaja 

kohtasi oppilaat aina tasa-arvoisesti ja käytti demokraattista otetta monissa 

valintatilanteissa osallistaen oppilaatkin osaksi toimintaa. 

 (Kenttämuistiinpanot 30.11) 
 Opettaja: Nyt me oltiin yhdessä tiiminä timminä siinä rytmissä! 
 Opettaja: Tähän tarvitaan jokaselta se oma panos, jokasen oma on yhtä tärkee. 
 -- 
 (Kenttämuistiinpanot 30.11) 
 Opettaja kehuu sovituksia ja oppiaiden panostusta tekemiseen. 
 -- 
 (Kenttämuistiinpanot 12.12) 
 Valitaan juhlaan yhteislauluja: opettaja pyytää oppilaita muodostamaan ryhmiä ja 
 keksimään pari ehdotusta, tämän jälkeen äänestetään niistä voittajat siten, että 
 jokainen saa antaa yhdelle biisille 2 ääntä ja yhdelle 1 äänen. Opettaja: tämä on 
 teidän juhla, mitä arvelette että teidän toverit haluais laulaa?  

Davidsonin (2002) mukaan opettajan rooli esiintymisen harjoittelun tukena on merkittävä. 

Tutkimuksien mukaan menestyneet oppilaat pitävät omia opettajiaan viihdyttävinä ja 

ystävällisinä, kuin myös ammattimaisina muusikkoina. Huonommin pärjäävät oppilaat 

muistavat omat opettajansa epäystävällisinä sekä luotaantyöntävinä. Oppilaat oppivat 

parhaiten vapaassa iloisessa ilmapiirissä. (Davidson, 2002, s. 96–97.) 

Vähitellen musisointiprosessin edetessä aloin huomata myös oppilaiden toiminnassa 

joidenkin näiden arvojen toteutumista, erityisesti tasavertaisuutta, toisten auttamista ja 

yhteistyötä.  

 (Kenttämuistiinpanot 7.12) 
 Opettajan ohjeiden jälkeen kaikki kytkevät itse ja toinen toistaan avustaen 
 äänentoistolaitteet, soittimet ja mikit kuntoon. 
 -- 
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 (Kenttämuistiinpanot 7.12) 
 Pojat neuvottelevat keskenään kumman vuoro on soittaa rumpuja tässä biisissä, 
 että molemmat pääsisivät vuorotellen puikkoihin, ovat itse organisoineet tämän 
 menetelmän sopia asiasta. Mahtavaa - ajattelen! 
 -- 
 (Kenttämuistiinpanot 30.11) 
 Iina istuu toiminnan alkaessa yksin luokan laidalla omalla vakiopaikallaan, Elina 
 kysyy mukaan  laulamaan yhdessä luokan eteen mikkeihin, Iina lähtee ilostuen 
 mukaan. 
 Hyvin menee biisi, Iina ja Viola neuvovat ja auttavat toisiaan 
 kellopelistemmassa, joka on erityisesti Iinalle haastava. 

Erityisesti toisten auttaminen alkoi projektin edetessä lisääntymään. Tutkimusryhmässäni 

oli havaittavissa selkeät kaveriporukat (kuva 2), jotka enimmäkseen auttoivat toinen 

toisiaan, mutta välillä auteltiin myös näiden rajojen yli. Esimerkiksi 

yhteismusisointitilanteessa, jossa yhden soitinsektion muodostikin opettajan määräämä 

joukko tutkimusryhmäläisiä.  

Kuvassa 2 on kuvattuna tutkimusryhmän istumajärjestystä musiikinluokassa. Tutkittavat 

saivat itse valita istumapaikkansa. He istuivat siis yhdessä parhaiden kavereidensa kanssa. 

Niiden, joiden kanssa viettivät aikaa myös välituntisin. Usein he myös saapuivat luokkaan 

juuri tässä porukassa. Luokassa tuolit olivat kuvanmukaisessa soikeassa muodossa luokan 

ollessa neliskanttinen ympärillä. 

 

Kuva 2. Musiikin luokan istumajärjestys 
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6 POHDINTA 

Yhteistoiminnallinen oppiminen on oppimiseen ja opettamisen järjestelyihin liittyvä ilmiö, 

josta on juonnettu yhteistoiminnallisen oppimisen teoria. Yhteistoiminnallisuuden 

positiivisista vaikutuksista on raportoitu tutkimuksin Suomessakin sadan vuoden ajan. 

Yhteistoiminnallisen oppimisen perusajatuksissa on paljon ammennettavaa myös musiikin 

tunneille yhteismusisointiin. 

Tutkimustulosteni valossa yhteisessä juhlaesiintymiseen tähtäävässä musisointiprosessissa 

on paljon yhteistoiminnallisen oppimisen piirteitä jo luonnollisestikin. Onnistuakseen 

yhteismusisointi vaatii toteuttaja jäseniltään avointa, suoraa vuorovaikutusta keskenään. 

Asioista on kyettävä keskustelemaan ja neuvottelemaan, joten sosiaalisia 

vuorovaikutustaitoja tarvitaan, musiikillisia vuorovaikutustaitoja unohtamatta. 

Mahdollisuus avoimeen sanalliseen ja sanattomaan viestintään ilmeni oppilaiden 

rohkeudessa keskustella keskenään ja analysoida projektiin ja sen musiikkiin liittyviä 

asioita.  

Jokaisen musisointiprosessiin osallistuvan ryhmäläisen on sitouduttava toimintaan ja 

kannettava vastuunsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Vastuunkanto ilmeni 

oppilaiden tavassa huolehtia asioista ja siitä, että jokainen ryhmän jäsen pärjää omissa 

tehtävissään. Vastuunkanto ilmeni siis erityisesti sanoissa ja teoissa. Toisaalta vastuun 

kantamattomuus ilmeni tavassa jättäytyä ryhmän ulkopuolelle tai olla ottamatta osaa 

yhteiseen päätöksentekoon ja keskusteluun. 

Yhteistoiminnallisen oppimisen keskeisin ajatus positiivisesta keskinäisriippuvuudesta 

tavallaan toteutuu yhteismusisoinnissa aina, sillä jokaisen musisoivan ryhmän jäsenen 

menestys vaikuttaa koko ryhmän menestykseen. Positiivista keskinäisriippuvuutta osoitti 

oppilaiden tapa suhtautua toisiin ryhmäläisiin yhteistyökumppaneina. Tutkimusryhmän 

jäsenet eivät kilpailleet toisiaan vastaan. 

Usein myös toiminnan reflektointi ja arviointi kuuluu musisointiprosessiin luontevasti. 

Musisoidessa kiinnitetään yhdessä huomiota siihen mikä onnistui, mikä ei ja tehdään 

parannusehdotuksia sen perusteella. Isomman projektin jälkeen reflektoidaan koko yhdessä 

kuljettua matkaa. Oppilaat ja ryhmän opettajakin reflektoivat ja arvioivat erityisesti 

musiikillisia asioita jokaisessa kokoontumisessamme. Esimerkiksi soitetun kappaleen 
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jälkeen arvioitiin sitä, miten meni ja täytyisikö sovitusta tai soittotyyliä tai kappaleen 

rakennetta muuttaa. Yhteinen reflektointi ilmeni opettajan tavassa ohjata projektin jälkeistä 

keskustelua aiheesta. Toisaalta tässä yhteisessä sanallisessa reflektiossa oppilaat eivät juuri 

sanallistaneet tuntemuksiaan tai mielipiteitään.  

Yhteistoiminnallisuuden arvot (toisten kunnioittaminen, tasavertaisuus, osallisuus, 

auttaminen) näkyivät niin opettajan kuin oppilaidenkin toiminnassa. Arvojen ilmenemistä 

on toki varsin hankala liittää joihinkin yksittäisiin tapahtumiin. Kuitenkin puheen tapa ja 

toisiin ihmisiin suhtautuminen esimerkiksi luokkatilanteissa heijastelevat näitä arvoja. 

Toisaalta oppilaat välillä kommentoivat tapahtumia myös tyyliin, joka ei täysin 

kunnioittanut ryhmätovereita. 

Kentällä oloaika oli ehdottomasti tämän tutkimuksen tekemisen antoisinta aikaa. Oli 

valtavan kiinnostavaa soluttautua osaksi tutkimusryhmää, elämään kahdeksasluokkalaisen 

yläkoululaisen arkea. Tällä kokemuksella on itselleni valtava merkitys oman opettajuuteni 

kehittymisen kannalta. Kahdeksasluokkalaisten ympäröimänä näin ja koin koulumaailman 

reunaehtoja eri näkökulmasta kuin normaalisti opettajana näkisin. Toisaalta kentäll äolo oli 

tutkimuksen haastavin jakso. Kymmenien samanaikaisten tapahtumien havainnointi ja ylös 

kirjaaminen ei ollut helppoa, mutta siihen harjaantui. 

Kuten jo tutkimukseni johdannossa mainitsin, musiikinopettajan työvuosi on melkein 

yhtäjaksoista juhlaan valmistautumista, musisoivien ryhmien harjoituttamista. Siksi 

mielestäni näitä juhlaesiintymisiin tähtääviä musisointiprosesseja pitäisi tutkia ja niiden 

kasvatukselliset merkitykset pitäisi ottaa tosissaan. Aiemmissa tutkimustuloksissa on 

raportoitu monenlaisista positiivisista vaikutuksista, joista omassa tutkimuksessani 

näyttäytyivät ainakin tutkittavan ryhmän yhteisöllisyyden vahvistuminen, yksilöiden 

sosiaalisen pääoman karttuminen sekä yksilöiden yhdenvertaisuuden toteutuminen ryhmän 

sisällä. 

Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet tämän päivän musiikkikasvatuksessa pätevät 

hyvin uuden opetussuunnitelman oppimiskäsitykseen. Sen mukaan oppilas on aktiivinen, 

ja hän asettaa itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa tavoitteita ja ratkaisee ongelmia. Uusien 

tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, 

kokemuksiaan ja tunteitaan. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, 
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opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. 

(Opetushallitus, 2014, s. 422.) 

Kiinnostavaa on jatkossa nähdä, miten yhteistoiminnallinen oppiminen kehittyy 

kasvatustieteellisessä keskustelussa ja tutkimuksessa ja miten se liitetään 

musiikkikasvatukseen. Mielestäni yhteistoiminnallisuuden havainnoiminen 

musiikkiesityksen valmistamisen prosessissa oli hedelmällinen näkökulma. 

6.1 Jatkotutkimusaiheita 

Tässä tutkimuksessa testattiin yhteistoiminnallisuuden ilmentymisen tapoja aivan 

tavallisessa koulujuhlaesiintymiseen tähtäävässä musisointiprosessissa 

kahdeksasluokkalaisten oppilaiden parissa.  

Kuitenkin mielestäni olisi kiinnostavaa tehdä vastaavanlainen kenttätutkimus ja analysoida 

sitä aineistolähtöisesti. Olisivatko suoraan aineistosta nousevat huomiot samoja, 

samansuuntaisia vai jotain ihan muuta? Ajattelen, että tällä tavalla yhteistoiminnallisen 

oppimisen teoriaa voisi kehittää eteenpäin vastaamaan paremmin yhteismusisoinnin 

suunnittelun tarpeisiin. 

Vastaavasti yhtenä jatkotutkimusideana voisi olla jonkin yhteistoiminnallisen 

musisointiprosessin suunnittelu tarkasti nimenomaan yhteistoiminnallisen oppimisen 

teoriasta käsin. Aineistosta nousevia tuloksia voisi peilata tämän tutkimuksen tuloksiin tai 

esimerkiksi Hellströmin (2015, s. 27) esittämiin yhteistoiminnallisuuden vaikutuksiin. 

Tämäkin tutkimus voisi kehittää yhteistoiminnallisen oppimisen teoriaa. 

Toisaalta jo pelkästään tämän tutkimuksen aineistosta voisi tehdä useammankin 

tutkimusraportin. Tässä aineistossa on tarkasteltu musisoivan ryhmän esiintymiseen 

valmistautumista etnografisesti. Aineistosta voisi lähteä etsimään moniakin asioita. Tämä 

aineisto on kerätty kuitenkin vain tätä yhtä pro gradu -tutkielmaa varten ja se tuhotaan 

tutkielman valmistuessa. 

6.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Kaikenlaista tutkimusta tehdessä on tarkasti otettava huomioon monenlaisia asioita, jotta 

tutkimus olisi eettisesti luotettavaa sekä hyväksyttävää. Tutkimuseettisen 
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neuvottelukunnan (2013) ohjeteoksen mukaan tutkijan täytyy olla luotettava, tarkka ja 

rehellinen niin tutkimustyössä, tulosten dokumentoinnissa, tuloksien esittämisessä kuin 

tulosten arvioinnissakin. Tutkijan on käytettävä eettisesti kestäviä tiedonhankintaan, 

tutkimukseen ja arviointiin liittyviä menetelmiä. Tutkimustuloksia julkaistessa tutkijan on 

noudatettava tieteelliseen tietoon kuuluvaa vastuullisuutta ja avoimuutta. Tutkijan tulee 

kunnioittaa muiden tutkijoiden aiempaa työtä viittaamalla julkaistuihin tutkimuksiin 

asianmukaisella tavalla. Kerättyä tutkimusaineistoa tutkijan täytyy säilyttää tieteelliselle 

tiedolle vaaditulla tavalla. Lisäksi tutkijan täytyy hankkia tutkimusluvat jokaiselta 

tutkimukseen osallistuvalta ennen tutkimuksen aloittamista. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2013, s. 6–7.)  

Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005, s. 17) mukaan eettisyyden kannalta on tärkeää, että 

tutkimuskohteelle kerrotaan tutkimuksen tarkoitus totuudenmukaisesti. Tutkimukseni oli 

tässä suhteessa hieman erikoinen, joten yhdessä ohjaajani ja tutkimuskoulun 

tutkimusluvasta päättävän rehtorin kanssa päädyimme käytäntöön, jossa tutkittaville 

jaettiin tiedote tutkimustyöstä. Tutkittavien tuli ottaa siihen huoltajan allekirjoitus ja 

palauttaa tiedote takaisin minulle. Näin varmistin, että tieto tutkimuksen toteuttamisesta 

kulkeutuu tutkittavien koteihin asti. Mahdollisia kysymyksiä ja tarkennuksia varten 

tiedotteessa oli yhteystietoni. Kukaan huoltajista ei ottanut tutkimuksen tiimoilta yhteyttä. 

Jokainen tutkittavan ryhmän jäsen osallistui tutkimukseen, vaikka myös kieltäytyminen 

olisi ollut mahdollista. 

Käyttämällä tällaista tiedotuksenomaista tapaa oli todennäköisempää, että jokainen ryhmän 

jäsen tulisi olemaan tutkimuksessa varmasti mukana. Sillä mitä mieltä olisi ryhmän 

toiminnan tutkimisessa muuten. Tiedotteessa ei varsinaisesti kerrottu tutkimuksen 

tavoitetta (yhteistoiminnallisuuden ilmeneminen), vaan siinä tiedotettiin tutkijan olevan 

mukana joulujuhlaprosessissa ja tutkivan sitä. Tutkittavat olivat iältään 14–15 vuotiaita. 

Tutkimustiedotteessa vakuutin, ettei tutkimusraportissa käytetä tutkittavista mahdollisesti 

otettuja kuvia tai videoita. 

Hoikkala ja Paju (2014, s. 246) mainitsevat, että kirjallisten lupien saaminen tutkittavilta ei 

ole eettisen tutkimusprosessin mitta, vaan oikeampi kriteeri on eettisesti kestävä toiminta 

läpi tutkimuksen, kenttätyön arjessa ja kiperissäkin tilanteissa. Kanasen (2014) mukaan 

etnografisessa tutkimuksessa tutkijalla itsellään on suurin vastuu tutkimustulosten etiikasta 

ja luotettavuudesta, sillä jokainen tutkija itse päättää, mitä, kuinka ja kuinka paljon hän 
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tutkii. Tiedonkeruun tapa on tutkijan itsensä päätettävissä, eli tutkija päättää, mitä hän 

kerää, mitä huomioi ja mitä jättää huomioimatta. Problematiikan ydin on siinä, että 

etnografisessa tutkimuksessa tutkija toimii itse tutkimusinstrumenttina eli hän kerää, mitä 

sillä hetkellä aiheelliseksi näkee. Etnografisessa tutkimuksessa subjektiivisuuden vaara on 

merkittävä. (Kananen, 2014, s. 139–140.) 

Fingerroos ja Jouhki (2014, s. 98) kertovat, että moraalisesti hyvään tutkimustyöhön riittää 

yleensä se, että tutkija suojelee informanttiensa intimiteettiä, mutta kertoo 

tutkimusprosessistaan aina avoimesti eikä ole missään tilanteessa epärehellinen. Itse 

kerroin avoimesti tutkimuksestani tutkittaville ja suojelin heidän intimiteettiä mm. 

muuttamalla tutkittavan koulun, opettajan ja oppilaiden nimet tutkimusraportissa ja 

jättämällä kuvat sekä videot pois tutkimusraportista. Myös osana tutkimusaineistoa 

teettämäni reflektointitehtävä oli anonyymi, eli siihen ei tarvinnut kirjata omaa nimeään. 

Tehtävien vastaukset tulivat vain omaan tietooni. (Ks. Liite 2.) 

Kanasen (2014) mukaan etnografisen tutkimuksen erityispiirteen eli kenttätyövaiheen 

kestoa on esitetty erääksi tutkimuksen luotettavuuden mittariksi. Asia on nähty siten, että 

mitä pitempi kenttävaihe, sitä luotettavampaa tietoa tutkimus tuottaa. Nykyään kuitenkin 

ajatellaan, ettei kenttävaiheen pituus ole kuitenkaan yksinomaan laadun tae, sillä 

kenttävaiheen pituus riippuu luonnollisesti ilmiön kestosta ja kentällä olon tarpeesta sekä 

tutkimusongelman muotoilusta. (Kananen, 2014 s. 141.) Omassa tutkimuksessani 

kenttätyövaihe rajautui luonnollisesti joulujuhlaan valmistautuvan musiikkiryhmän 

harjoituksiin, joilla oli selkeä alku ja loppu. Juhlaharjoitukset alkoivat marraskuussa ja 

päättyivät joulujuhlaan 21.12. Lisäksi kenttätyö jatkui vielä joululoman jälkeen 

tutkimusryhmän ensimmäiselle musiikintunnille 9.1. 

Kanasen (2014) mukaan etnografisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä muutamilla 

yksinkertaisilla keinoilla, joista dokumentaatioon huomion kiinnittäminen on yksi 

tärkeimmistä. Riittävän tarkka ja kattava dokumentaatio tarjoaa lukijalle mahdollisuuden 

tutkimuksen tarkistamiseen. Kun valitaan tiedonkeruu-, analysointi- ja tulkintamenetelmiä, 

on tärkeätä kertoa valintojen syyt ja perustelut. Kyseessä on tällöin menetelmien, mutta 

samalla myös koko työn arvioitavuuden mahdollistaminen. (Kananen, 2014, s. 143.) 

Omassa tutkimuksessani aineistonkeruumenetelmät valikoituivat työhön sopiviksi. Reilun 

kuukauden mittainen etnografinen kenttätyövaihe tuotti todella laajat kenttämuistiinpanot, 



 56 

muutamia lyhyehköjä tilannepohjaisia haastatteluja, kuvia, videoita ja muutamia muita 

tutkittavien tuottama aineistoja, kuten reflektio tekstejä. Katsoin, että näin sain luotua 

kattavan kuvauksen tutkittavan ryhmän toiminnasta. Tutkimustuloksissa nämä eri 

aineistomuodot on merkitty, jotta lukijan on mahdollista hahmottaa asiayhteys. 

Analyysiäni ohjaa teoria. Pyrin tekemään analyysiä järjestelmällisesti ja rauhallisesti, jottei 

tietoa katoaisi. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) esittävät, että jos laadullisesta aineistosta hakee samuutta, 

saattaa olla täysin perusteltua puhua aineiston saturaatiosta. Tämä samuus voi tulla esille 

esimerkiksi tiettyjen teemojen toistuvuutena. Jos taas laadullisesta aineistosta hakee 

erilaisuutta, voi saturaatiosta puhuminen olla ongelmallista. Mutta jos jo ennen analyysia 

on määritelty tietyt luokat, esimerkiksi tyypit tai teemat, joille aineistosta etsii vastinetta, 

on perusteltua puhua saturaatiosta luokkien tullessa havaituiksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 89.)  Kanasen (2014) mukaan saturaatio on etnografiassa ihan käyttökelpoinen 

luotettavuuden vahvistamiskeino. Saturaatio tarkoittaa siis sitä, että eri lähteiden esittämät 

tutkimustulokset alkavat toistua tutkimusaineistossa. Kun aineiston sisältö alkaa toistaa 

itseään, on saavutettu kyllääntymispiste, eli saturaatio. (Kananen, 2014, s. 144.) 

Omassa tutkimuksessani huomasin, että aineisto on riittävä, sillä aineistoni analyysia 

ohjaavan teoriataustan kaikki teemat tulivat aineistosta havaituiksi. Osa teemoista 

näyttäytyi vahvemmin, kuin toiset, mutta se kuuluu asiaan eikä heikennä tai kumoa 

saturaatiota. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

 

TIEDOTE TUTKIMUSTYÖSTÄ OPPILAILLE JA VANHEMMILLE   
 
Olen musiikkikasvatuksen opiskelija Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja 
teen pro gradu -tutkielmaani koulujuhlien musiikkiesitysten valmistamisesta. Työtäni ohjaa 
Juha Ojala. 
 
Kokoan tutkimusaineistoni seuraamalla       -ryhmän joulujuhlan musiikkiesitysten 
valmistamista: suunnittelua, harjoittelua, esitystä ja arviointia. Tutkimus tapahtuu 
kouluajalla. Tutkimuksen menetelmiin (etnografia) kuuluu rikkaan aineiston kerääminen, 
joka tarkoittaa sitä, että aineistoa synnytetään havaintopäiväkirjoina, äänitteinä, 
haastatteluina, kuvina, piirustuksina - mihin tutkimus ikinä ohjaakaan.  
 
Aineiston kuvaus tutkimusraportissa etäännytetään niin, etteivät koulu tai oppilaat ole 
tunnistettavissa. Oppilaiden henkilöyden suojaamiseen kiinnitetäänkin erityistä huomiota. 
Aineistoa käytetään vain tutkimustarkoituksiin. Koulun ja henkilöiden nimet muutetaan. 
Tutkimusraporttiin liitetään vapaamuotoisia kuvauksiani esityksen valmistamistilanteesta 
sekä lyhyitä lainauksia keskusteluista. 
Tutkimusraporttiin ei liitetä aineistossa mahdollisesti esiintyviä kuvia.  
Kaikki tutkimusaineisto tuhotaan tutkimuskäytön jälkeen.  
 
Tutkimuksen suorittamista varten minulla on lupa koululta, sekä musiikin lehtorilta.  
 
 
Jos joku seikka tutkimuksessa askarruttaa tai on muuta huomautettavaa, otathan yhteyttä! 
 
 
 
Olen tutustunut tutkimuksen tekemistä koskevaan tiedotteeseen 
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LIITE 2 

 
Joulujuhlamusan harjoittelu ja esittäminen 
 
1. Ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen: 
 
 
 
 
Muistele juhlaan tähtäävää musisointia koko syksyn ajalta 
 
+ 
 
 
- 
 
 
Hashtag, jonka haluaisit heittää muulle ryhmälle  
 
# 
 
 
Muuta: 
 
 
 
 


