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Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee musiikinopettajien käsityksiä musiikinopetuksen mah-

dollisuuksista kestävän kehityksen kasvatuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mil-

laisia käsityksiä musiikinopettajilla on kestävän kehityksen kasvatuksesta sekä musiikinope-

tuksen mahdollisuuksista sen toteuttamisessa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millä tavoin mu-

siikinopettajat huomioivat kestävän kehityksen teemoja omassa opetuksessaan. 

Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat nousseet viime aikoina kasvatustieteellisen tutki-

muksen kiinnostuksen kohteiksi, ja kestävän kehityksen teemat ovat vahvasti esillä valtakun-

nallisissa opetussuunnitelmissa. Musiikin tai musiikinopetuksen näkökulmasta aihetta on kui-

tenkin tutkittu hyvin vähän. Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kestävän ke-

hityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen käsitteistä sekä niiden monialaisuuden tarkaste-

lusta. Musiikkikasvatuksen näkökulmasta kestävää kehitystä tarkastellaan aiempien tutkimus-

ten, motivaation, tunteiden, ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden sekä käytännön sovellusten 

kautta.  

Tutkimuksen lähestymistapa on fenomenografinen. Tutkimuksen aineisto on kerätty teema-

haastattelun avulla, ja tutkimukseen osallistui viisi musiikinopettajaa. Haastatteluaineisto on 

analysoitu fenomenografisella analyysimenetelmällä.  

Tutkimuksen mukaan musiikinopettajilla on vaihtelevia käsityksiä kestävän kehityksen käsit-

teestä ja sen sisällöistä. Kestävän kehityksen edistäminen nähdään tärkeänä koulun ja kaikkien 

aineiden opettajien tehtävänä. Kestävän kehityksen liittäminen musiikinopetukseen koetaan 

kuitenkin haastavana niiden luontevien yhtymäkohtien ja tiedon puutteen takia. Musiikinopet-

tajat pyrkivät toteuttamaan kestävän kehityksen kasvatusta erityisesti musiikintuntiensa toimin-

takulttuurin ja arkisten käytänteiden sekä oman esimerkkinsä kautta. Opetussisällöissä musii-

kinopettajat nostavat esiin erityisesti kulttuurisen kestävyyden teemoja. Musiikinopettajien kä-

sityksen mukaan musiikintuntien yhteisölliset ja osallistavat toimintatavat edistävät kestävän 

kehityksen kannalta tärkeitä taitoja. 

Avainsanat: fenomenografia, kestävän kehityksen kasvatus, musiikinopetus, ympäristökasva-

tus  
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1. Johdanto 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen musiikinopettajien käsityksiä musiikinopetuksen mahdolli-

suuksista kestävän kehityksen kasvatuksessa. Tarkoituksenani on selvittää, millaisia käsityksiä 

musiikinopettajilla on kestävästä kehityksestä ja sen kasvatuksesta, millä tavoin musiikinopet-

tajat tuovat kestävän kehityksen teemoja esille opetuksessaan, ja miten hedelmällinen alusta 

musiikinopetus heidän käsityksensä mukaan on kestävän kehityksen kasvatukselle.  

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi viimeisimmän ilmastonmuutosta kos-

kevaa tutkimusta analysoivan ja kokoavan raporttinsa elokuussa 2021. Raportin mukaan ihmi-

sen toiminnan aiheuttama ilmaston lämpeneminen on aiemmin arvioitua nopeampaa, ja sen hi-

dastaminen vaatii nopeita ja suuria vähennyksiä kasvihuonepäästöjen määrässä (IPCC, 2021). 

Ilmastokriisiä pidetäänkin yleisesti yhtenä suurimmista tämänhetkisistä maailmanlaajuisista 

ongelmista, ja huoli maapallon tulevaisuudesta toimi sysäyksenä myös tälle tutkimukselle. Eko-

logisuus ja kestävä elämäntapa ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä arvoja, ja kokemus siitä, 

että jokaisen ihmisen tulisi tehdä parhaansa ilmastokriisin ja ympäristöongelmien hillitse-

miseksi, herätti kysymyksen: mitä musiikinopettaja voi tehdä? 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on yksi kestävän kehityksen keskeisistä tavoitteista. Kestä-

vän kehityksen tarkoituksena on turvata hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville 

sukupolville, mikä tarkoittaa ympäristön, ihmisen ja talouden tasavertaista huomioimista yh-

teiskunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnassa (Kestävän kehityksen toimikunta, 17.3.2021). 

Koska ihmisten hyvinvointi ja talous ovat riippuvaisia ympäristöstä ja luonnonvaroista, kestävä 

kehitys vaatii tarkastelemaan sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta 

toisiinsa ja erityisesti maapallon ekologiseen kantokykyyn. 

Jo vuonna 1987 julkaistussa YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportissa ko-

rostettiin koulutuksen merkitystä kestävässä kehityksessä (United Nations, 1987). Kestävän ke-

hityksen kasvatuksen tarkoituksena on tuoda kestävän kehityksen mukaisia arvoja, ymmärrystä, 

tietoja ja taitoja ihmisten tietoisuuteen ja arkielämään (Wals, 2009, s. 26). Vaikka ilmaston-

muutoksen kaltaisten kestävän kehityksen ongelmien ratkaiseminen vaatiikin ennen kaikkea 

suuria yhteiskunnallisia ja maailmanlaajuisia muutoksia, myös yksilötasolla on mahdollista 

edistää muutosta esimerkiksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. Kestävän kehityksen mu-

kaisten arvojen omaksuminen sekä tarvittavien tietojen ja taitojen oppiminen ovat edellytys 

tälle muutokselle.  



 

6 

 

Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen periaatteita, arvoja 

ja käytänteitä kaikille kasvatuksen osa-alueille (Uitto & Saloranta, 2017, s. 1). Sekä perusope-

tuksen että lukion opetussuunnitelmat edellyttävät kestävän kehityksen huomioimista kaikessa 

opetuksessa, sillä kestävän elämäntavan välttämättömyys ja vastuullisuus ovat selkeästi esillä 

molempien opetussuunnitelmien arvoperustassa, opetuksen yleisissä ja laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteissa sekä koulun toimintakulttuuria koskevissa ohjeistuksissa (Opetushallitus, 2014; 

2019). Myös perusopetuksen musiikin opetussuunnitelma vaatii tarkastelemaan musiikkia ku-

luttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta (Opetushallitus, 2014, s. 423). Opetussuun-

nitelma ja kestävän kehityksen kasvatuksen periaatteet siis edellyttävät kestävän kehityksen 

huomioimista kaikessa koulun toiminnassa, myös musiikinopetuksessa. Musiikinopettaja voi 

myös törmätä kestävän kehityksen teemoihin erilaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien 

tai teemaviikkojen muodossa. Usein kestävä kehitys kuitenkin mielletään lähinnä luonnontie-

teellisten oppiaineiden sisältöihin, ja musiikinopettajan voi olla hankalaa löytää keinoja huomi-

oida sitä omassa opetuksessaan. Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista onkin tarjota musiikin-

opettajalle konkreettisia keinoja kestävämmän musiikinopetuksen toteuttamiseen ja ympäristö-

aiheiden käsittelyyn musiikin keinoin. 

Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat viime aikoina nousseet yhä enenevissä määrin kas-

vatustieteellisen alan kiinnostuksen kohteiksi. Tästä huolimatta musiikkikasvatuksen mahdol-

lisuuksia kestävän kehityksen kasvatuksessa on tutkittu todella vähän. Isobritannialainen Yusi 

Cheng (2015) tutki väitöskirjassaan musiikinopetuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen yh-

distämistä, ja havaitsi sillä olevan positiivisia vaikutuksia sekä kestävän kehityksen että musii-

killisten taitojen oppimiseen. Uitto ja Saloranta (2017) puolestaan tarkastelivat tutkimuksessaan 

suomalaisten aineenopettajien tapoja toteuttaa kestävän kehityksen kasvatusta, ja havaitsivat 

musiikinopettajien käsittelevän opetuksessaan erityisesti kulttuurisesti kestävän kehityksen tee-

moja, ja vain hyvin harvoin ekologisia tai taloudellisia näkökulmia. 

Tutkimukseni teoriaosassa pyrin tarkastelemaan laajasti musiikkikasvatuksen ja kestävän kehi-

tyksen kasvatuksen eri näkökulmia. Luvussa kaksi perehdyn kestävän kehityksen kasvatuksen 

määrittelyyn, tavoitteisiin ja sisältöihin sekä tarkastelen sen monialaista luonnetta erityisesti 

aineenopettajan ja taideaineiden näkökulmasta. Kolmannessa luvussa perehdyn kestävän kehi-

tyksen kasvatukseen musiikinopetuksen näkökulmasta tarkastelemalla aiheesta löytynyttä kir-

jallisuutta ja käytännön sovelluksia. Luvussa neljä tarkastelen vielä perusopetuksen ja lukion 

opetussuunnitelmia kestävän kehityksen näkökulmasta.  
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Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella musiikinopettajien käsityksiä kestävän kehityksen 

kasvatuksesta ja musiikin mahdollisuuksista sen toteuttamisessa. Tavoitteena on avata musii-

kinopettajien ajatuksia oppiaineensa mahdollisuuksista ja haasteista kestävän kehityksen kas-

vatuksessa, sekä saada käytännön ideoita musiikkikasvatuksen työtapojen hyödyntämiseen ym-

päristökasvatuksessa. Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen tutkimus, ja sen lähestymistapa 

on fenomenografinen. Tutkimuksen aineisto koostuu viidestä teemahaastattelusta, ja tutkimuk-

sen osallistujat ovat yläkoulussa ja lukiossa työskenteleviä musiikinopettajia. Aineisto on ana-

lysoitu fenomenografisella analyysimenetelmällä. 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia käsityksiä musiikinopettajilla on kestävän kehityksen kasvatuksesta? 

2. Millaisia käsityksiä opettajilla on musiikinopetuksen mahdollisuuksista kestävän kehi-

tyksen kasvatuksessa?  

3. Millä tavoin opettajat tuovat kestävän kehityksen teemoja esille musiikinopetuksessa?  
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2. Kestävän kehityksen kasvatus 

Tässä luvussa tarkastelen kestävän kehityksen kasvatuksen ominaispiirteitä. Koska ympäristö-

kasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen käsitteitä käytetään hyvin vaihtelevasti ja ne 

ymmärretään usein lähes synonyymeiksi tai ainakin osittain päällekkäisiksi kasvatuksen aloiksi 

(Tani, Cantell, Koskinen, Nordström & Wolff, 2007), perehdyn tässä luvussa sekä ympäristön 

ja ympäristökasvatuksen että kestävän kehityksen ja sen kasvatuksen käsitteisiin. Aloitan mää-

rittelemällä ympäristön, ympäristökasvatuksen, kestävän kehityksen ja kestävän kehityksen 

kasvatuksen käsitteet ja vertailemalla niitä toisiinsa. Tämän jälkeen tarkastelen kestävän kehi-

tyksen kasvatuksen monialaista ja tieteidenvälistä luonnetta sekä perehdyn aineenopettajan ja 

taideaineiden näkökulmiin kestävän kehityksen kasvatuksessa. 

2.1 Ympäristön käsite 

Ympäristön käsite on hyvin monimerkityksinen, ja sitä onkin määritelty monella eri tavalla 

(Suomela & Tani, 2004, s. 45). Cantell, Aarnio-Linnanvuori ja Tani (2020) huomauttavat, että 

vaikka ympäristö mielletään usein luonnon synonyymiksi, ympäristökasvatus ymmärtää käsit-

teen laajemmin ja tarkastelee luonnon eli ekologisen ympäristön lisäksi myös muita ympäristön 

osa-alueita. Ympäristöllä voidaan tarkoittaa esimerkiksi rakennettua ympäristöä, virtuaalista tai 

digitaalista ympäristöä tai ihmisten, heidän toimintansa ja keskinäisen vuorovaikutuksensa 

muodostamaa sosiaalista ympäristöä. Maailmanlaajuisia teemoja käsiteltäessä voidaan puhua 

myös globaalista ympäristöstä (Cantell ym., 2020, s. 33–34). Myös tässä tutkimuksessa ympä-

ristön käsite ymmärretään sen laajassa merkityksessä. 

Myös eri tieteenaloilla ympäristön käsitettä lähestytään erilaisista näkökulmista. Cantell ym. 

(2020) jakaa ympäristön käsitteen lähestymistavat neljään ryhmään. Yksilökeskeinen ympäris-

tökäsitys määrittelee ympäristön ihmisen ympärillä olevaksi maailmaksi, jonka keskiössä on 

ihminen itse (Cantell ym., 2020, s. 36). Tällöin kiinnostuksen kohteena on ihmisen eletty ym-

päristö, jolla tarkoitetaan tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottua elämänpiiriä, joka jäsentyy mer-

kityksellisten asioiden ja ilmiöiden kautta (Suomela & Tani, 2004, s. 47). Tämän käsityksen 

mukaan jokaisella ihmisellä on oma ympäristönsä, jonka merkitys syntyy yksilön ajatusten, 

kokemusten, tunteiden ja toiminnan kautta (Cantell ym., 2020, s. 36; Suomela & Tani, 2004, s. 

47–48).  
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Toinen näkökulma ympäristöön on luonnontieteellinen lähestymistapa, jossa ympäristö ja sitä 

tarkasteleva ihminen ovat toisistaan erillisiä asioita (Cantell ym., 2020, s. 39). Tämän käsityk-

sen mukaan yksilö havainnoi ja tutkii ympäristöä ulkopuolelta ilman, että itse vaikuttaa siihen 

(Suomela & Tani, 2004, s. 46). Luonnontieteellisessä lähestymistavassa ympäristöä pyritään 

arvioimaan yleispätevillä kriteereillä ja sivuuttamaan yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen omat 

ympäristöön liittyvät merkitykset ja kokemukset (Haila, 2001, s. 15).  

Kolmannessa, yhteiskunnallisessa lähestymistavassa ympäristö nähdään ihmisten toiminnan ja 

sen aiheuttamien ympäristövaikutusten kautta määrittyvänä ilmiönä (Cantell ym., 2020, s. 40). 

Yhteiskunnallinen lähestymistapa korostaa ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ihmisten ja 

yhteiskunnan osuutta ympäristöongelmien ratkaisussa (Cantell ym., 2020, s. 40; Suomela & 

Tani, 2004, s. 51–53). Suomelan ja Tanin (2004) mukaan tässä lähestymistavassa ympäristön 

katsotaan olevan yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti rakentunut, ja ympäristöstä saadaan tietoa 

kulttuuristen representaatioiden kautta. Ihminen siis luo ympäristölleen merkityksiä, eikä sitä 

voi tarkastella irrallisena näistä merkityksistä. Yhteiskunnallisena käsitteenä ympäristö on 

myös politisoitunut, ja ympäristön tulevaisuus on noussut poliittisten kiistojen kohteeksi (Suo-

mela & Tani, 2004, s. 51–53).  

Neljäs lähestymistapa edustaa viime aikoina yleistynyttä posthumanistista ajattelutapaa, joka 

pyrkii irrottautumaan ihmiskeskeisestä ympäristökäsityksestä ja ajatuksesta, joka näkee ihmi-

sen muusta maailmasta irrallisena toimijana (Cantell ym., 2020, s. 42; Tammi & Hohti, 2017, 

s. 71). Inhimillisen ja ei-inhimillisen välisen rajan hahmottamisen sijaan posthumanismi on 

kiinnostunut ihmisen ja ympäristön jatkuvasta vuorovaikutuksesta, ja ihminen nähdäänkin yh-

tenä luontokappaleena muiden joukossa (Cantell ym., 2020, s. 42). Tässä ajattelutavassa pyri-

tään eroon ihmiskeskeisestä ajatuksesta, jossa ympäristö mielletään ihmisten toiminnan taus-

taksi ja hyödynnettäväksi resurssiksi (Tammi & Hohti, 2017, s. 72).  

Ympäristökasvatuksessa ympäristön käsitettä voi lähestyä jokaisesta neljästä näkökulmasta 

(Cantell ym., 2020, s. 35). Onnistunut ympäristökasvatus edellyttääkin kaikkien näkökulmien 

monipuolista huomiointia (Suomela & Tani, 2004, s. 56–57). Cantell kollegoineen (2020) huo-

mauttaa, että vaikka luonnontieteellisen tutkimuksen tuottama tieto on erittäin tärkeää ympä-

ristön hyväksi toimimisen kannalta, pelkkä objektiivisuuteen pyrkivä ympäristötieto ei kuiten-

kaan riitä täyttämään ympäristökasvatuksen tarpeita. Yksilökeskeisen näkökulman kautta on 

mahdollista kiinnittää huomio myös ihmisen omaan elämään, arvoihin, asenteisiin ja tunteisiin 

sekä tukea ympäristöherkkyyden kehittymistä (Cantell ym., 2020, s. 38, 40).  Yhteiskunnallinen 
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ulottuvuus nostaa lisäksi esiin ympäristöön liittyvät poliittiset päätökset ja erilaiset ympäristö-

ongelmat (Suomela & Tani, 2004, s. 56). Posthumanistinen näkökulma puolestaan kannustaa 

ympäristökasvattajia haastamaan ihmiskeskeisyyttä ja vallalla olevia käsityksiä ihmisen ja ym-

päristön suhteesta (Malone, 2016, s. 19).  

2.2 Ympäristökasvatus 

Ympäristökasvatus on verrattain uusi, jatkuvasti muuttuva ja monitahoinen tutkimusala (Pal-

mer, 1998, s. ix). Cantellin (2004) mukaan ympäristökasvatuksen voi katsoa olevan oma tie-

teenalansa, mutta usein sen ajatellaan olevan osa joko kasvatus- tai ympäristötieteitä. Joskus 

ympäristökasvatuksen kysymyksiä tarkastellaan myös esimerkiksi filosofian, estetiikan tai ym-

päristönsuunnittelun lähtökohdista (Cantell, 2004, s. 12). Ympäristökasvatukselle ominaista 

onkin poikkitieteellinen lähestymistapa, ja sen teemoja voi lähestyä eri tieteenalojen ja oppiai-

neiden näkökulmista (Häll, 2003, s. 76–77). Ympäristökasvatus on enemmän lähestymistapa 

kasvatukseen kokonaisuutena kuin yksittäinen oppiaine (Palmer & Neal, 1994, s. 21). 

Ympäristökasvatus alkoi kehittyä 1960-luvun ympäristöherätyksen myötä (Cantell ym., 2020, 

s.12; Saloranta, 2017, s. 28; Wolff, 2004, s. 18). Salorannan (2017) mukaan ympäristöongel-

mien tiedostaminen johti myös ympäristökasvatuksen tarpeen kasvamiseen. Ensimmäisen mer-

kittäväksi muodostuneen määritelmän ympäristökasvatuksen käsitteelle esitti William B. Stapp 

vuonna 1969 (Saloranta, 2017, s. 28). Stappin (1969) varhaisen määritelmän mukaan ympäris-

tökasvatus pyrkii kasvattamaan kansalaisia, jotka ovat tietoisia biofyysisestä ympäristöstä ja 

sen ongelmista, jotka tietävät, miten näitä ongelmia ratkaistaan ja jotka ovat motivoituneita 

toimimaan ratkaisujen edellyttämällä tavalla (Stapp, 1969). 

Vaikka Stappin määritelmä toimi pohjana monille myöhemmille ympäristökasvatuksen määri-

telmille (Saloranta, 2017, s. 28), ympäristökasvatuksen klassisena määritelmänä pidetään kui-

tenkin Kansainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n (International Union of Conservation of 

Nature) vuoden 1970 määritelmää (Palmer, 1998, s. 6–7). IUCN:n (1970) määritelmän mukaan 

ympäristökasvatus on prosessi, joka kehittää ihmisen, kulttuurin ja ympäristön välisen suhteen 

ymmärtämisen ja arvostamisen kannalta välttämättömiä taitoja ja asenteita. Tämä tapahtuu ar-

vopohjan luomisen ja tiedon lisäämisen kautta. Lisäksi ympäristökasvatus on ympäristöasioita 

koskevien päätöksenteon ja toimintatapojen harjoittelemista (IUCN, 1970, s. 11). Tiivistettynä 

ympäristökasvatus on siis kasvatusta, joka koostuu ympäristöön ja sen säilyttämiseen liittyvien 
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tietojen, arvojen, asenteiden ja yhteiskuntataitojen omaksumisesta sekä ihmisen ja ympäristön 

välisen suhteen ymmärtämisestä. 

YK:n ympäristöohjelma UNEP:n (United Nations Environment Programme) ja YK:n kasvatus- 

tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n (United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-

ganization) asettamat ympäristökasvatuksen keskeiset tavoitteet hyväksyttiin YK:n ympäristö-

konferenssissa Tbilisissä vuonna 1977 (Palmer, 1998, s. 7–8). Tbilisin julistuksessa ympäristö-

kasvatuksen keskeiset tavoitteet ovat: 

1. Kasvattaa selkeää tietoisuutta ja huolta siitä, kuinka taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset 

ja ekologiset tekijät ovat riippuvaisia toisistaan kaupunki- ja maaseutuympäristössä.  

2. Tarjota jokaiselle ihmiselle mahdollisuus saavuttaa ympäristön suojeluun ja parantami-

seen tarvittavat tiedot, arvot, asenteet, sitoutuminen ja taidot.  

3. Luoda uusia ympäristöön liittyviä toimintamalleja yksilöille, yhteisöille ja yhteiskun-

nalle.    (UNESCO, 1978, s. 26, suomennos: Hiltunen, 2020)  

 

Nämä kolme päätavoitetta UNESCO (1978) jaottelee viiden kategorian alle: tietoisuus, tieto, 

asenteet, taidot ja osallistuminen. Tbilisin julistuksen mukaan ympäristökasvatuksen tavoite on 

auttaa yksilöitä ja yhteisöjä herättämään tietoisuutta ja kartuttamaan perustietoja ympäristöstä 

ja sen ongelmista, sekä herkistymään niille. Ympäristökasvatuksen tarkoituksena on auttaa ym-

päristöstä huolehtimiseen ja sen suojeluun vaadittavien arvojen ja asenteiden kehittymisessä. 

Ympäristökasvatuksen tulisi myös kehittää ympäristöongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemi-

seen tarvittavia taitoja, sekä mahdollistaa aktiivisen osallistumisen ympäristöongelmien ratkai-

semiseen (UNESCO, 1978, s. 26–27). Ympäristökasvatuksen tavoitteita on Wolffin (2004) mu-

kaan määritelty myöhemmin monin eri tavoin, mutta useimmiten ne ovat pohjautuneet Tbilisin 

tavoitteisiin. Yhteistä lähes kaikille ympäristökasvatuksen tavoitteiden määritelmille on kuiten-

kin käytännönläheisyys ja pyrkimys muutokseen käytännön toiminnassa (Wolff, 2004, s. 19–

20). 

Tbilisin julistuksen mukaan ympäristökasvatus käsittää ympäristön sen laajassa merkityksessä, 

joka sisältää myös sosiaalisia, poliittisia, taloudellisia, teknologisia, moraalisia, esteettisiä ja 

hengellisiä näkökulmia (UNESCO, 1978, s. 27). Näin ollen Tbilisin määritelmän mukaan ym-

päristökasvatus siis sisältää luonnon ja ekologisen näkökulman lisäksi myös osa-alueita, jotka 

nykyisin liitetään kestävän kehityksen kasvatuksen käsitteeseen (Saloranta, 2017, s. 28). Tbili-

sin määritelmän mukaan ympäristökasvatukselle luonteenomaista ovat elinikäisen oppimisen 
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prosessi ja monialaisuus, erilaisten opetus- ja oppimistekniikoiden käyttö sekä käytännön op-

pimisen ja kokemuksellisuuden merkitys. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on kehittää herk-

kyyttä, tiedostamista, ymmärrystä, arvoja, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja sekä 

kannustaa aktiiviseen vastuullisuuteen ja eettiseen toimintaan (UNESCO, 1978, s. 27).  

Palmerin (1998) mukaan ympäristökasvatuksen sisältöjä jäsennetään usein niin kutsutun kol-

mikantamallin kautta. Kolmikantamallin ajatuksena on, että ympäristökasvatus tapahtuu kol-

mella tasolla: ympäristöstä (about the environment), ympäristössä (in/from the environment) ja 

ympäristön puolesta (for the environment) kasvattaen. Ympäristöstä kasvattamisella kartute-

taan perustietoja, ymmärrystä ja käsitteistöä ympäristöstä ja ihmisen monimutkaisesta suhteesta 

siihen (Palmer, 1998, s. 142–143). Ympäristöstä oppiminen edellyttää sitä, että oppija on huo-

lestunut ympäristön tilasta ja motivoitunut hankkimaan tietoa (Cantell ym., 2020, s. 117). Ym-

päristössä kasvattaminen tarkoittaa Palmerin (1998) mukaan kokemuksellista ja toiminnallista 

oppimista, jossa ympäristöä hyödynnetään tutkimuskohteena, ja jonka kautta oppijan tiedot ja 

taidot kehittyvät entisestään. Ympäristön puolesta kasvattaminen puolestaan pyrkii kehittä-

mään oppijan ymmärrystä, arvoja, asenteita ja käytännön tekoja (Palmer, 1998, s. 142).  Kaikki 

kolme ympäristökasvatuksen tasoa ovat keskenään tasavertaisia ja toimivat samanaikaisesti 

(Cantell & Koskinen, 2004, s. 69; Palmer, 1998, s. 273). 

2.3 Kestävä kehitys 

Valtioneuvoston kanslian alaisuudessa toimivan Kestävän kehityksen toimikunnan (2021) in-

ternet-sivujen mukaan kestävä kehitys on jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoit-

teena on turvata hyvät elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Tämä tar-

koittaa ympäristön, ihmisen ja talouden tasavertaista huomioimista päätöksenteossa ja toimin-

nassa. Kestävä kehitys tapahtuu yhtä aikaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti 

(Kestävän kehityksen toimikunta, 17.3.2021). 

Kestävän kehityksen käsite esiteltiin ensimmäisen kerran IUCN:n, UNEP:n ja Maailman luon-

nonsäätiö WWF:n (World Wide Fund For Nature) ympäristönsuojelustrategiassa vuonna 1980 

(UNEP, 2009, s. 20). Strategiassa esitettiin, että kehityksen ja ympäristön säilymisen takaami-

nen edellyttää niiden yhteisten ongelmien tunnistamista (IUCN, UNEP & WWF, 1980). Laa-

jempaan tietoisuuteen kestävän kehityksen käsitteen toi YK:n ympäristön ja kehityksen maail-

mankomissio vuoden 1987 raportissaan Yhteinen tulevaisuutemme (UNEP, 2009, s. 20). Tämän 
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niin kutsutun Brundtland-raportin määritelmän mukaan kestävä kehitys on ”kehitystä, joka koh-

taa nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” 

(United Nations, 1987). Brundtlandin raportin klassinen määritelmä on hyvin yleisesti käytetty, 

ja kestävän kehityksen keskeiset periaatteet ja arvot pohjautuvat edelleen Brundtlandin määri-

telmään (Kates, Parris & Leiserowitz, 2005, s. 10, 20).  

Kestävä kehitys ottaa huomioon sekä inhimillisen että taloudellisen kehityksen ja tunnistaa ta-

loudellisen toiminnan ja ympäristön tilan vaikutukset toisiinsa (Nourry, 2008, s. 442). Kestävä 

kehitys jaetaankin perinteisesti kolmeen ulottuvuuteen: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaali-

seen kestävyyteen (Kates ym., 2005, s. 12; Salonen, 2010, s. 77). Ekologinen kestävyys ylläpi-

tää ekosysteemien toimivuutta, luonnon monimuotoisuutta ja maa-alueiden elinkelpoisuutta 

(Salonen, 2010, s. 34; Tani, 2008, s. 53), ja sen suurimpia haasteita ovat esimerkiksi ilmaston-

muutoksen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja luonnon monimuotoisuu-

den ylläpitäminen (Wolff, 2004, s. 24). Ekologisesti kestävä kehitys edellyttää ihmisen toimin-

nan sopeuttamista luonnon kestokyvyn mukaiseksi (Salonen, 2010, s. 34; Tani, 2008, s. 53). 

Yksilötasolla tämä tarkoittaa Salosen (2010) mukaan erityisesti ravintoon, asumiseen ja liikku-

miseen liittyvien tapojen ja tottumusten tarkastelua. Eläin- ja kasvilajien määrän väheneminen, 

ilmastonmuutos ja ekosysteemien häiriöt ovat merkkejä ekologisesti kestämättömästä kehityk-

sestä (Salonen, 2010, s. 77–78).  

Taloudellisesti kestävä kehitys pyrkii tasapainoiseen talouskasvuun, joka ei perustu pitkällä ai-

kavälillä velkaantumiseen tai luonnonvarojen tuhlaamiseen (Tani, 2008, s. 53; Wolff, 2004, s. 

24). Vaikka talouskasvu on osa kehitystä, se ei ole itsetarkoitus eikä voi jatkua loputtomasti 

(Wolff, 2004, s. 23–24). Taloudellisesti kestävä toiminta edellyttää luonnonvarojen viisaan 

käytön ja ekotehokkaan tuotannon lisäksi työvoiman käyttöön liittyvien ihmisoikeuskysymyk-

sien huomioimista (Salonen, 2010, s. 34). Kestävän kehityksen mukaisessa taloudessa sijoite-

taan inhimilliseen pääomaan, kuten koulutukseen, tutkimukseen ja kehitystyöhön (Wolff, 2004, 

s. 24). 

Sosiaalisesti kestävä kehitys pyrkii eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvoinnin tasaiseen ja-

kautumiseen ihmisten ja valtioiden kesken (Salonen, 2010, s. 34). Wolff (2004) nimeää sosiaa-

lisen kestävyyden maailmanlaajuisiksi haasteiksi jatkuvan väestönkasvun, koulutuksen puut-

teen, ruoka- ja terveydenhuollon ongelmat sekä epätasa-arvon. Hyvinvointivaltiossa sosiaalisen 

kestävyyden haasteet liittyvät useimmiten työttömyyteen, syrjäytymiseen ja sosiaalisten luok-

kaerojen kasvuun (Wolff, 2004, s. 25). 
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Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman lisäksi kestävään kehitykseen liitetään 

usein myös kulttuurisen kestävyyden ulottuvuus. Usein kulttuurinen näkökulma joko sisällyte-

tään sosiaaliseen ulottuvuuteen tai erotetaan kokonaan omaksi osiokseen (Salonen, 2010, s. 33). 

Kulttuurinen kestävyys pyrkii erilaisten kulttuuristen ryhmien identiteettien ja elinvoimaisuu-

den vahvistamiseen (Wolff, 2004, s. 25). Kulttuuriseen kestävyyteen liittyviä teemoja ovat esi-

merkiksi kulttuurinen monimuotoisuus, kulttuuriperintö, kulttuurien välinen vuoropuhelu, kult-

tuurihistoriallisten rakennuksien ja elinympäristön säilyttäminen sekä alkuperäiskansojen oi-

keudet (Laine, 2019, s. 21; Wolff, 2004, s. 25). 

Kestävän kehityksen sisällöistä ja tavoitteista on olemassa erilaisia tulkintoja ja painotuksia. 

Rohwederin (2008) mukaan käsitteen tulkinnalliset erot johtuvat usein näkemyseroista luon-

non, yhteiskunnan ja talouden välisistä suhteista ja siitä, lähestytäänkö käsitettä ihmiskeskei-

sestä vai ekosysteemikeskeisestä näkökulmasta. Brundtlandin klassisen määritelmän näkemys 

kestävästä kehityksestä edustaa pääasiassa ihmiskeskeistä eli antroposentristä ympäristönäke-

mystä, sillä sen tavoitteena on turvata ihmisten hyvä elämä maapallolla ympäristötekijät huo-

mioon ottaen (Rohweder, 2008, s. 24–25). Antroposentrisessä ajattelussa luonto nähdään tär-

keänä siitä saavutettujen hyötyjen vuoksi (Salonen, 2010, s. 51), ja ihmisten velvollisuutena 

onkin suojella ympäristöä itseään varten (Rohweder, 2008, s. 25). Antroposentriseen näkemyk-

seen perustuvaa tulkintaa kutsutaan kestävän kehityksen heikoksi tulkinnaksi, ja siinä keskeistä 

on kehitysmahdollisuuksien säilyttäminen ja hyvinvoinnin kasvu (Ayres, Van den Bergh & 

Gowdy, 2001). 

Giddingsin, Hopwoodin ja O’Brienin (2002) mukaan kestävän kehityksen heikossa tulkinnassa 

sen eri ulottuvuudet nähdään keskenään yhtä painokkaina ja toisistaan erillisinä osioina (Kuvio 

1, vasen). Ulottuvuuksien erillisyyden takia jotkut näkökulmat saavat helposti muita enemmän 

painoarvoa (Giddings ym., 2002, s. 189). Heikossa tulkinnassa korostuvatkin usein kestävän 

kehityksen taloudelliset näkökulmat, jolloin luonto nähdään resurssivarantona, jota ihminen 

hyödyntää (Rohweder, 2008, s. 26). Heikon tulkinnan vaarana on, että se näkee kestävän kehi-

tyksen ulottuvuudet liian erillisinä ja toisistaan riippumattomina osa-alueina, jolloin niiden vä-

liset perustavanlaatuiset yhteydet jäävät huomioimatta, eikä kestävän kehityksen ongelmiin 

löydetä kokonaisvaltaisia ratkaisuja (Giddings ym., 2002, s. 189). 
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Kuvio 1. Kestävän kehityksen heikko ja vahva tulkinta. 

Kestävän kehityksen käsitteen tulkintojen toista ääripäätä edustaa ekosentriseen eli ekosystee-

mikeskeiseen lähestymistapaan perustuva kestävän kehityksen vahva tulkinta, jonka mukaan 

luonnon ja ekosysteemien elinvoimaisuus on itsessään arvokasta (Rohweder, 2008, s. 25; Salo-

nen, 2010, s. 52). Vahvan tulkinnan mukaan kestävän kehityksen tavoitteena on taloudellisen 

kasvun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen ekosysteemin kantokyvyn puitteissa 

(Rohweder, 2008, s. 25). Sen mukaan luonnonvarojen taloudellinen hyödyntäminen on välttä-

mätöntä, mutta talouskasvun tavoittelu ei pidä olla itseisarvo (Ayers ym., 2001). Giddingsin 

ym. (2002) mukaan kestävän kehityksen vahva tulkinta tunnistaa sen eri osa-alueiden väliset 

riippuvuussuhteet (Kuvio 1, oikea). Sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus ovat riippuvaisia 

ekologisista tekijöistä, sillä kaikki ihmisen toiminta tapahtuu ympäristössä, ja ihmisen kulut-

tama ruoka ja materia joko saadaan ympäristöstä tai tuotetaan siitä saadulla energialla. Talous 

puolestaan on riippuvainen paitsi luonnonvaroista ja ympäristöstä, myös sosiaalisista raken-

teista ja kulttuurista, sillä tuotanto ja kaupankäynti ovat sosiaalista toimintaa (Giddings ym., 

2002, s. 191–192). Toisin sanoen ympäristön säilyttäminen ja suojeleminen ovat perusedelly-

tyksiä sekä ihmisten että talouden olemassaololle. Rohweder (2008) huomauttaa, että kestävän 

kehityksen vahva ja heikko tulkinta edustavat käsitteellisiä ääripäitä, ja todellisuudessa liiku-

taan usein niiden välimaastossa. Vahvan tulkinnan mukaisilla arvoilla on periaatteen tasolla 

paljon kannattajia, mutta todellinen muutos kohti kestävän kehityksen mukaista käyttäytymistä 

on huomattavasti vaikeammin saavutettavissa (Rohweder, 2008, s. 26). 
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Kestävän kehityksen tämänhetkiset tavoitteet (ks. Kuvio 2) on määritetty YK:n (2015) kestävän 

kehityksen toimintaohjelmassa Agenda 2030. Ohjelma sisältää yhteensä 17 kestävän kehityk-

sen tavoitetta ja 169 alatavoitetta, joilla edistetään ekologisen, taloudellisen ja sosiaaliseen kes-

tävyyden toteutumista. Tavoitteita ovat köyhyyden ja nälänhädän poistaminen, terveyden, kou-

lutuksen ja tasa-arvon edistäminen sekä veden ja kestävän energian saannin takaaminen kai-

kille. Lisäksi tavoitteena on edistää kestävää talouskasvua, teollisuutta ja infrastruktuuria, vä-

hentää eriarvoisuutta ja edistää rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Ekologisen kestävyyden tavoit-

teita ovat vastuulliset kulutus- ja tuotantotavat, ilmastonmuutoksen torjunta sekä ekosysteemien 

suojelu maalla ja meressä. Lisäksi tavoitteena on tukea kestävän kehityksen toimeenpanoa ja 

maailmanlaajuista kumppanuutta. Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia maita, ja ne 

ovat voimassa vuoteen 2030 saakka (United Nations, 2015, s. 1, 14). 

 

Kuvio 2. Kestävän kehityksen tavoitteet (Oikeusministeriö, 2021). 

2.4 Kestävän kehityksen kasvatus 

Kestävän kehityksen kasvatuksella tarkoitetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista 

kasvatusta (Wals, 2009, s. 26). Koska kestävä kehitys ei ole kiinteä käsite vaan enemmänkin 

jatkuva kehitysohjelma maapallon tulevaisuuden turvaamiseksi, kestävän kehityksen kasvatus-

kin on avoin jatkuvalle kehittymiselle ja uusille ajatuksille (UNESCO, 2010, s. 21). Se on op-

pimisprosessi, jonka kautta pyritään tuomaan kestävän kehityksen mukaisia arvoja, ymmär-

rystä, tietoja ja taitoja ihmisten tietoisuuteen ja jokapäiväiseen elämään (Wals, 2009, s. 26).  
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Jo vuoden 1987 Brundtland-raportissa korostettiin koulutuksen merkitystä kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamisessa (United Nations, 1987). Kestävän kehityksen kasvatuksen käsite 

syntyi muutama vuosi myöhemmin, kun YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 

21:ssä määriteltiin kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen keskeiset tavoitteet 

(Saloranta, 2017, s. 30). Agenda 21:ssä (1992) kasvatus ja koulutus nostettiin keskeiseen rooliin 

kestävän kehityksen edistämisessä. Agenda 21:ssä korostettiin kasvatuksen merkitystä ympä-

ristötietoisuuden lisäämisessä, kestävän kehityksen mukaisten arvojen, asenteiden, taitojen ja 

käyttäytymisen kehittymisessä sekä yhteiseen päätöksentekoon osallistumisessa (United Nati-

ons, 1992).  

Walsin (2009) mukaan kestävän kehityksen kasvatus muovautuu ja kehittyy paikallisten olo-

suhteiden ja kulttuurin mukaan, minkä takia myös käsitteen määrittelyssä on paljon eroavai-

suuksia. Wals kuitenkin huomauttaa, että kestävän kehityksen kasvatuksen paikkasidonnaisen 

luonteen takia sen yksiselitteinen määrittely ei ole edes tarpeellista. Sen sijaan erilaisista mää-

ritelmistä on mahdollista löytää yhteisiä perusperiaatteita. Niiden mukaan kestävän kehityksen 

kasvatus on: 

– muutosprosessi, joka pyrkii liittämään kestäviä arvoja koulutusjärjestelmiin, ihmisten 

jokapäiväiseen elämään ja työelämään. 

– keino lisätä niitä tietoja ja taitoja, jotka auttavat ihmisiä ratkaisemaan maailmanlaajuisia 

haasteita nyt ja tulevaisuudessa. 

– kokonaisvaltainen lähestymistapa, jolla saavutetaan taloudellinen ja sosiaalinen oikeu-

denmukaisuus sekä kunnioitus kaikkea elämää kohtaan. 

– keino parantaa peruskoulutuksen tasoa, uudistaa olemassa olevia koulutusjärjestelmiä 

ja lisätä tietoisuutta (Wals, 2009, s. 25–26). 

Scoullos ja Malotidi (2004) huomauttavat, että kestävän kehityksen kasvatuksessa on kyse 

enemmän kestävään kehitykseen tähtäävästä kasvatuksesta (education for sustainable develop-

ment) kuin kestävästä kehityksestä opettamisesta (education about sustainable development). 

Tästä syystä sen tehtävä ei ole ainoastaan saada opettajat ja oppijat näkemään ja ymmärtämään 

kestävään kehitykseen liittyviä haasteita, vaan myös oppia selviämään niistä ja toimimaan kes-

tävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (Scoullos & Malotidi, 2004, s. 17). Kestävän kehi-

tyksen kasvatuksen painopiste on siis vahvasti käytännön toiminnan muutoksessa.  

Vaikka kestävän kehityksen kasvatuksen käsitteestä on olemassa monenlaisia tulkintoja, sen 

yleisistä tavoitteista ollaan laajasti yksimielisiä (Wals, 2009, s. 7). Neljä yleistavoitetta olivat 
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mukana jo Agenda 21:ssä (Wolff, 2004, s. 27), ja niihin voi katsoa pohjautuvan myös tämän-

hetkisen Agenda 2030 -ohjelman koulutukseen liittyvät tavoitteet (ks. United Nations, 2015, s. 

19–20). Kestävän kehityksen kasvatuksen yleiset tavoitteet ovat koulutuksen edistäminen, ope-

tussuunnitelmien uudistaminen, kestävän kehityksen tietoisuuden lisääminen sekä työntekijöi-

den kouluttaminen kestäviin toimintatapoihin (Wals, 2009, s. 7; Wolff, 2004, s. 28). 

Koulutuksen edistämisellä tarkoitetaan perusopetuksen saatavuuden parantamista (Wolff, 

2004, s. 27), sekä ihmisten elämänlaatua parantavien tietojen, taitojen ja arvojen kartuttamista 

elinikäisen oppimisen kautta (Wals, 2009, s. 7). Opetussuunnitelmien uudistamisen tarkoitus 

on Walsin (2009) mukaan uudistaa kaikkea opetusta ja kasvatusta edistämään kestävää kehi-

tystä ja sen vaatimia tietoja, ajatusmalleja ja arvoja. Kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta 

lisäämällä on mahdollista kasvattaa valistuneita, aktiivisia ja vastuullisia kansalaisia niin pai-

kallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Eri ammattikuntien työntekijöitä ja johtajia 

kouluttamalla pyritään siihen, että erityisesti liiketoiminnassa ja teollisuudessa omaksutaan kes-

täviä tuotanto- ja kulutustapoja (Wals, 2009, s. 7). 

Kestävän kehityksen kasvatuksen tämänhetkiset tavoitteet linkittyvät vahvasti Agenda 2030:n 

kestävän kehityksen tavoitteisiin. Agenda 2030:n (2015) yhtenä koulutuksen alatavoitteena on 

”vuoteen 2030 mennessä varmistaa, että oppijat saavuttavat kestävän kehityksen edellyttämät 

tiedot ja taidot muiden keinojen lisäksi kestävää elämäntapaa, ihmisoikeuksia, sukupuolten vä-

listä tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuuria, maailmankansalaisuutta, kulttuurien 

monimuotoisuuden arvostamista sekä kulttuurin osuuden kestävään kehitykseen tunnistamista 

edistävän kasvatuksen avulla” (United Nations, 2015, s. 18). Unescon (2019) kestävän kehityk-

sen kasvatuksen runko vuosille 2020–2030 nimeää tavoitteekseen oikeudenmukaisemman ja 

kestävämmän maailman rakentamisen Agenda 2030:n tavoitteiden kautta. Tarkoituksena on 

vahvistaa kasvatuksen osallisuutta kaikkien 17 tavoitteen toteutumisessa, painottaen erityisesti 

koulutukseen liittyvää neljättä tavoitetta (UNESCO, 2019). 

Tämänhetkisellä kestävän kehityksen kasvatuksella on viisi ensisijaista osa-aluetta: opetuskäy-

tänteiden kehittäminen, oppimisympäristöjen uudistaminen, opettajien koulutus, nuorten akti-

vointi ja paikallisen toiminnan kehittäminen (UNESCO, 2019). Unescon (2020) mukaan ope-

tuskäytänteiden kehittämisellä tarkoitetaan kestävän kehityksen kasvatuksen liittämistä kaik-

kiin kansainvälisiin, paikallisiin ja kansallisiin opetuskäytänteisiin, mikä onkin yksi kestävän 

kehityksen kasvatuksen perustavoitteista. Oppimisympäristön uudistaminen tarkoittaa sitä, että 

oppilaitosten tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan, jolloin 
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opetuksen sisältö ja laitoksen käytännön toiminta tukevat toisiaan. Kestävään kehitykseen sy-

ventyvän opettajankoulutuksen ja opettajien lisäkoulutusten avulla kasvattajien on mahdollista 

omaksua itselleen kestävän kehityksen mukaiset tiedot, taidot, arvot ja käyttäytymismallit, jol-

loin heidän on mahdollista ohjata oppilaita kohti kestävää elämäntapaa. Nuorten aktivoiminen 

kestävän kehityksen puolesta toimimiseen mahdollistaa luovien ja omaperäisten ratkaisujen 

esiin tulemisen. Paikallisen toiminnan kehittäminen on erityisen tärkeää, koska monet tärkeät 

kestävän kehityksen päätökset tehdään paikallis- ja yksilötasolla (UNESCO, 2020, s. 3, 28–34). 

Kestävän kehityksen kasvatukselle ominaista ovat vaihtelevat ja monipuoliset opetus- ja oppi-

mismenetelmät (Wals, 2012, s. 28). Tämä johtuu siitä, että kestävän kehityksen ongelmat ja 

niiden lähestymistavat ovat niin monitahoisia ja vaihtelevia, että opetuksessa on mahdotonta 

tarjota niihin ennalta määrättyjä ratkaisuja (Pauw, Gericke, Olsson, & Berglund, 2015, s. 

15696). Kestävän kehityksen kasvatuksen keskiössä ovatkin osallistavat ja yhteistoiminnalliset 

oppimismenetelmät, jotka kehittävät oppijoiden kriittistä ajattelua sekä päätöksenteko- ja ref-

lektointitaitoja (Scoullos & Malotidi, 2004, s. 18; Unesco, 2012a; Wals, 2012, s. 27). Kestävän 

kehityksen teemoja käsitellään usein ilmiö- ja ongelmalähtöisesti tutkivan oppimisen kautta, ja 

niitä voi lähestyä sekä oppiaineen näkökulmasta että monialaisesti, oppiainerajat ylittäen (Wals, 

2012, s. 27). Kestävän kehityksen kasvatuksessa pyritään ottamaan huomioon monipuolisesti 

erilaiset näkemykset, kokemukset ja arvot kestävää kehitystä koskevissa kysymyksissä (Pauw 

ym, 2015, s. 15696; Wals, 2012, s. 27–28). Keskeistä on, että oppijoiden on mahdollista oppia 

ja ymmärtää maailmaa omien havaintojensa perusteella, ja sitä kautta kehittää kestäviä toimin-

tamalleja (Pauw ym, 2015, s. 15696).   

2.5 Ympäristökasvatusta vai kestävän kehityksen kasvatusta? 

Kestävän kehityksen käsite on nykyisin hyvin yleisesti käytetty (Wolff, 2004, s. 28), ja käsitteen 

vakiintuminen on saanut osan tutkijoista luopumaan ympäristökasvatuksen käsitteestä (Tani 

ym., 2007, s. 200). Kestävän kehityksen kasvatuksen käsitettä on kiitelty erityisesti siitä, että 

pelkän ongelmien osoittamisen sijaan se pyrkii löytämään ratkaisuja ja on sävyltään ympäris-

tökasvatusta positiivisempi (Cantell ym., 2020, s. 15). Ympäristökasvatuksen käsitettä puoles-

taan on kritisoitu liiallisesta ekologisen kestävyyden korostamisesta, taloudellisten ja sosiaalis-

ten näkökulmien jäädessä taka-alalle (Wolff, 2004, s. 28). Kestävän kehityksen laajan käsitteen 

sisällä onkin mahdollista käsitellä ympäristökasvatusta monipuolisempia ja monimutkaisempia 

aiheita (Cantell ym., 2020, s. 15). 
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Kestävän kehityksen kasvatus on kuitenkin saanut osakseen myös kritiikkiä (Cantell ym., 2020, 

s. 15). Koska ympäristökasvatuksen piirissä ympäristön käsitteeseen on perinteisesti sisältynyt 

ekologisen ympäristön lisäksi myös sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia ulottuvuuksia, kes-

tävän kehityksen käsitteeseen siirtymistä ei ole koettu tarpeelliseksi (Cantell ym., 2020, s. 15; 

Tani ym., 2007, s. 202–203; Wolff, 2004, s. 28). Myös kestävän kehityksen käsitteen ristiriitai-

suus ja tulkinnanvaraisuus on saanut osakseen paljon kritiikkiä, sillä monitulkintainen käsite 

antaa toimijoille mahdollisuuden tulkita sitä omaksi edukseen, jolloin kestävän kehityksen oh-

jelmat eivät todellisuudessa välttämättä edistä ongelmien ratkaisua (Cantell ym., 2020, s. 15). 

Kestävän kehityksen kasvatusta on myös kritisoitu sen liiasta ihmiskeskeisyydestä ja siitä, että 

se arvottaa luontoa vain siitä saatavan hyödyn takia (Kopnina, 2012; Tani ym., 2007, s. 203). 

Myös kestävän kehityksen kasvatukselle tyypillinen erilaisten arvojen ja näkökulmien esiin 

tuominen voi kääntyä haasteeksi, jos poliittisten toimijoiden ja kaupallisten yhtiöiden näke-

mykset nousevat kestävyyskeskustelun keskiöön ekosentrisen ajattelun sijaan (Kopnina, 2012, 

s. 708). 

Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen käsitteiden välisestä suhteesta on 

olemassa erilaisia ja keskenään ristiriitaisia tulkintoja (Kuvio 3). Hesselink, van Kempen ja 

Wals (2000) hahmottavat neljä erilaista tapaa ymmärtää käsitteiden välinen suhde. Ensimmäi-

sen näkemyksen mukaan ympäristökasvatus on osa laajempaa kestävän kehityksen kasvatusta, 

johon sisältyy ekologisen näkökulman lisäksi kehityksen, kulttuurisen monimuotoisuuden sekä 

oikeudenmukaisuuden teemoja (Hesselink ym. 2000, s. 12). Siinä missä ympäristökasvatus 

joissain muodoissaan keskittyy lähinnä ympäristön ja luonnon suojeluun, kestävän kehityksen 

kasvatuksessa otetaan huomioon aina myös sosioekonomiset, poliittiset ja kulttuuriset ulottu-

vuudet (Wals, 2009, s. 29). Tässä näkemyksessä ympäristökasvatuksen katsotaankin liittyvän 

lähinnä ympäristön ekologisien ulottuvuuksien käsittelyyn (Tani ym., 2007, s. 201).  

Päinvastainen näkemys käsitteiden suhteista on se, että hyvään ja kokonaisvaltaiseen ympäris-

tökasvatukseen tulisi sisältyä myös kestävän kehityksen teemat, jolloin kestävän kehityksen 

kasvatuksen voi katsoa kuuluvan osaksi ympäristökasvatusta (Hesselink ym., 2000, s. 12). Jot-

kut taas pitävät ympäristökasvatusta ja kestävän kehityksen kasvatusta erillisinä ja omaleimai-

sina kasvatuksen aloina, joilla on kuitenkin osittain yhteisiä tavoitteita ja sisältöjä (Hesselink 

ym., 2000, s. 12; Tani ym., 2007, s. 201). Neljännen näkemyksen mukaan kestävän kehityksen 

kasvatusta pidetään eräänlaisena uuden sukupolven ympäristökasvatuksena, joka sisältää eetti-
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syyden ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiä sekä uusia ajattelun ja oppimisen tapoja (Hesse-

link ym., 2000, s. 12). Tässä ajattelutavassa kestävän kehityksen kasvatusta voi pitää yhtenä 

vaiheena ympäristökasvatuksen kehityksessä (Wolff, 2004, s. 27). 

 

Kuvio 3. Kuusi eri tapaa jäsentää ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen 

suhde (Tani ym., 2007). 

Näiden neljän näkemyksen lisäksi Tani ym. (2007) nostaa esiin näkökulman, jonka mukaan 

ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus ovat kaksi täysin erillistä kasvatusten alaa, 

joiden tavoitteet ja sisällöt poikkeavat toisistaan selvästi. Toisaalta jotkut päinvastoin kokevat 

ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen olevan täysin sama asia (Tani ym., 

2007, s. 201). Tätä näkemystä edustavat erityisesti ne, jotka näkevät ympäristökasvatuksen Tbi-

lisin julistuksen mukaisesti sen laajassa merkityksessä, joka sisältää esimerkiksi köyhyyden ja 

epäoikeudenmukaisuuden teemoja sekä arvoihin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä (Wals, 2009, 

s. 29). 

Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen käsitteiden käyttö on siis hyvin vaihtelevaa, eikä 

mitään koko tiedeyhteisön hyväksymää käsitystä niiden välisestä suhteesta ole ainakaan tois-

taiseksi muodostunut (Tani, ym. 2007).  Wolff (2004) huomauttaa, että keskustelu oikean kä-

sitteen löytymisestä saattaa luoda etäisyyttä alan ihmisten välille sekä herättää erimielisyyttä ja 

turhaa väittelyä. Kuitenkin hänen mukaansa on hyvä tiedostaa, että nykyisin kestävän kehityk-

sen kasvatuksen käsitettä käytetään usein ympäristökasvatusta laajemmin, ja sitä voidaan pitää 

myös poliittisesti painokkaampana (Wolff, 2004, s. 28). Tässä tutkimuksessa ympäristön käsite 
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ymmärretään Tbilisin julistuksen mukaisesti sen laajassa merkityksessä, jolloin se sisältää eko-

logisen ympäristön ja luonnon lisäksi myös sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia näkökulmia. 

Tästä syystä kestävän kehityksen kasvatus ja ympäristökasvatus ymmärretään tässä tutkimuk-

sessa sisällöiltään ja tavoitteiltaan suurin piirtein samanlaisiksi. Koska perusopetuksen ja lukion 

opetussuunnitelmat käyttävät kestävän kehityksen käsitettä ympäristökasvatuksen sijaan, pää-

dyin käyttämään sitä pääasiallisesti myös tässä tutkimuksessa. Jatkossa käytän kuitenkin myös 

ympäristökasvatuksen käsitettä, mikäli sitä on käytetty alkuperäisessä lähteessä. 

2.6 Kestävän kehityksen kasvatuksen monialaisuus 

Ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen kasvatuksessa käsiteltävät aiheet ovat usein 

monimutkaisia, ja niiden tarkastelemat ongelmat ovat vaikeasti ratkaistavia (Cantell ym., 2020, 

s. 145). Lisäksi ympäristö koostuu monista eri osatekijöistä, kuten luonnosta, kulttuurista ja 

yhteisöistä (McMillan & Vasseur, 2010, s. 435), ja ympäristön suojelun kannalta oleellista tie-

toa saadaan hyvin erilaisilta tutkimusaloilta (Tapio & Willamo, 2008, s. 125). Näiden syiden 

takia ympäristöongelmia onkin usein kuvattu viheliäisiksi ongelmiksi (Cantell ym., 2020, s. 

145), jotka ovat vaikeasti määriteltäviä ja monimutkaisia ongelmia, joihin ei ole olemassa yk-

siselitteisiä ratkaisuja (Rittel & Webber, 1973). Hyvä esimerkki viheliäisestä ympäristöongel-

masta on ilmastonmuutos, koska sen syyt ja vaikutukset ovat erittäin monimutkaisia, sen ym-

märtäminen vaatii tietoa monilta eri tieteenaloilta, ja sen vaikutusten ennustaminen tieteellisesti 

on vaikeaa (Aarnio-Linnanvuori, 2018, s. 21; Cantell ym., 2020, s. 145; Hens & Stoyanov, 

2014, s. 198–199). Ilmastonmuutokseen liittyy myös suuria eturistiriitoja, jotka liittyvät esi-

merkiksi taloudellisen edun tavoitteluun tai teollisuusmaiden ja globaalin etelän valtioiden eri-

laisiin näkemyksiin ilmastopäästöjen vähentämisestä (Aarnio-Linnanvuori, 2018, s. 21; Cantell 

ym., 2020, s. 145).  

Viheliäisten ongelmien ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi tarvitaan tieteidenvälistä ja monia-

laista tietoa, jonka kautta pystytään yhdistämään eri tieteenalojen näkökulmia ja tarkastelemaan 

rakentavasti ongelmiin liittyviä arvoristiriitoja (Cantell ym., 2020, s. 146).  Eri tieteenalojen 

yhteistyötä kuvattaessa käytetään usein käsitteitä monitieteisyys, tieteidenvälisyys tai poikki-

tieteisyys (Muhonen, Eskola, Leino & Pölönen, 2016, s. 15). Monitieteisyys tarkoittaa sitä, että 

eri tieteenalat tarkastelevat rinnakkain samaa kohdetta, työskennellen kuitenkin toisistaan eril-

lään ja käyttäen oman alansa tietoa ja työskentelytapoja (Bruun, Hukkinen, Huutoniemi & 

Klein, 2005, s. 28). Tieteidenvälisessä lähestymistavassa eri tieteenalojen tietoa, teorioita ja 
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työskentelytapoja jo tutkimusvaiheessa yhdistämällä pyritään saamaan kokonaisvaltainen kuva 

monimutkaisesta ilmiöstä (Bruun ym., 2005, s. 28; Klein, 2018, s. 11). Joskus tieteidenvälisyy-

den käsitettä käytetään myös kattokäsitteenä, jolla viitataan kaikenlaiseen eri tieteenalojen tie-

toa, menetelmiä, käsitteitä ja teorioita yhdistävään toimintaan (Cantell ym., 2020, s. 147; Huu-

toniemi, Klein, Bruun & Hukkinen, 2010, s. 80). Poikkitieteisyydellä puolestaan tarkoitetaan 

usein ongelmalähtöistä tutkimusta, jossa eri tieteenalojen välisen yhteistyön kautta luodaan ko-

konaan uusia käsitteellisiä ja metodologisia viitekehyksiä (Klein, 2018, s.11). Poikkitieteinen 

tutkimus on yleistä kestävyys- ja ympäristötutkimuksessa (Bruun ym., 2005, s. 31; Cantell ym., 

2020, s. 148). Jatkossa tässä kappaleessa käytetään kaikesta eri tieteiden välisestä vuorovaiku-

tuksesta tieteidenvälisyyden kattokäsitettä.  

Tieteidenvälisyys on usein haastavaa, sillä eri käytänteet, menetelmät ja toimintakulttuurit voi-

vat erota suuresti toisistaan (Bruun ym., 2005, s. 60–61). Huutoniemi kollegoineen (2010) viit-

taa tieteidenvälisyyden laajuudella siihen, kuinka kaukana tieteenalat ovat toisistaan kulttuuri-

sesti ja käsitteellisesti. Kapealla tieteidenvälisyydellä tarkoitetaan samankaltaista käsitteistöä 

jakavien alojen välistä yhteistyötä, eli esimerkiksi luonnontieteisiin tai humanistisiin tieteisiin 

kuuluvien alojen keskinäistä yhteistyötä. Tällöin alojen välinen kommunikointi ei yleensä ole 

erityisen haastavaa. Laaja tieteidenvälisyys sen sijaan tarkoittaa yhteistyötä käsitteellisesti kau-

kana olevien ja eri tiedekuntia edustavien alojen yhteistyötä. Tällöin alojen välinen kommuni-

kointi ja yhteistyö voi osoittautua huomattavasti haasteellisemmaksi (Huutoniemi ym., 2010, s. 

82). Musiikkikasvatuksen kohdalla esimerkki kapeasta tieteidenvälisyydestä voisi olla yhteis-

työ kasvatustieteilijän, luokanopettajan tai instrumenttiopettajan kanssa. Musiikkikasvatuksen 

ja kestävän kehityksen tai ympäristöön liittyvien teemojen yhdistäminen vaatii sen sijaan laajaa 

tieteidenvälisyyttä, mikä voi tehdä siitä haastavaa yhteisen käsitteistön ja toimintakulttuurin 

puutteen takia. 

Kouluopetuksessa puhutaan tieteidenvälisyyden sijaan opetuksen eheyttämisestä, mikä tarkoit-

taa opetuksen integrointia, monialaisuutta, laaja-alaisuutta ja oppiainerajat ylittävää opetusta 

(Cantell ym., 2020, s. 149). Opetuksen eheyttämisen tarkoituksena on oppia ymmärtämään op-

piainerajoja ylittäviä ilmiöitä kokonaisuuksina (Halinen & Jääskeläinen, 2015). Perusopetuksen 

opetussuunnitelma (2014) ehdottaa eheyttämisen keinoiksi esimerkiksi teemapäiviä, tietyn tee-

man samanaikaista opiskelua useammassa oppiaineessa, sekä laajempia monialaisia oppimis-

kokonaisuuksia, joihin osallistuu useita eri oppiaineita (Opetushallitus, 2014, s. 31; Halinen & 

Jääskeläinen, 2015). Eheyttämistä voi toteuttaa ilmiölähtöisesti, jolloin oppimisen lähtökohtana 

ovat oppijan omat kiinnostuksen kohteet ja häntä askarruttavat kysymykset (Lonka ym., 2015). 
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Tiedonalalähtöinen eheyttäminen puolestaan lähtee liikkeelle eri tiedonalojen keskeisten käsit-

teiden ja prosessien ymmärtämisestä, jonka jälkeen niiden avulla pyritään ymmärtämään maa-

ilman monimutkaisia ilmiöitä (Juuti, Kairavuori & Tani, 2015). Perinteisesti monialaisia tee-

moja on käsitelty kouluissa teemapäivien, tapahtumien ja projektien kautta (Aarnio-Linnan-

vuori, 2015). 

Koska kestävä kehitys on monien ulottuvuuksiensa takia tieteidenvälinen tutkimusalue ja kä-

site, sen yhdistäminen oppiainepohjaiseen opetukseen on haastavaa (Yli-Panula, Palmberg & 

Jeronen, 2017, s. 216). Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus ovatkin luonteeltaan 

tieteidenvälisiä ja monialaisia, ja ne pyrkivät kokonaisuuksien hahmottamiseen (Cantell ym., 

2020, s. 150; McMillan & Vasseur, 2010, s. 438). Tieteidenvälisyyden kautta kestävään tule-

vaisuuteen tähtäävässä kasvatuksessa on mahdollista tuoda esiin ympäristön monia osatekijöitä 

ja niiden välisiä yhteyksiä (McMillan & Vasseur, 2010, s. 435). Tästä syystä kestävän kehityk-

seen ja ympäristöön liittyviä teemoja käsitelläänkin koulussa hyvin usein ilmiölähtöisesti ja 

oppiainerajat ylittäen (Aarnio-Linnanvuori, 2018, s. 22; Wals, 2012, s. 27).  

Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen periaatteita, arvoja 

ja käytänteitä kaikille kasvatuksen osa-alueille (Uitto & Saloranta, 2017, s. 1). Ympäristökysy-

myksiä voi siis käsitellä kaikissa oppiaineissa, ja olennaista on tunnistaa jokaisen oppiaineen 

oma ympäristönäkökulma (Aarnio-Linnanvuori, 2015). Koska eri tieteenalojen yhteistyö ei 

vielä takaa kasvatuksen kokonaisvaltaisuutta, kestävän kehityksen teemojen ja ympäristöasioi-

den käsittelyssä tarvitaan myös taidekasvatuksen näkökulmia (Cantell ym., 2020, s. 152).  

Monialaisen ympäristökasvatuksen toteuttaminen oppiaineittain järjestetyssä koulussa voi kui-

tenkin olla haastavaa, sillä monialainen opetus on usein työlästä niin opettajalle kuin oppilaal-

lekin (Cantell ym. 2020, s. 153). Monialaisen ympäristöopetuksen haasteena on usein myös se, 

että ympäristön ja kestävän kehityksen teemat mielletään kouluissa ensisijaisesti luonnontie-

teellisten oppiaineiden sisältöihin (Aarnio-Linnanvuori, 2018, s. 23). Riskinä voi myös olla, 

että eri alojen opettajien järjestämä opetus jää hajanaiseksi, ja oppilaiden voi olla vaikea löytää 

yhteyksiä erilaisten näkökulmien välille (Cantell ym., 2020, s. 153). 

2.6.1 Aineenopettaja kestävän kehityksen kasvattajana 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että aineenopettajat ja aineenopettajiksi opiskelevat pitä-

vät kestävän kehityksen teemoja tärkeinä ja suhtautuvat niiden opettamiseen positiivisesti 
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(Borg, Gericke, Höglund & Bergman, 2012, s. 198; Yli-Panula ym., 2017, s. 224). Kestävä 

kehitys ja ympäristöteemat ovat usein kuitenkin hankalasti lähestyttäviä aiheita aineenopetta-

jalle (Borg ym., 2012, s. 198; Uitto & Saloranta, 2017, s. 2). Aiemmissa tutkimuksissa on ha-

vaittu, että aineenopettajien voi olla vaikeaa löytää oman oppiaineensa näkökulma ympäristö-

aiheisiin, ja että he eivät koe kestävän kehityksen teemoja oleellisiksi oppiaineensa kannalta 

(Aarnio-Linnanvuori, 2018, s. 84; Borg ym., 2012, s. 198). Opettajat saattavat myös kokea, 

ettei heillä ole riittävää asiantuntemusta kestävän kehityksen teemojen opettamiseen (Borg ym., 

2012, s. 198; Kang, 2019, s. 8; Uitto & Saloranta, 2017, s. 10–11). Myös koulun käytänteet, 

opetuksen perinteet ja koulun johdon antaman tuen puute voivat olla hidasteena kestävän kehi-

tyksen ja ympäristöaiheiden opetuksessa (Aarnio-Linnanvuori, 2018, s. 84; Borg ym., 2012, s. 

198). Aineenopettajilla voi myös olla vajavainen käsitys kestävän kehityksen käsitteen moni-

ulotteisuudesta (Dyment & Hill, 2015, s. 28–29; Uitto & Saloranta, 2017). 

Uitto ja Saloranta (2017) tarkastelivat tutkimuksessaan suomalaisia aineenopettajia kestävän 

kehityksen kasvattajina. Tutkimuksessa havaittiin suuria eroja siinä, miten eri aineiden opettajat 

tuovat kestävän kehityksen teemoja esille opetuksessaan ja millaisia näkemyksiä opettajilla on 

omista kyvyistään opettaa kestävään elämäntapaan liittyviä aiheita. Suurin merkitys havaittiin 

olevan opettajan opettamalla oppiaineella, ja lisäksi kokeneempien opettajien todettiin sisällyt-

tävän enemmän kestävän kehityksen teemoja opetukseensa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ai-

neenopettajat huomioivat opetuksessaan eniten kestävän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta ja 

vähiten ekologisia ja taloudellisia näkökulmia. Jokaisella aineryhmällä oli kuitenkin omat vah-

vat ja heikot alueensa kestävän kehityksen ulottuvuuksissa. Tutkimuksen mukaan biologian, 

maantiedon ja historian opettajat ottivat parhaiten huomioon kestävän kehityksen kokonaisval-

taisuuden. Musiikinopettajien havaittiin käsittelevän opetuksessaan erityisesti kulttuurisesti 

kestävän kehityksen teemoja, ja melko usein myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmia. Sen 

sijaan ekologiset ja taloudelliset näkökulmat näkyvät musiikinopetuksessa vain harvoin (Uitto 

& Saloranta, 2017).  

Syyt aineenopettajien haasteisiin kestävän kehityksen aiheiden opetuksessa voivat johtua ai-

heen puutteellisesta käsittelystä opettajankoulutuksessa. Kestävän kehityksen teemoja ei ole 

huomioitu opettajaopinnoissa riittävästi siihen nähden, miten paljon niitä painotetaan valtakun-

nallisissa opetussuunnitelmissa (Pathan, Bröckl, Ahvenharju & Raivio, 2012, s. 31; Yli-Panula 

ym., 2017, s. 225). Aineenopettajaopiskelijoiden kokemuksen mukaan opettajankoulutus ei tar-

joa heille riittävää kestävän kehityksen tuntemusta eikä pedagogisia keinoja aiheen käsittele-

miseen (Yli-Panula ym., 2017, s. 225). Kestävän kehityksen ristiriitaisuus yhteiskunnassa ja 
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politiikassa vallitsevien trendien kanssa, tieteenalojen erillisyys yliopistoissa sekä kestävän ke-

hityksen monimutkaisuus ja arvolatautuneisuus ovat pääsyitä siihen, miksi kestävyyden teemat 

usein sivuutetaan suomalaisessa opettajankoulutuksessa (Wolff, Sjöblom, Hofman-Bergholm 

& Palmberg, 2017, s. 10–15). 

Kang (2019) havaitsi tutkimuksessaan, että kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta saaneilla 

opettajilla oli hyvä ymmärrys kestävästä kehityksestä, ja he näkivät huomattavasti vähemmän 

esteitä kestävän kehityksen opetukselle kuin muut opettajat (Kang, 2019, s. 11–12). Sekä opet-

tajankoulutuksessa että aineenopettajien täydennyskoulutuksessa tulisikin perehtyä kestävän 

kehityksen kokonaisvaltaisuuteen ja monialaisuuteen sekä siihen, miten opettajat voivat yhdis-

tää kestävyyden teemoja omaan oppiaineeseensa. (Hofman-Bergholm, 2018, s. 27; Pathan ym., 

2012, s. 39; Uitto & Saloranta, 2017, s. 16; Wolff ym., 2017, s. 16). Opettajankoulutukseen 

tarvitaan myös systeemistä ajattelua eli monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamista edis-

tävää opetusta (Palmberg, Hofman-Bergholm, Jeronen & Yli-Panula, 2017). Tärkeää olisi huo-

mioida kestävä kehitys myös oppimateriaaleissa (Aarnio-Linnanvuori, 2018, s. 76). 

2.6.2 Taideaineiden merkitys ympäristökasvatuksessa 

Tieteellisen tiedon lisäksi taiteella on tärkeä tehtävä ympäristötietoisuuden ja -asenteiden muo-

toutumisessa (Cantell ym., 2020, s. 163). Siitä huolimatta taide ja taideaineet ovat huomattavan 

aliedustettuja ja -arvostettuja ympäristötutkimuksen piirissä (Curtis, Reid & Reeve, 2014). Tai-

dekasvatuksen sisällöt ja menetelmät tarjoavat erilaisia keinoja ympäristöön ja kestävään kehi-

tykseen liittyvien kysymysten käsittelyyn kuin tiedeperustainen opetus (Cantell, 2020, s. 164). 

Ekologisten kriisien yleistyessä olisikin erityisen tärkeää, että taiteen ja tieteen parissa työsken-

televät yhdistävät omat näkökulmansa ja osaamisensa kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi 

(Curtis, 2017, s. 3–4). 

Taiteella on monta keinoa edistää ympäristövastuullista ja kestävää toimintaa. Taiteen kautta 

on mahdollista välittää tietoa ja tietoisuutta ympäristöön liittyvistä teemoista kiinnostavalla ta-

valla (Curtis, 2017, s. 4).  Taide myös mahdollistaa yhteiskuntaan ja kestämättömään elämän-

tapaan kohdistuvan kriittisen äänen esiin tuomisen (Cantell, 2020, s. 164; Curtis, 2017, s. 4). 

Jotkut taiteentekijät myös toimivat esimerkkeinä ja käyttävät näkyvyyttään siihen, että pyrkivät 

vaikuttamaan asenteisiin (Curtis ym., 2014). Torvinen ja Välimäki (2019) huomauttavat, että 

pelkkiin luonnontieteellisiin, teknisiin tai taloudellisiin näkökulmiin keskittyvässä ympäristö-

ongelmien ratkaisussa arvot, merkitykset ja affektiiviset kokemukset voivat jäädä huomiotta. 
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Tällöin myös ongelmien vakavuus saattaa jäädä kokematta ja elämättä, ja kokonaisvaltaisuus 

ja syvällinen ymmärrys jäävät puuttumaan (Torvinen & Välimäki, 2019, s. 11). 

Taidekasvatuksen sisällöt ja menetelmät vahvistavat ympäristökasvatuksen kokemukselli-

suutta, ja niiden kautta on mahdollista käsitellä ympäristökysymysten herättämiä tunteita (Can-

tell, 2020, s. 164). Curtisin ym. (2014) mukaan taide rakentaa niitä arvoja ja asenteita, joita 

tarvitaan kestävän käyttäytymisen kehittymiseen. Taiteella on myös mahdollisuus kehittää tie-

toisuutta ympäristötekojen seurauksista (Curtis ym., 2014). Curtisin (2017) mukaan taiteen 

kautta on myös mahdollista vahvistaa ihmisen luontosuhdetta. Käyttämällä luontoa inspiraa-

tiona tai tuomalla taiteen luonnonympäristöön taiteentekijä voi auttaa kokijaa löytämään yhtey-

den luontoon. Emotionaalinen yhteys ja kiinnostus luontoa kohtaan johtaa usein myös ympä-

ristön kannalta vastuulliseen käyttäytymiseen (Curtis, 2017, s. 5). Koulussa ympäristöön liitty-

viä ilmiöitä on mahdollista tehdä ymmärrettäviksi, näkyviksi ja kriittisesti arvioitaviksi taide-

aineiden avulla (Cantell, 2020, s. 164). 
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3. Kestävän kehityksen kasvatus musiikinopetuksessa 

Musiikin alan kiinnostuksen kohteita ovat usein itse musiikki, muusikkous ja musiikkitiede 

sekä niihin liittyvät asiat, kuten säveltäminen, musiikin esittäminen ja sen analysoiminen (Klei-

man, 2010, s. 166). Musiikkikasvatus erotetaankin hyvin usein erilleen ympäröivän maailman 

ongelmista (Elliott, 2012). Tämä musiikin sisäänpäin kääntyneisyys on yksi keskeisistä haas-

teista musiikin ja kestävän kehityksen yhtymäkohtien tarkastelussa (Kleiman, 2010, s. 166). Se 

on myös mahdollisesti syy sille, miksi musiikin ja kestävyyskasvatuksen yhtymäkohtia on tut-

kittu varsin vähän (Østergaard, 2019, s. 14).  

Musiikki- ja kestävyyskasvatus eivät kuitenkaan ole millään tavoin ristiriidassa keskenään, eikä 

niiden yhdistämiselle ole varsinaisesti esteitä (Østergaard, 2019, s. 7). Elliottin (2012) mukaan 

myös musiikkikasvatuksen tulisi pyrkiä muuttamaan yhteiskuntaa. Hänen mukaansa musiikki-

kasvattajien tulisi pyrkiä laajentamaan näkemystään musiikin keinoista ja päämääristä, ja sitä 

kautta laajentaa opiskelijoiden ymmärrystä siitä, miksi ja miten musiikilla ja musiikkikasvatuk-

sella voi vaikuttaa (Elliott, 2012). Esimerkiksi monet kiinalaiset kasvatus- ja ympäristöalan tut-

kijat korostavat musiikkikasvatuksen vastuuta kestävän kehityksen kasvatuksen toteutuksessa 

ja kannustavat liittämään kestävän kehityksen teemoja musiikinopetukseen (Cheng, 2015, s. 

73). 

Musiikin oppiaine itsessään kehittää monia taitoja, jotka ovat olennaisia kestävän elämäntavan 

omaksumisen kannalta. Musiikkikasvatus kehittää luovuutta, kuuntelukykyä ja osallisuuden 

tunnetta, jotka ovat oleellisia taitoja kestävän elämäntavan kehittymisessä (Kagan & Kirchberg, 

2016, s. 1499; Østergaard, 2019, s. 12). Musiikin osallistavat ja toiminnalliset työtavat edistävät 

emotionaalista, esteettistä ja kognitiivista kehitystä, mikä edistää myös kestävän kehityksen 

kannalta oleellisten tietojen ja taitojen oppimista (Cheng, 2015, s. 78).  

Monipuolinen musiikinopetus edistää luovuuden ja uusien ajattelumallien kehittymistä sekä 

monitieteistä osaamista (Opetushallitus, 2019, s. 340). Musiikillinen luominen vaatii olemassa 

olevien ja tulevaisuuden ilmiöiden luovaa tarkastelua ja ilmaisua (Østergaard, 2019, s. 13). 

Luovuus ja mielikuvitus ovat oleellisia myös ympäristöosaamisen kannalta, sillä ekologinen 

kuvittelukyky mahdollistaa toiminnan seurausten punnitsemisen kestävyyden näkökulmasta 

sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämisen (Opetushallitus, 2019, s. 340). Luovat ja innovatii-
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viset lähestymistavat opetukseen, yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja teollisuuteen ovat välttä-

mättömiä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (Slahova, Savvina, Cacka & Volonte, 2007, 

s. 152) 

Musiikki on vuorovaikutuksellista ja sosiaalista toimintaa (Louhivuori, 2009, s. 16), ja musii-

killinen toiminta vaatii aktiivista osallistumista osana suurempaa kokonaisuutta (Østergaard, 

2019, s. 13). Musiikinopetuksessa harjoitellaankin jatkuvasti sitä, miten toimitaan vastuullisesti 

yhteisen päämäärän hyväksi (Opetushallitus, 2019, s. 340). Yhdessä soittaminen kehittää kykyä 

ottaa toiset huomioon, mikä on tärkeää kestävän elämäntavan omaksumisessa (Østergaard, 

2019, s. 12). Musiikin opetus edistää opiskelijan osallisuuden kokemusta ja luo valmiuksia yh-

teiskunnalliseen vaikuttamiseen (Opetushallitus, 2019, s. 339). Aktiivinen kansalaisyhteiskunta 

ja osallistuminen ovat kestävän kehityksen edellytyksiä (Paloniemi & Koskinen, 2005, s. 17). 

Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen musiikkia ja musiikinopetusta kestävän kehityksen kasva-

tuksen eri näkökulmista. Ensin tarkastelen aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuksia, jonka jäl-

keen käsittelen musiikin vahvuuksia kestävän kehityksen kasvatuksen tunteita herättävänä ja 

motivoivana välineenä. Sen jälkeen tarkastelen ekologisen kestävyyden näkökulmaa musiikki-

kasvatuksessa ekologisen lukutaidon ja ekomusikologian kautta. Avaan myös hieman musii-

kinopetuksen kulttuurisen kestävyyden teemoja, koska ne ovat selkeästi esillä musiikin opetus-

suunnitelmassa. Lopuksi perehdyn kirjallisuudessa käsiteltyihin kestävään kehitykseen pyrki-

vän musiikkikasvatuksen käytännön sovelluksiin. Painopiste tarkastelussa on kestävän kehityk-

sen ekologisessa ulottuvuudessa, sillä se jää helposti huomioimatta musiikinopetuksessa (Uitto 

& Saloranta, 2017). Ekologinen ulottuvuus on myös kestävän kehityksen vahvan tulkinnan mu-

kaisesti tärkein ja ensisijainen kestävän kehityksen osa-alue. Kestävän kehityksen sosiaaliset ja 

taloudelliset ulottuvuudet jätän käsittelemättä, koska niistä en löytänyt aiempaa kirjallisuutta.  

3.1 Aiemmat tutkimukset 

Musiikkikasvatuksen mahdollisuuksia kestävän kehityksen kasvatuksessa on tutkittu erittäin 

vähän. Uitto ja Saloranta (2017) tarkastelivat kyselytutkimuksessaan, miten suomalaiset ai-

neenopettajat toteuttavat kestävän kehityksen kasvatusta. He havaitsivat, että musiikinopettajat 

käsittelevät opetuksessaan erityisesti kulttuurisesti kestävän kehityksen teemoja. Myös sosiaa-

lisen kestävyyden näkökulmat tulevat jonkin verran esille, mutta ekologiset ja taloudelliset nä-

kökulmat näkyvät musiikinopetuksessa vain harvoin (Uitto & Saloranta, 2017).   
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Isobritannialaisen Yusi Chengin (2015) väitöskirja on ainoa löytämäni tutkimus, joka käsittelee 

kestävän kehityksen kasvatusta musiikinopetuksessa. Chengin etnografisen tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli selvittää, kuinka hyvin musiikinopetus soveltuu kannustamaan oppilaita kestävien 

valintojen tekemisessä, ja voiko musiikilla saada aikaan muutosta oppilaiden kestävään kehi-

tykseen liittyvissä tiedoissa, taidoissa, asenteissa ja käyttäytymisessä. Tutkimuksessaan Cheng 

seurasi neljän eri koulun musiikkia ja kestävää kehitystä yhdisteleviä projekteja. Hän seurasi 

musiikinopettajien kestävyysteemaisia musiikintunteja, haastatteli opettajia ja oppilaita sekä 

teki kyselytutkimuksen oppilaille. Tutkimuksessa opettajat käyttivät monipuolisesti erilaisia 

kestävää kehitystä ja musiikkikasvatusta yhdistäviä opetusmenetelmiä: teemaan liittyvän mu-

siikin kuuntelemista ja musiikkivideoiden katsomista, aihetta käsittelevien laulujen ja räppien 

esittämistä ja itse kirjoittamista, omien kappaleiden säveltämistä ja äänimaailman tekemistä 

kestävyysaiheisiin elokuviin sekä kierrätyssoittimien rakentamista ja niillä soittamista. Kestä-

vän kehityksen teemojen käsittelyssä opettajat käyttivät keskustelua, kuulo- ja näköaisteja sekä 

kinesteettistä oppimista hyödyntäviä aktiviteetteja, kilpailuja ja pelejä sekä aivoriihiä (Cheng, 

2015, s. 272–273). 

Chengin (2015) tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että musiikintunneilla on mahdollisuus 

kehittää oppilaiden kestävään kehitykseen liittyviä tietoja, taitoja, asenteita ja käyttäytymismal-

leja. Tutkimuksessa käytetyt erilaiset oppimismenetelmät kannustivat oppilaita lisäämään tie-

tojaan ja ymmärrystään kestävästä kehityksestä ja kestävän elämäntavan välttämättömyydestä. 

He myös harjoittelivat yhteistyö- ja kommunikointitaitoja, ongelmanratkaisua, päätöksentekoa, 

luovuutta ja itsevarmuutta, jotka ovat tärkeitä kestävien valintojen tekemisessä. Musiikki vai-

kutti olevan hyödyllinen väline myös tietoisuuden ja asenteiden herättelyssä. Muutamissa op-

pilaissa musiikkia ja kestävää kehitystä yhdistäneet tunnit saivat aikaan positiivisen muutoksen 

heidän käyttäytymisessään (Cheng, 2015, s. 275). 

Suurin osa Chengin (2015) tutkimukseen osallistuneista oppilaista ja opettajista suhtautui posi-

tiivisesti kestävää kehitystä käsittelevään musiikinopetukseen. Oppimisen emotionaaliset, älyl-

liset ja sosiaaliset aspektit kattava ja itsenäisyyteen, käytännöllisyyteen ja luovuuteen painot-

tuva kestävän kehityksen opetus vaikutti olevan perinteisiä oppimismenetelmiä tehokkaampaa. 

Osalla Chengin tutkimukseen osallistuneista oppilaista projekti vaikutti positiivisesti myös mu-

siikin oppimiseen, sillä kestävän kehityksen teemat lisäsivät monien oppilaiden kiinnostusta ja 

ymmärrystä musiikkia kohtaan sekä virittivät heidät omaan musiikilliseen tuottamiseen 

(Cheng, 2015, s. 275–276). 
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Østergaard (2019) kritisoi musiikin ja kestävän kehityksen yhteyksiä käsitteleviä tutkimuksia 

siitä, että monet näkevät musiikin vain yhtenä keinona opettaa kestävyyden teemoja. Hänen 

mukaansa musiikin arvoa ei pidä vähentää kestävän kehityksen työkaluksi. Sen sijaan musiikki 

pitäisi nähdä sellaisena tiedon ja tietämisen tapana, jota kestävyyskasvatus tarvitsee (Øster-

gaard, 2019, s. 17). Myös Coss (2013) varoittaa siitä, että musiikkikasvatuksen merkitys kestä-

välle kehitykselle nähdään vain sen välinearvon kautta (Coss, 2013, s. 22). 

3.2 Musiikin motivoiva ja tunteita herättävä vaikutus  

Ympäristökasvatuksen näkökulmasta yksi taiteen tärkeimmistä ominaisuuksista on sen kyky 

herättää tunteita (Publicover, Wright, Baur & Duinker, 2018, s. 930). Musiikin tunteita ja mo-

tivaatiota herättävä vaikutus ja sen tarjoamat esteettiset elämykset ovatkin tärkeässä roolissa, 

kun pyrkimyksenä on herättää oppijoiden kiinnostus kestävän kehityksen teemoja kohtaan 

(Cheng, 2015, s. 74, 76). Kestävän kehityksen kasvatuksessa musiikin ensisijainen tehtävä ei 

siis ole syvällisen tiedon välittäminen, vaan pikemminkin tunteiden, ajatusten, vastaanottavuu-

den ja herkkyyden herättäminen, mikä parhaimmillaan voi johtaa muutokseen asenteissa ja 

käyttäytymisessä (Palmberg, 1994, s. 65; Turner & Freedman, 2004, s. 50). Wei ja Xue to-

teavatkin, että kestävään kehitykseen liittyvän tietoisuuden ja asenteiden kehittyminen tapahtuu 

musiikintunneilla usein huomaamatta ja tunteiden kautta sen sijaan, että oppilaille yritettäisiin 

puhua järkeä (viitattu lähteessä Cheng, 2015, s. 75). 

Koska musiikilla on merkittävä rooli kulttuurissa ja ihmisten elämässä, se voi olla hyvä keino 

lisätä oppijoiden mielenkiintoa kestävän kehityksen aiheita kohtaan (Cermak, 2012, s. 194; 

Ramsey, 2002, s. 184). Monet muusikot ovat ottaneet kantaa ekologisiin kriiseihin, joten on 

olemassa paljon kappaleita, joita voi hyödyntää koulussa ekologisia teemoja käsiteltäessä (She-

vock & Bates, 2019, s. 17). Ramseyn (2002) mukaan aiheeseen liittyvä kappale voi toimia joh-

datteluna tai yhteenvetona käsiteltävälle ympäristöaiheelle. Ramseyn kokemuksen mukaan mu-

siikin yhdistäminen perinteisempiin ympäristöopetuksen menetelmiin herättää oppijoiden huo-

mion ja tekee sekä opettamisesta että oppimisesta kiinnostavampaa (Ramsey, 2002, s. 195).  

Cermak (2012) on käyttänyt rap-musiikkia elävöittääkseen ympäristöopetustaan ja yhdistääk-

seen siihen myös kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmia. Hänen mukaansa kau-

pungissa elävien, ei-valkoisten oppilaiden voi olla vaikea saada kosketuspintaa ympäristöasioi-

hin, kun opetusmateriaalina ovat pelkästään valkoisten luonnontieteilijöiden tekemät, järvien ja 

metsien ekologiaa käsittelevät oppikirjat. Cermakin mukaan ekologisia aiheita käsittelevä rap-
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musiikki tekee ympäristökasvatuksesta oppilaille kiinnostavaa nostaen samalla esiin luonnon-

tieteiden maailmassa vähemmistössä olevien mustien tekijöiden ääntä (Cermak, 2012, s. 193–

194). 

Myös Chengin (2015) mukaan musiikki on hyödyllinen ja motivaatiota lisäävä väline kestävään 

elämäntapaan tähtäävässä kasvatuksessa. Musiikin avulla on mahdollista luoda positiivinen ja 

tunteisiin vaikuttava oppimisympäristö, joka lisää oppilaiden kiinnostusta käsiteltäviä asioita 

kohtaan. Osa Chengin kestävää kehitystä ja musiikkikasvatusta yhdistäneeseen tutkimukseen 

osallistuneista oppilaista suhtautui aluksi epäileväisesti kestävyysaiheiseen musiikinopetuk-

seen. Projektin lopussa oppilaat kuitenkin vaikuttivat nauttivan kestävän kehityksen oppimi-

sesta käytännöllisellä, musikaalisella ja viihdyttävällä tavalla perinteisen keskustelun, lukemi-

sen ja tehtävien sijaan (Cheng, 2015, s. 272–273, 283). 

Palmbergin (1994) näkemyksen mukaan musiikilla on erityisen hyvät mahdollisuudet ympäris-

töherkkyyden herättämisessä. Hän ehdottaa, että ympäristökasvatuksessa voisi soveltaa samoja 

keinoja, joilla mainosmusiikilla vaikutetaan kulutuskäyttäytymiseen. Mainosmusiikilla kiinni-

tetään kuluttajan huomio tunteellisella tavalla, mikä mahdollistaa positiivisten mielleyhtymien 

syntymisen, ja lopputuloksena saattaa olla muutos ostokäyttäytymisessä. Vastaavasti musiikin 

avulla ihminen voisi herkistyä ympäristöasioille, mikä johtaisi ympäristövastuulliseen käyttäy-

tymiseen (Palmberg, 1994, s. 65). 

3.3 Ekologinen kestävyys musiikinopetuksessa 

Shevockin ja Batesin (2019) mukaan ekologinen näkökulma jää helposti uupumaan musiikin-

opetuksesta. He viittaavat ympäristötieteilijä David W. Orrin näkemyksiin siitä, että ekologis-

ten tekijöiden huomiotta jättäminen antaa opiskelijoille sellaisen kuvan, etteivät ympäristöasiat 

ole merkittäviä monenkaan oppiaineen kannalta. Kuitenkin Shevockin ja Batesin mukaan mu-

siikilla on omat erityiset keinonsa ymmärtää ja tutkia ekologisia ongelmia (Shevock & Bates, 

2019, s. 17). 

Ekologisesti kestävää musiikkikasvatusta voi hahmottaa ekologisen lukutaidon käsitteen 

kautta. Ekologinen lukutaito on ”taito ymmärtää luonnon järjestelmiä, jotka tekevät elämän 

maapallolla mahdolliseksi, ja käyttää niitä kestävien yhdyskuntien rakentamiseen” (Kestävän 

kehityksen kasvatuksen ontologia, 28.5.2021). Shevock (2015) hahmottelee artikkelissaan eko-

logisen lukutaidon merkitystä musiikkikasvatuksen kontekstissa. Shevockin mukaan ekologista 
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lukutaitoa kehittävä musiikkikasvatus syventää opiskelijoiden ymmärrystä ympäristöstä ja mu-

siikista. Hänen mukaansa ekologista ajattelua edistävä musiikkikasvatus koostuu neljästä pe-

rustekijästä: 

1. Yhteyden muodostaminen lähiympäristöön 

2. Yhteyden kokeminen musiikin ja luonnon kanssa merkityksellisellä ja eettisellä tavalla 

3. Ekologisen tietoisuuden kehittäminen musiikin tekemisen ja esittämisen kautta  

4. Paikallisen näkökulman ja maailmanlaajuisten kriisien välisen yhteyden löytäminen 

(Shevock, 2015, s. 17). 

Shevock ja Bates (2019) korostavat, että ekologista lukutaitoa kehittävässä musiikkikasvatuk-

sessa täytyy antaa tarpeeksi tilaa oppilaiden omalle kriittiselle reflektiolle ja keskustelulle. 

Avointen kysymysten esittäminen rohkaisee kriittiseen ajatteluun ympäristöön ja kestävyyteen 

liittyvissä asioissa (Shevock & Bates, 2019, s. 18). Kleiman (2010) nostaa esiin Wachholzin 

ehdotuksia musiikin tunnilla käsiteltävistä ekologiseen kestävyyteen liittyvistä aiheista. Wach-

holzin ehdottamia teemoja ovat saastuneen ympäristön vaikutukset muusikoihin, musiikin 

osuus ympäristöongelmien syntymisessä sekä soitinten valmistuksen ja musiikin kulutuksen 

tarkastelu kestävyyden näkökulmasta (Kleiman, 2010, s. 166). 

3.3.1 Ekomusikologia 

Ympäristöongelmien jokapäiväisyys on pakottanut tutkijat pohtimaan keinoja niiden ymmärtä-

miseksi ja ehkäisemiseksi eri tieteenalojen näkökulmista (Allen, 2012a, s. 193; Torvinen & 

Välimäki, 2019, 10–11). Ekologiset teemat ovat nousseet myös musiikintutkimuksen kiinnos-

tuksen kohteiksi. Musiikin näkökulmasta ympäristökysymyksiä tarkastelee humanistinen ym-

päristöntutkimus, ja erityisesti sen musiikintutkimuksellinen haara, ekomusikologia (Torvinen 

& Välimäki, 2019, s. 8). Ekomusikologinen lähestymistapa opetuksessa voi mahdollistaa luo-

van oppiainerajat ylittävän opetuksen sekä parantaa opiskelijoiden analyyttistä päättelykykyä 

ja ongelmanratkaisutaitoja ympäristökysymyksissä (Allen, 2012a, s. 193). Tästä syystä tarkas-

telen tässä alaluvussa ekomusikologian käsitettä ja tutkimuskohteita, vaikka tutkimukseni kä-

sitteleekin kestävää kehitystä musiikkitieteen sijaan musiikkikasvatuksen kontekstissa. 

Ekomusikologia on melko uusi tutkimusala, eikä sen määritelmä ole vielä täysin vakiintunut 

(Allen, 2011, s. 392). Alan pioneerin ja kehittäjän Aaron S. Allenin (2013) määritelmän mukaan 

ekomusikologia on ekokriittistä musiikintutkimusta, joka tutkii musiikin, kulttuurin ja luonnon 
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yhtymäkohtia sekä tarkastelee ekologiaan ja luonnonympäristöön liittyviä äänellisiä ilmiöitä 

(Allen, 2013, s. 8). Etnomusikologi Jeff T. Titonin määritelmän mukaan ekomusikologia on 

musiikin, luonnon, kulttuurin ja ympäristön tutkimusta ympäristökriisien ajalla (viitattu läh-

teessä Allen & Dawe, 2016, s. 2). Suomalainen musiikkitieteilijä Juha Torvinen (2012) puoles-

taan korostaa määritelmässään ekomusikologian ympäristöaktivistista tavoitetta. Torvisen eh-

dottaman määritelmän mukaan ” ekomusikologia on ympäristökriisien motivoima kriittisen 

musiikintutkimuksen osa-alue, joka tutkii musiikkia ja äänellistä kulttuuria ihmisen ympäristö- 

ja luontosuhteen indikaattorina pyrkimyksenään ihmisen arvojen ja toiminnan muuttaminen 

ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan” (Torvinen, 2012, s. 2019). 

Ekomusikologinen tutkimus on luonteeltaan tieteidenvälistä, sillä siinä luonnontieteet yhdisty-

vät taiteisiin ja humanistisiin näkökulmiin (Allen, 2012a, s. 193). Vaikka ekomusikologia poh-

jautuukin musiikintutkimukseen, se ottaa vaikutteita ja menetelmiä myös esimerkiksi ympäris-

töntutkimuksesta, filosofiasta, kulttuurimaantieteestä, biologiasta ja sosiologiasta (Torvinen, 

2012, s. 13; Torvinen & Välimäki, 2019, s. 10). Musiikintutkimuksen eri osa-alueista se hyö-

dyntää esimerkiksi etnomusikologian, äänimaisematutkimuksen, musiikkianalyysin ja kulttuu-

risen musiikintuntemuksen teorioita ja käytänteitä (Torvinen, 2012, s. 13). Allen (2013) pitää-

kin ekomusikologiaa eräänlaisena sateenvarjokäsitteenä, joka mahdollistaa harvemmin kohtaa-

vien tutkimussuuntausten yhdistymisen. Alan laajuus myös tarjoaa tutkijoille paljon liikkuma-

varaa eri tieteenalojen ja tutkimussuuntausten välillä (Allen, 2013, s. 8). 

Ekomusikologialle luonteenomaista on sen kriittinen ja poliittinen ote tutkimukseen (Rehding, 

2011, s. 410; Torvinen, 2012, s. 17). Ekomusikologian juuret ovat ekokriittisessä kirjallisuu-

dentutkimuksessa (Allen, 2013, s. 8), minkä takia se onkin ennemmin ekokriittistä kuin ekolo-

gista musiikintutkimusta (Allen, 2011, s. 393). Ekomusikologia perustuu ymmärrykseen siitä, 

että ympäristökriisit ovat nykypäivän laajin tulevaisuuden uhkakuva, ja että ne vaikuttavat ta-

valla tai toisella kaikkiin maailman ihmisiin (Torvinen, 2012, s. 13). Ekomusikologia tunnistaa 

pikaisen muutoksen välttämättömyyden kriisien ratkaisemiseksi, ja sen pyrkimyksenä on tie-

toisuuden lisääminen, käytännön ratkaisujen löytäminen ja aktivismiin kannustaminen (Reh-

ding, 2011, s. 410).  

Musiikintutkimus on vuosisatojen ajan ollut kiinnostunut siitä, miten musiikki kuvastaa luontoa 

ja millä tavoin se on yhteydessä luontoon ja riippuvainen siitä (Allen, 2011, s. 391), ja se on 

myös yksi ekomusikologian tutkimuskohteista. Lisäksi ekomusikologia tarkastelee sitä, miten 

musiikki, musiikkikulttuuri ja niiden käytänteet heijastavat, muokkaavat ja kritisoivat ihmisen 
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suhdetta ympäristöön ja siihen liittyviin kriiseihin, ja miten eri musiikin muodot ja käytännöt 

poikkeavat toisistaan suhteessa erilaisiin ympäristökriiseihin (Torvinen, 2012, s. 14). Tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi luonto- ja ympäristöaiheisten musiikkiteosten ja -esitysten tutkimista, tai 

musiikkikulttuurien käytänteiden ja yksittäisten muusikoiden toiminnan ekologisen kestävyy-

den tarkastelua (Torvinen & Välimäki, 2019, s. 9). Lisäksi ekomusikologia tutkii sitä, miten 

musiikkia sovelletaan ympäristöaktivistisessa toiminnassa tai ympäristötutkimuksessa (Torvi-

nen & Välimäki, 2019, s. 9). Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sellaisten musiikillisten keinojen 

tarkastelua, joita eri musiikin lajit käyttävät ympäristöaiheita käsittelevissä teoksissa (Torvinen, 

2012, s. 14).  

Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus vaativat poikkitieteellistä ja monialaista 

lähestymistapaa (Cantell ym., 2020, s. 146). Allenin (2012b) mukaan ekomusikologian luon-

nontieteitä, taiteita ja humanistisia tieteitä yhdistelevä lähestymistapa voikin olla hyödyllinen 

ympäristökasvatuksen kannalta. Ekomusikologinen lähestymistapa auttaa kehittämään luovaa 

ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä vaihtaa tarvittaessa näkökulmaa, sekä syventää 

maailmaan ja yhteisöihin kohdistuvia tunnereaktioita. Siten ekomusikologinen ajattelutapa voi 

kehittää myös ekologista ajattelukykyä (Allen, 2012b). Ekomusikologinen lähestymistapa ym-

päristökasvatuksessa auttaa luovien, oppiainerajat ylittävien ratkaisujen löytämisessä sekä ke-

hittää ympäristökysymyksien ratkaisuun tarvittavaa päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja 

(Allen, 2012a, s. 193). 

3.4 Kulttuurisesti kestävä musiikkikasvatus 

Laineen (2017) mukaan kulttuurisesti kestävä kasvatus huomioi kulttuurin niin paikallisella, 

kansallisella kuin globaalillakin tasolla. Kulttuurisesti kestävä opetus pitää sisällään laajasti eri 

teemoja, kuten kansainvälisyyden, monikulttuurisuuden ja moninaisuuden, paikallisuuden ja 

kulttuuriperinnön, historiatietoisuuden ja kulttuuriympäristöjen teemat. Kulttuurisesti kestävä 

kasvatus tukee oppijan identiteetin kehittymistä ja turvaa samalla kulttuuristen oikeuksien to-

teutumista (Laine, 2017, s. 3–4). Tässä luvussa käsittelen lyhyesti kulttuurisen kestävyyden nä-

kökulmia musiikkikasvatuksen näkökulmasta, keskittyen pääasiassa monikulttuuriseen musii-

kinopetukseen, koska siitä löysin jonkin verran kirjallisuutta.  

Taidekasvatuksen tasa-arvoisuutta tarkastelleen ArtsEqual-tutkimusprojektin raportissa huo-

mautetaan, että yhteiskunnan moninaisuuden lisääntyessä ja väestörakenteen muuttuessa myös 

taidekasvatuksen tulee muuttua (Ilmola-Sheppard ym., 2021, s. 20). Musiikinopetus tarjoaakin 
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hyvän alustan kulttuurisen moninaisuuden esiin tuomiselle (Southcott & Joseph, 2009, s. 9). 

Sekä perusopetuksen (2014) että lukion (2019) opetussuunnitelmat korostavat musiikin oppiai-

neen merkitystä kulttuurisen ymmärryksen ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostuksen ke-

hittymisessä sekä kulttuuriperinnön vaalimisessa (Opetushallitus, 2014; Opetushallitus, 2019). 

Muiden kulttuurien musiikkiin perehtymällä oppilaiden ymmärrys ja arvostus eri kulttuurien 

erityispiirteistä kasvaa, ja sitä kautta heidän lähtökohtansa muiden kulttuurien kohtaamiseen 

paranevat (Louhivuori, 2009, s. 17; Toivanen, 2009, s. 329). Musiikkikasvattajilla onkin suuri 

vastuu paitsi erilaisten musiikkikulttuurien ymmärtämisen kehittymisessä, myös oman musiik-

kikulttuurin ja -tradition ylläpitämisessä (Louhivuori, 2009, s. 18). 

Monikulttuurisen musiikkikasvatuksen tavoitteena on lisätä kulttuurista ymmärrystä sekä välit-

tää erilaisia kulttuurisia arvoja musiikin kautta (Toivanen, 2009, s. 331–332). Andersonin ja 

Campbellin (2010) mukaan monikulttuurinen lähestymistapa opetukseen edellyttää oppimisko-

kemuksia, jotka kehittävät opiskelijoiden herkkyyttä, ymmärrystä ja kunnioitusta eri etnisistä 

ja kulttuurisista taustoista olevia ihmisiä kohtaan. Tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden ym-

märrystä kulttuurisen ilmaisun moninaisuudesta ja siitä, että kaikki kulttuurit ovat yhtä arvok-

kaita. Musiikin kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että musiikki ymmärretään maailmanlaajuisena 

ilmiönä, ja että erilaisia, yhtä sivistyneitä musiikkikulttuureja on lukuisia, ja ne perustuvat eri-

laisille mutta yhtä lailla loogisille periaatteille (Anderson & Campbell, 2010, s. 1–2). Monikult-

tuurisessa musiikkikasvatuksessa on tärkeä ymmärtää, että eri kulttuurien musiikkikäsitysten 

taustalla on erilaiset esteettiset, filosofiset ja käsitteelliset periaatteet (Toivanen, 2009, s. 330). 

Länsimaisen musiikkikulttuurin ylikorostaminen musiikkikasvatuksessa saattaa luoda käsityk-

sen länsimaisen kulttuuritradition paremmuudesta (Anderson & Campbell, 2010, s. 3; Toiva-

nen, 2009, s. 330). Myös oppilaiden erilaisten etnisten ja kulttuuristen taustojen huomioiminen 

on yksi perustelu musiikkikulttuurien monipuoliselle huomioimiselle (Toivanen, 2009, s. 327). 

Vaikka musiikkikasvattaja ei ottaisikaan kantaa länsimaisen musiikin paremmuuteen, Wester-

lundin (2009) mukaan on tyypillistä, että kulttuurista monimuotoisuutta lähestytään länsimai-

sesta näkökulmasta käsin. Usein musiikillinen ”vieras” tai ”toinen” määritellään suhteessa län-

simaiseen taidemusiikkiin. Myös monikulttuurisuuskysymyksissä lähdetään liikkeelle siitä, 

mikä on länsimainen taidemusiikin rooli kasvatuksessa (Westerlund, 2009, s. 318).   

Westerlundin (2009) mukaan erityisesti kriittisen pedagogiikan edustajat näkevät musiikkikas-

vattajat kulttuurisina toimijoina, joilla on mahdollisuus tarkastella kulttuurin epätasa-arvoisia 

merkityksiä. Musiikinopettaja voi esimerkiksi pitää huolen siitä, ettei koulussa käytettävien 
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laulujen sanoitukset pidä yllä stereotyyppisiä, rasistisia tai sukupuolten tasa-arvoa loukkaavia 

asenteita. Kulttuuriseen ja sosiaaliseen muutokseen pyrkivä monikulttuurinen musiikkikasvat-

taja ei tyydy tuomaan esille ei-länsimaisten musiikkikulttuureja ja tarkastelemaan musiikkikult-

tuuria eri yhteiskunnallisten ryhmien näkökulmasta. Näiden lisäksi musiikinopetuksen tulisi 

pyrkiä kehittämään oppilaiden kriittistä ja analyyttista ajattelua, motivoimaan sosiaalista toi-

mintaa ja muutosta opetuksessa, edistämään yhteiskunnallista vaikuttamista ja vastustamaan 

alistamista ja kaikenlaista rodullista, etnistä ja kulttuurista epätasa-arvoa (Westerlund, 2009, s. 

319). 

Kulttuurisen ymmärryksen kehittymisen lisäksi monikulttuurisella musiikkikasvatuksella on 

Andersonin ja Campbellin (2010) mukaan myös monia musiikillisia hyötyjä. Eri kulttuurien 

musiikkiin tutustuminen laajentaa oppilaiden musiikillista ja äänellistä ymmärrystä. He myös 

oppivat monipuolisempia musiikin tekemisen tapoja ja käytänteitä. Eri musiikkikulttuurien 

opiskelu kehittää musiikillista monipuolisuutta erilaisten laulu- ja soittotekniikoiden myötä. Eri 

kulttuurien musiikkien eri elementtien tarkastelu auttaa opiskelijoita tarkastelemaan myös 

oman kulttuurin musiikkia tarkkaavaisemmin (Anderson & Campbell, 2010, s. 3). 

Anderson ja Campbell (2010) ehdottavat monia työtapoja, joilla kulttuurista moninaisuutta voi 

tuoda esiin musiikinopetuksessa. Laulamisen, eri kulttuurien soitinten soittamisen ja tanssimi-

sen kautta opiskelijat pääsevät osallistumaan aktiivisesti siihen, miten eri kulttuurien musiikit 

rakentuvat. Myös eri kulttuurien musiikkien kuuntelu on tärkeä osa musiikkikulttuureihin tu-

tustumista. Eri musiikkeihin tutustumisen lisäksi on tärkeää tutustua myös niiden kulttuuriseen 

kontekstiin. Sen kautta opiskelijat kehittävät ymmärrystä eri kulttuurien ihmisistä, ja ymmärtä-

vät musiikin merkitystä eri kulttuurien taiteessa (Anderson & Campbell, 2010, s. 4–5). 

3.5 Kestävään kehitykseen tähtäävän musiikinopetuksen käytännön sovelluksia 

Tässä luvussa esittelen lähdekirjallisuudessa käsiteltyjä kestävään kehitykseen tähtäävän mu-

siikkikasvatuksen käytännön sovelluksia. Kirjallisuudessa esiin nousseita työskentelytapoja 

olivat kuuntelukasvatus, ulkoilmassa tapahtuva musiikinopetus sekä oma musiikillinen tuotta-

minen. Kuuntelukasvatuksen osalta käsittelen erikseen ääniympäristön kuuntelua ja ympäristö-

aiheita käsittelevää musiikkia. Näiden työskentelytapojen lisäksi Cheng (2015) nosti esiin ym-

päristöaiheisen musiikin soittamisen ja laulamisen, musiikkivideoiden katsomisen sekä romu-

soitinten rakentamisen ja niillä soittamisen (Cheng, 2015, s. 273). Buchanan (2012) nosti esiin 
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kestävän kehityksen mukaiset käytännöt musiikintunneilla, ja mainitsi esimerkkinä digitaalis-

ten materiaalien käyttämisen paperin sijaan (Buchanan, 2012, s. 116–117). 

3.5.1 Kuuntelukasvatus 

Koska ääni on kuulijansa kokonaisvaltaisesti ympäröivä viestintäväline, kuuloaisti ei tee sa-

malla tavalla eroa minän ja maailman välille kuin näköaisti (Välimäki & Torvinen, 2014). Mu-

siikilla ja tarkkaavaisella kuuntelulla onkin Østergaardin (2019) mukaan mahdollisuus vahvis-

taa opiskelijoiden aistiherkkyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ympäröivään maailmaan. 

Nämä ovat oleellisia tekijöitä myös kestävään elämäntapaan sitoutumisessa (Østergaard, 2019, 

s. 3).  

Koska kuuntelu tapahtuu hetkessä ja vaatii aikaa, keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä, sen voi 

nähdä vertauskuvana toisen ymmärtämiselle ja kunnioittamiselle (Välimäki & Torvinen, 2014).  

Østergaard (2019) pohtiikin, johtuvatko kestävyyteen liittyvät ongelmat siitä, että ihmisten 

kuuntelukyky on heikentynyt. Hänen mukaansa kuuntelun harjoitteleminen on oleellista kestä-

vään elämäntapaan tähdättäessä (Østergaard, 2019, s. 7, 16). Perusopetuksen opetussuunnitel-

massa (2014) yksi musiikinopetuksen sisällöistä on ääniympäristön ja musiikin havainnointi, 

kokeminen ja elämyksellinen kuuntelu (Opetushallitus, 2014, s. 141, 263, 422).  Kuuntelukas-

vatus onkin yksi keskeisistä työtavoista kestävään kehitykseen tähtäävässä musiikkikasvatuk-

sessa.  

Äänellisen ympäristön kuuntelukasvatus 

Ympäristön tärkeys ja sen uhat voidaan rinnastaa äänelliseen ympäristöön (Kleiman, 2010, s. 

165). Yhä kasvavissa määrin ainutlaatuisia äänimaisemia joko katoaa täysin tai uppoaa esimer-

kiksi liikenteen melun alle (Wrightson, 2000, s. 10). Äänimaisematutkijoiden mukaan ympä-

ristön kuuntelulla onkin tärkeä rooli yksilön ympäristösuhteen muodostumisessa ja muokkaa-

misessa (Kankkunen, 2018, s. 11).   

Äänimaiseman ja ääniympäristön kuuntelukasvatuksen tehtävä on kasvattaa oppilaita lähiym-

päristön kuuntelemiseen ja arvioimiseen (Kankkunen, 2018, s. 164). Schaferin (1994) mukaan 

kuuntelukasvatuksen tavoitteena on auttaa ihmisiä kuuntelemaan ympäristön ja yhteisön ääniä 

tarkemmin ja kriittisemmin. Tätä kautta kuuntelukasvatus kehittää yksilöiden ja yhteisöjen ky-

kyä vaikuttaa ääniympäristöönsä ja toimia sen kannalta vastuullisesti (Schafer, 1994, s. 17–18). 
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Kun ääniympäristön kuuntelukasvatus nähdään osana eettistä ympäristökasvatusta, kasvatuk-

sen, henkilökohtaisen oppimisen ja osallisuuden merkitys ympäristösuhteen kehittymisessä ko-

rostuvat (Kankkunen, 2018, s. 165).  

Ääniympäristön ja äänimaiseman käsitteitä käytetään yleisesti toistensa synonyymeina, vaikka 

käsitteiden välillä on eroa siinä, ottavatko ne huomioon äänen kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät 

(Uimonen, 2005, s. 18). Ääniympäristöllä tarkoitetaan ympäristön luonnossa tai ihmisen toi-

minnassa syntyviä ääniä fysikaalisina ilmiöinä (Kankkunen, 2018, s. 57), eli ääniympäristö on 

ihmisen kokemusmaailmasta riippumaton äänellinen ympäristö (Kytö, 2019, s. 70). Ääniym-

päristö voi olla todellinen, simuloitu, koettu tai muistettu, ja se voi olla sekä ulko- sisätilassa 

(Kankkunen, 2018, s. 57). Äänimaiseman käsite puolestaan korostaa yksilön ja yhteisön kykyä 

kuunnella akustista ympäristöään ja muodostaa kuuntelun kautta suhde ympäristöönsä (Uimo-

nen, 2005, s. 18). Äänimaisema on siis ihmisen kuulema ja tulkitsema äänellinen ympäristö 

(Kytö, 2019, s. 70), eli ääniympäristö sellaisena kuin vastaanottaja sen kokee ja ymmärtää 

(Kankkunen, 2018, s. 57). Näin ollen äänimaisema on olemassa vain silloin, kun ihminen on 

vastaanottamassa sitä (Kankkunen, 2018, s. 57). 

Kankkunen (2018) käyttää äänimaiseman kuuntelukasvatuksen suunnittelukehyksenä ympäris-

tökasvatuksen kolmikantamallia, jonka pohjalta hän jakaa äänimaiseman kuuntelukasvatuk-

sessa tapahtuvan tiedonhankinnan ja oppimisen kolmeen osaan: empiirisen tiedon hankintaan, 

esteettisiin kokemuksiin ja äänellistä toimintaa ohjaavan eettisen ajattelun oppimiseen. Kank-

kunen hahmottaa kolmikantamallin kautta kolme rakenteellista elementtiä äänimaiseman kuun-

telukasvatukselle. Ääniympäristöön sekä ympäristöarvoihin ja -asenteisiin liittyviä tietoja, tai-

toja ja ymmärrystä kartuttamalla toteutuu ympäristöstä kasvattaminen eli ympäristökasvatuk-

sen tietopainotteinen taso. Ympäristössä kasvattamisessa äänimaisemia käytetään välineenä toi-

minnallisessa ja kokemuksellisessa oppimisessa sekä tutkimus- ja kommunikaatiotaitojen ke-

hittämisessä. Ympäristön puolesta kasvattamalla oppilaita rohkaistaan tutkimaan omaa suhdet-

taan ääniympäristöönsä ja akustiseen yhteisöönsä (Kankkunen, 2018, s. 164–165). 

Ääniympäristön kuuntelukasvatuksen keskeisiä työtapoja ovat erilaiset kuunteluharjoitukset 

sekä ääni- ja kuuntelukävelyt, joissa kuunneltavana ovat paitsi merkitsevänä pidetyt äänet, 

myös meluksi luokiteltava ääni (Kankkunen, 2018, s. 167). Ääni- ja kuuntelukävelyt perustuvat 

ajatukseen siitä, että kuulokulma suhteessa ympäröiviin ääniin muuttuu, kun kuulija vaihtaa 

paikkaa (Vikman, 2010, s. 194). Äänikävelyllä tarkoitetaan annetun alueen tutkimista ohjatusti 

(Kankkunen, 2018, s. 167), ja kuuntelukävelyssä kuulija voi itse valita kuunteluperspektiivinsä 
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eli kävelynsä reitin, ajankohdan ja tempon (Vikman, 2010, s. 191). Ääni- ja kuuntelukävelyt 

ovat Kankkusen (2018) mukaan eräänlaisia tutkimusretkiä oppijan omaan ääniympäristöön, ja 

ne perustuvat jokaisen henkilökohtaiseen ympäristökokemukseen. Menetelmissä toimitaan kui-

tenkin samaan aikaan myös yhteisönä, sillä oppiminen tapahtuu samanaikaisesti yhteisessä ym-

päristössä, ja kävelyn jälkeen jaetut kokemukset muokkaavat yhteisön käsitystä ääniympäris-

töstä (Kankkunen, 2018, s. 168). 

Kankkusen (2018) mukaan ääniympäristön kuuntelu ei ole kuulunut perinteiseen musiikkikas-

vatukseen, sillä usein esiin nousee kysymys siitä, mitkä äänet ovat musiikkia ja mitkä eivät. 

Äänen määritteleminen musiikilliseksi tai ei-musiikilliseksi riippuu kuitenkin hyvin vahvasti 

henkilökohtaisista ja kulttuurista käsityksistä, joten Kankkusen mukaan musiikkikasvatuksessa 

kannattaisi pyrkiä välttämään selkeää jaottelua musiikillisten ja ei-musiikillisten äänten välillä 

(Kankkunen, 2018, s. 168–169). Turner ja Freedman (2004) myös huomauttavat, että ääniym-

päristössä ja luonnossa esiintyy ääniä, joita monissa kulttuureissa pidetään musiikillisina. Esi-

merkiksi rytmiset aaltojen, sateen, ukkosen tai tuulen äänet koetaan usein musiikiksi. Myös 

monien eläinten äänet ovat paitsi rytmisiä ja melodisia, myös olennaisia niiden käyttäytymiselle 

ja sosiaaliselle systeemille (Turner & Freedman, 2004, s. 47). Esimerkiksi valaiden ja lintujen 

laulusta löytyy paljon musiikillisia elementtejä, kuten selkeitä rytmejä, fraaseja ja teemoja, sekä 

tunnistettavia intervalleja ja asteikkoja (Gray ym., 2001).  

Äänimaiseman kuuntelukasvatusta voi hyödyntää niin musiikkikasvatuksen kuin kestävän ke-

hityksen kasvatuksenkin tarpeisiin. Kankkusen (2018) mukaan ääniympäristön ja äänimaise-

man kuuntelua voi hyödyntää musiikinopetuksessa luovaan ajatteluun ja musiikilliseen toimin-

taan virittävänä työskentelytapana. Ympäristön äänten tutkiminen, muokkaaminen ja koosta-

minen musiikilliseksi kokonaisuudeksi vahvistaa oppilaan kuuntelukykyä, äänellistä toimi-

juutta ja oman äänen esiin tulemista (Kankkunen, 2018, s. 170). Luonnon musiikillisten äänien 

huomioiminen voi myös lisätä arvostusta ja samaistumisen tunnetta luontoa kohtaan ja on yksi 

perustelu sen säilyttämisen tärkeydelle (Turner & Freedman, 2004, s. 48). Äänellisen ympäris-

tön kuunteleminen auttaa rakentamaan kestävää äänellistä ymmärrystä ja sitä kautta vahvistaa 

suhdetta muuttuvaan ääniympäristöön ja äänelliseen maailmaan (Kleiman, 2010, s. 156). Kuun-

telutaidon harjoitteleminen herkistää huomaamaan ympäristön äänellisen rikkauden (Øster-

gaard, 2019, s. 13). 
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Ympäristöaiheinen musiikki 

Kestävän kehityksen teemoja käsittelevän musiikin kuunteleminen nostetaan esiin monissa kes-

tävyys- ja musiikkikasvatuksen yhteyksiä käsittelevissä tutkimuksissa ja artikkeleissa (Cermak, 

2012; Cheng, 2015; Publicover ym., 2018; Ramsey, 2002; Shevock & Bates, 2019; Turner & 

Freedman; 2014). Cermak (2012) ja Ramsey (2002) korostavat ympäristöaiheisen musiikin 

kuuntelun merkitystä mielenkiinnon ja motivaation lisäämisessä ympäristöasioita käsiteltäessä 

(Cermak, 2012, s. 194; Ramsey, 2002, s. 184). Monet lauluntekijät käyttävät musiikkia ympä-

ristövaikuttamisen välineenä, joten on olemassa paljon kappaleita, joita kuuntelemalla ja joista 

keskustelemalla on mahdollista kehittää oppilaiden ekologista lukutaitoa (Shevock & Bates, 

2019, s. 17). Musiikkia voidaankin pitää yhtenä ympäristökasvatuksen viestinnän välineistä 

(Publicover ym., 2018, s. 930). 

Ramsey (2004) nostaa esiin musiikin potentiaalin ympäristötiedon välittäjänä. Musiikin kautta 

on mahdollista saada tietoa ympäristön ja luonnon tilasta sekä ihmisten ja ympäristön välisestä 

suhteesta. Ympäristön ongelmista ja muutoksista ja niiden herättämistä tunteista kertovat sa-

noitukset ovat Ramseyn mukaan eräänlaista todistusaineistoa ihmisen ja ympäristön välisen 

suhteen historiasta ja sen muutoksesta. Laulujen tapahtumat ja niiden herättämät tunteet toimi-

vat opetustilanteissa hyvänä keskustelunavaajana ympäristökysymyksiä käsiteltäessä (Ramsey, 

2002, s. 184–187). 

Publicover kollegoineen (2018) haastatteli tutkimuksessaan ympäristöteemaisen musiikin teki-

jöitä. Haastatteluissa nousi esiin erilaisia taiteellisia ja laadullisia tekijöitä, jotka tulisi ottaa 

huomioon ympäristöaiheista musiikkia tehdessä tai käytettäessä. Taiteelliset tekijät liittyivät 

siihen, kuinka yksinkertaisia kappaleet ovat musiikillisesti, miten positiivinen lähestymistapa 

on, kuinka suurta kohdeyleisöä tavoitellaan ja kuinka suoraa viestintää käytetään. Haastatelta-

vien näkemykset taiteellisista tekijöistä vaihtelivat suuresti. Taiteellisten tekijöiden lisäksi tut-

kijat löysivät aineistosta laadullisia tekijöitä, joita voi pitää yleisenä ohjenuorana ympäristöai-

heisen musiikin tekemisessä ja käyttämisessä. Haastateltavat suosittelivat käyttämään korkea-

tasoista musiikkia, joka on sopivaa ja kiinnostavaa kohdeyleisölle. Lisäksi haastateltavat suo-

sittelivat käyttämään erilaisia ja monipuolisia koukkuja, kuten viittauksia toisiin kappaleisiin, 

improvisaatiota ja huumoria tehostamaan viestintää. Tärkeää on myös se, että musiikintekijä 

kirjoittaa siitä mitä itse tietää ja mikä itseä koskettaa, sillä se säilyttää autenttisuuden ja oma-

kohtaisuuden musiikissa. Lisäksi kaikki haastateltavat kehottivat välttämään saarnaamista, sillä 
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se voi olla kuulijalle luotaantyöntävää ja siten olla haitallista välitettävälle sanomalle (Publico-

ver ym., 2018, s. 929–933). 

Ympäristöaiheisten sanoitusten lisäksi myös instrumentaalimusiikki voi olla inspiroitunut ym-

päristöstä. Turner ja Freedman (2004) nostavat esimerkiksi Ludvig van Beethovenin (1770–

1827), jonka sävellykset olivat usein inspiroituneita luonnon kauneudesta. Beethovenin sävel-

lyksistä löytyy melodioita, jotka kuvaavat esimerkiksi linnunlaulua, vesipisaroita, virtaavaa 

vettä tai ukkosta (Turner & Freedman, 2004, s. 48). Clark ja Button (2011) kuvaavat erästä 

kestävyyskasvatuksen projektia, jossa lapset ensin kuuntelivat, kun muusikko imitoi linnunlau-

lua soittimilla, minkä jälkeen heitä kannustettiin luomaan omia lintumaisia ääniä. Tämän jäl-

keen lapset kirjoittivat omat, lintuaiheiset tarinat (Clark ja Button, 2011, s. 45). Tässä esimer-

kissä luontoäänten jäljittelyä käytettiin avustamaan lasten kokemusten sanallistamiskykyä ja 

ajattelutaitojen harjoittelua (Østergaard, 2019, s. 7). Luonnon ääniä jäljittelevän musiikin kuun-

telu tunnustaa luonnon äänien musikaalisuuden ja kertoo arvostuksesta luontoa kohtaan (Turner 

& Freedman, 2004, s. 48). 

3.5.2 Musiikkitunnin vieminen luontoon 

Siitä huolimatta, että ulkoilmassa tapahtuvalla oppimisella on havaittu monia hyötyjä, se on 

vielä varsin vähän käytetty oppimismenetelmä (Humberstone & Stan, 2011, s. 530). Ulkoilma-

oppimisen on havaittu kehittävän kognitiivisia taitoja, hyvinvointia ja luontoyhteyttä (Adams 

& Beauchamp, 2021, s. 39). Schafer kannattaa myös musiikin tuomista välillä konserttisalien 

ulkopuolelle luonnonympäristöön, sillä musiikin esittäminen esimerkiksi metsässä tai vesisa-

teessa lisää esityksen vaikuttavuutta (viitattu lähteessä Turner & Freedman, 2004, s. 48). Ym-

päristökasvatuksen ympäristössä oppimisen ulottuvuutta voikin toteuttaa musiikkikasvatuk-

sessa viemällä oppitunnin luokkahuoneen ulkopuolelle. 

Adams ja Beauchamp (2021) tutkivat opettajien havaintoja siitä, millaisia vaikutuksia ulkona 

tapahtuneella musiikinopetuksella oli heidän alakouluikäisiin oppilaisiinsa. Opettajien koke-

muksen mukaan maaseutumaisessa ympäristössä tapahtuneen musiikinopetuksen moniaistilli-

set kokemukset tarjosivat oppilaille tavallista paremman luovan kokemuksen. Opettajat myös 

kokivat oppilaiden käyttäytyvän ja keskittyvän tavallista paremmin. Lisäksi sekä opettajat että 

oppilaat kokivat, että musiikillisen tekemisen laatu parani aistiherkkyyden lisääntymisen 

myötä. Opettajien mielestä luonnossa olemalla pystyttiin saavuttamaan jotakin, mikä ei olisi 

ollut luokkahuoneessa mahdollista (Adams & Beauchamp, 2021). 
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Aburthnott ja Sutter (2019) puolestaan tutkivat luonnossa pidettävien laulunkirjoitusretriittien 

vaikutusta luontosuhteeseen, henkiseen hyvinvointiin ja luovuuteen. Tutkimuksen ensimmäi-

sessä osassa yläkouluikäiset nuoret osallistuivat laulunkirjoitusopetukseen kansallispuistossa, 

ja verrokkiryhmä sai vastaavaa opetusta omassa koulussaan. Tutkimuksen toisessa osassa ai-

kuiset osallistuivat luontoleireille, joista toinen keskittyi laulunkirjoitukseen ja verrokkiryhmä 

luonnontieteisiin. Leirien jälkeen osallistujien luontoyhteyttä, tunteita, masentuneisuutta, ah-

distuneisuutta, stressitasoja sekä luovaa ajattelua mitattiin erilaisin testein. Tutkimustulokset 

viittasivat siihen, että laulunkirjoitus sekä luonnossa että kouluympäristössä lisää henkistä hy-

vinvointia ja luovuutta. Lisäksi luova ja taiteellinen tuottaminen luonnonympäristössä voi olla 

merkittävä tekijä luontosuhteen kehittymisessä (Arbuthnott & Sutter, 2019).  

3.5.3 Oma musiikillinen tuottaminen 

Oman kestävän kehityksen teemoja käsittelevän musiikin tekeminen ja esittäminen nostetaan 

esiin useissa lähteissä (ks. Cermak, 2012; Cheng, 2015; Shevock & Bates, 2019), ja kestävän 

kehityksen kasvatuksen oppaissa (Sipari, 2016, s. 115; UNESCO, 2012b). Omien tekstien kir-

joittaminen haastaa oppilaat ajattelemaan kestävän kehityksen teemoja itsenäisesti ja syvälli-

sesti (Cermak, 2012, s. 202). Shevockin ja Batesin (2019) mukaan luontoon, ekologisuuteen tai 

kestävyyteen liittyvien laulujen kirjoitus on hyvä keino kehittää ekologista lukutaitoa. Laulun-

kirjoitus on myös hyvä ja luonteva keino toteuttaa monialaista kestävän kehityksen kasvatusta 

luonnon- ja sosiaalitieteellisten oppiaineiden kanssa (Shevock & Bates, 2019, s. 17). Kappalei-

den säveltämisen ja sanoittamisen lisäksi oppilaat voivat myös esimerkiksi säveltää äänimaail-

man kestävyysaiheiseen elokuvaan (Cheng, 2015, s. 273). 

Itse tehtyjen kappaleiden esittäminen muille oppilaille on yksi keino muistuttaa kestävän elä-

mäntavan tärkeydestä koulun arjessa (UNESCO, 2012b). Cermakin (2012) mukaan oppilaiden 

tekemät tekstit voivat toimia opetusmateriaalina toisille oppilaille. Hänen kokemuksensa mu-

kaan ikätovereiden tekstit valmistavat ja motivoivat oppilaita kirjoittamaan omia syvällisiä ja 

voimakkaita kappaleita (Cermak, 2012, s. 202). 

Kankkunen (2018) ehdottaa soveltamaan ääniympäristön kuuntelukasvatusta oman musiikilli-

sen tuottamisen inspiraationa. Ympäristön ääniä voi muokata, koostaa musiikilliseksi äänimai-

semaksi tai käyttää niitä materiaalina musiikin tekemisessä. Kankkunen painottaa omakohtai-

sen tekemisen merkitystä oppilaan oman äänen löytymisessä ja vahvistumisessa sekä kokemuk-

sellisen kuuntelun kehittymisessä (Kankkunen, 2018, s. 170). Turnerin ja Freedmanin (2004) 
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mukaan luonnon äänien yhdistäminen ihmisen tekemään musiikkia kuvastaa yhteyttä luonnon 

ja ihmisten välillä, ja mahdollisesti sitä kautta lisää arvostusta luontoa kohtaan (Turner & Freed-

man, 2004, s. 48). 
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4. Kestävä kehitys perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa 

Opetussuunnitelman perusteet määrittelevät paitsi opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt, 

myös kasvatuksen tehtävän, järjestelytavat ja sitä ohjaavat arvot (Vitikka, Krokfors & Rikabi, 

2016, s. 83). Opetussuunnitelman uudistamisen tavoitteena on ottaa huomioon koulua ympä-

röivän maailman muutokset ja vahvistaa koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentami-

sessa (Opetushallitus, 2014, s. 9). Viimeisimmässä perusopetuksen opetussuunnitelman uudis-

tuksessa kestävän elämäntavan periaatteet ja asenteet olivatkin keskeisessä asemassa (Vitikka 

ym., 2016, s. 84). Myös lukion opetussuunnitelman perusteissa vastuullisuuden ja kestävän ke-

hityksen teemat ovat vahvasti esillä (Opetushallitus, 2019, s. 64). 

Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet luovat perustan ja suunnan päivittäiselle koulu-

työlle (Opetushallitus, 2014, s. 9). Näin ollen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat vahvasti 

myös musiikinopettajan työtä, opetuksen sisältöjä ja sitä ohjaavia arvoja. Tästä syystä tarkaste-

len tässä luvussa viimeisimpiä perusopetuksen (2014) ja lukion (2019) opetussuunnitelmien 

perusteita kestävän kehityksen näkökulmista. Tarkastelen sitä, millä tavoin kestävän kehityksen 

eri ulottuvuudet ja vastuullisuuden teemat näkyvät perusopetuksen ja lukion opetussuunnitel-

mien arvoperustassa, laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa sekä koulun toimintakulttuuriin liit-

tyvissä ohjeistuksissa. Lisäksi tarkastelen molempien opetussuunnitelmien kohdalla sitä, miten 

kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen teemoja on sisällytetty musiikin oppiaineen ta-

voitteisiin ja sisältöihin. 

4.1 Kestävä kehitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) arvoperustassa korostetaan opetuksen merkitystä 

oppilaan rakentaessa suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja kulttuurei-

hin. Opetussuunnitelmassa kestävän elämäntavan välttämättömyys on nostettu omaksi teemak-

seen yhtenä opetusta ohjaavana arvona, ja sen mukaan perusopetuksessa tunnistetaan kestävän 

kehityksen tarve, toimitaan sen mukaisesti ja oppilaita ohjataan kohti kestävää elämäntapaa. 

Opetussuunnitelma näkee ihmisen osana luontoa ja siten riippuvaisena ekosysteemien elinvoi-

maisuudesta. Arvopohjassa nostetaan esiin myös ekososiaalisen sivistyksen käsite, jolla tarkoi-

tetaan ymmärrystä ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä ihmisarvoa, ekosysteemien moni-

muotoisuutta ja kiertotaloutta vaalivan elämäntavan ja kulttuurin luomista. Perusopetuksessa 

pohditaan kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä, kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia te-



 

46 

 

kijöitä sekä etsitään niihin ratkaisuja ja vaikutusmahdollisuuksia. Opetussuunnitelman arvo-

pohjaan kuuluu myös kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittaminen, ja opetuksen tulisi 

edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja siten luoda pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehi-

tykselle (Opetushallitus, 2014, s. 15–16). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan yksi opetuksen keskeisistä tehtävistä on 

vastata ympäröivän maailman muutoksiin ja vaikuttaa yhteiskuntaan rakentavasti kansallisella 

ja kansainvälisellä tasolla. Yksi opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista on tu-

kea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen, mikä 

perustuu elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamiseen. Sivistykseen katsotaan kuulu-

van vastuullisuus ja kestävän kehityksen edistäminen (Opetushallitus, 2014, s. 18–19). 

Ympäröivän maailman muutos on luonut tarpeen laaja-alaiselle osaamiselle (Halinen & Jääs-

keläinen, 2015). Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) määrittää opetukselle laaja-alaisia 

tavoitteita, jotka koskevat oppiainerajat ylittävää ja yhdistäviä tietoja, taitoja, arvoja, asenteita 

ja tahtoa. Opetussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet on jaettu seitsemään osaamiskokonaisuu-

teen, joiden yhteisenä tavoitteena on tukea oppilaan ihmisenä kasvamista sekä edistää demo-

kratian kansalaisena toimimisen ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista (Opetushalli-

tus, 2014, s. 20). 

Yksi perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) laaja-alaisen osaamisen tavoitteista on osal-

listuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Tarkoituksena on kehittää 

oppilaiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja niin, että he kasvavat demokraattisia oikeuk-

siaan ja vapauksiaan vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi (Opetushallitus, 2014, 

s. 24). Alakoulussa oppilaiden kanssa tutustutaan kestävän kehityksen teemoihin sekä mietitään 

ja harjoitellaan käytännön tekoja muutoksen saavuttamiseksi, ja ympäristön suojelemisen mer-

kitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta (Opetushallitus, 2014, s. 158). Yläkoulussa 

oppilaiden vastuun piiriä laajennetaan ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehtyjen konk-

reettisten tekojen ja yhteistyöprojektien kautta (Opetushallitus, s. 285). Oppilaita ohjataan ym-

märtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhtei-

söille, yhteiskunnalle ja luonnolle (Opetushallitus, s. 158, 285). Perusopetuksen aikana oppilas 

ymmärtää osallistumisen ja kestävän elämäntavan tärkeyden ja oppii käyttämään koulussa han-

kittua osaamista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (Opetushallitus, 2014, s. 285). 

Koulun toimintakulttuurissa pyritään perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan op-

pimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa edistäviin käytänteisiin. Kestävän 
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elämäntavan välttämättömyys näkyy kaikessa koulun toiminnassa ja arjen valinnoissa, kuten 

materiaalivalinnoissa, tilaratkaisuissa ja toimintatavoissa. Lisäksi kestävän elämäntavan aineet-

tomien tekijöiden hyvinvointivaikutuksia korostetaan päivittäisessä koulutyössä (Opetushalli-

tus, 2014, s. 26, 29). 

4.1.1 Kestävä kehitys perusopetuksen musiikin opetussuunnitelmassa 

Perusopetuksen musiikin opetussuunnitelmassa kestävää kehitystä ei ole suoraan mainittu, 

mutta siihen liittyviä teemoja on nostettu esiin jonkin verran. Erityisesti kestävän kehityksen 

kulttuurinen ulottuvuus on selkeästi näkyvillä kaikkien vuosiluokkien musiikinopetuksen ta-

voitteissa ja sisällöissä. Opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan musiikinopetuksen 

tehtävä kaikilla vuosiluokilla on luoda edellytykset aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen, oh-

jata oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä eri kulttuureissa ja rakentaa arvostavaa ja ute-

liasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Yksi musiikinopetuksen 

tavoitteista onkin kulttuurisen ymmärryksen ja monilukutaidon kehittyminen, johon sisältyy 

musiikin kulttuurisen monimuotoisuuden tarkasteleminen. Myös ohjelmiston valinnassa kiin-

nitetään huomiota kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen 

(Opetushallitus, 2014, s. 141–142, 263–264, 422–423). 

Vuosiluokilla 7–9 musiikinopetuksessa kiinnitetään opetussuunnitelman perusteiden (2014) 

mukaan huomiota musiikin merkityksiin omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa. Tähän 

sisältyy myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat. Yläkoulun musiikinopetuk-

sessa tutkitaan myös musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöi-

sen välisiä yhteyksiä, sekä tarkastellaan musiikin vaikuttamismahdollisuuksia (Opetushallitus, 

2014, s. 422–423). Vuosiluokkien 7–9 musiikin opetussuunnitelmassa myös kestävän kehityk-

seen liittyvä ekologinen ulottuvuus ja yhteiskunnalliset kysymykset on siis nostettu esille.  

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) yksi musiikinopetuksen tavoitteista kaikilla vuo-

siluokilla on tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin havainnointiin, ko-

kemiseen ja elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata heitä keskustelemaan havainnoistaan 

(Opetushallitus, 2014, s. 141, 263, 422). Tämä tavoite vastaa ympäristökasvatuksen kolmikan-

tamallin ajatusta ympäristössä kasvattamisesta. Ääniympäristön kuunteleminen auttaa oppilaita 

kuuntelemaan ja arvioimaan lähiympäristöä ja edistää heidän ympäristötietoisuuttaan (Kank-

kunen, 2018, s. 164, 167).  
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4.2 Kestävä kehitys lukion opetussuunnitelman perusteissa 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2019) mukaan lukiokoulutuksen tehtävä on vahvistaa 

laaja-alaista yleissivistystä, joka koostuu niistä arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tah-

dosta, joita vaaditaan kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun sekä vastuulliseen, myötätuntoiseen, 

yhteisölliseen ja itseään kehittävään toimintaan. Yksi opetussuunnitelman arvopohjan keskei-

sistä tekijöistä on kestävän elämäntavan välttämättömyys ja ympäristön ja kansalaisten hyvin-

vointia edistävän talouden rakentaminen. Kestävät elämäntavat ja vastuullisuus näkyvät myös 

koulun toimintakulttuurissa, ja arjen valinnoilla, toimintatavoilla ja erilaisilla opiskeluympäris-

töillä opiskelijoita kannustetaan kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan (Opetushallitus, 

2019, s. 16–20).  

Yksi lukio-opetuksen keskeisistä tavoitteista on opetussuunnitelman perusteiden (2019) mu-

kaan vahvistaa opiskelijan ymmärrystä oman ja globaalin toiminnan merkityksestä luonnonva-

rojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ekosysteemien monimuotoisuu-

den säilyttämisessä sekä ohjata heitä toimimaan tavoitteellisesti ja tietoperustaisesti kestävän 

elämäntavan hyväksi. Lukio-opetus kannustaa vastuullisuuteen ja maailmankansalaisuuteen 

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n periaatteiden mukaisesti. Lukio-

opetus myös kannustaa opiskelijoita vaikuttamaan ja toimimaan oikeudenmukaisen, kestävän 

ja ihmisoikeuksia kunnioittavan maailman puolesta (Opetushallitus, 2019, s. 17, 58). 

Eettisyys ja ympäristöosaaminen on myös yksi lukion opetussuunnitelman (2019) laaja-alaisi-

sen osaamisen tavoitteista. Tavoitteena on, että opiskelija oppii perusasioita kestävän elämän-

tavan ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista ja niiden väli-

sistä suhteista. Lukio-opetuksessa opiskelijaa ohjataan tutustumaan ilmastonmuutoksen hillit-

semiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviin käytänteisiin ja tutkimustietoon 

sekä reflektoimaan havaintojaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja rakenteiden näkökulmasta. 

Tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää globalisaation vaikutukset kestävän elämänta-

van noudattamisen mahdollisuuksiin eri puolilla maailmaa sekä tuntee Agenda 2030:n tavoit-

teita ja arvioi niissä menestymistä (Opetushallitus, 2019, s. 64). 

Toinen kestävän kehityksen erityisesti sosiaalisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin liittyvä lukion 

opetussuunnitelman (2019) laaja-alaisen osaamisen tavoite on globaali- ja kulttuuriosaaminen. 

Tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan, reflektoimaan ja arvostamaan erilaisia kult-

tuuri-identiteettejä ja niitä kulttuuriperintöjä, arvoja ja toimintaympäristöjä, joiden pohjalle suo-

malaiset, eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset kulttuuri-identiteetit rakentuvat. Tavoitteena on 
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myös tutkia ja harjoitella Agenda 2030:n mukaisia maailmankansalaisen taitoja, sekä oppia 

edistämään ihmisoikeuksia yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja eettisiä elämäntapoja 

(Opetushallitus, 2019, s. 65). 

4.2.1 Kestävä kehitys lukion musiikin opetussuunnitelmassa 

Lukion musiikin opetussuunnitelman perusteissa (2019) kestävän kehityksen teemat ovat 

melko selkeästi esillä, sillä siinä laaja-alaisten osaamistavoitteiden toteutumista on tarkasteltu 

musiikin oppiaineen näkökulmasta. Lukion opetussuunnitelman mukaan monipuolinen musii-

kinopetus kehittää luovaa ja monitieteistä osaamista, mielikuvitusta ja uusien ajattelumallien 

muodostumista. Luovuus ja mielikuvitus ovat tärkeitä ympäristöosaamisen kannalta, sillä eko-

loginen kuvittelukyky auttaa näkemään vaihtoehtoisia toimintatapoja ja punnitsemaan niiden 

seurauksia kestävän elämäntavan näkökulmasta (Opetushallitus, 2019, s. 339–340).  

Lukion opetussuunnitelma (2019) korostaa musiikin merkitystä yhteiskunnallisen osaamisen 

kehittymisessä. Sen mukaan musiikin opiskelu antaa valmiuksia musiikilliseen kansalaisaktii-

visuuteen, kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä kriittiseen median ja ää-

niympäristön tarkasteluun. Musiikki opettaa opiskelijoita vastuulliseen toimintaan yhteisen 

päämäärän hyväksi, ja musiikinopetuksen myötä opiskelijan ymmärrys musiikista yhteiskun-

nallisena ilmiönä syvenee. Musiikin ja muiden taiteiden keinoin vaikeidenkin aiheiden käsittely 

on mahdollista. Yksi lukion musiikinopetuksen tavoitteista onkin oppia käyttämään musiikkia 

ja muita taiteellisia ilmaisukeinoja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä (Opetushallitus, 

2019, s. 339–341). 

Lukion musiikin opetussuunnitelmassa (2019) kestävän kehityksen kulttuurinen ulottuvuus on 

myös selkeästi esillä. Sen mukaan musiikin opiskelu syventää opiskelijoiden ymmärrystä kult-

tuureista ja kulttuuriperinnöistä ja vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta. Yksi 

musiikinopetuksen tavoitteista onkin, että opiskelija oppii suhtautumaan eri kulttuureihin avoi-

mesti ja arvostavasti. Valtakunnallinen valinnainen musiikin kurssi MU3: Genre – globaali 

uteliaisuus keskittyy eri musiikkikulttuureihin, ja kurssin tavoitteena on hahmottaa itsensä 

osana globaalia musiikillista maailmaa sekä tunnistaa haasteet ja mahdollisuudet kulttuurien 

välisessä vastavuoroisuudessa (Opetushallitus, 2019, s. 339–343). 
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5. Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni toteutustapoja. Tarkastelen tutkimukseni metodologisia 

lähtökohtia kuvaamalla laadullisen tutkimuksen ja fenomenografisen lähestymistavan ominais-

piirteitä. Avaan myös teemahaastattelun avulla kerätyn aineiston hankintaprosessia, sekä ku-

vaan aineiston analyysin vaiheita. 

5.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, joka on yleistermi tutkimustavalle, jossa tutkija kerää, 

analysoi ja tulkitsee ihmisiin liittyvää tietoa käyttäen suodattimina omia aistejaan (Lichtman, 

2013, s. 7). Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2010) mukaan laadullisen tutkimuksen lähtö-

kohtana on todellisen elämän mahdollisimman kokonaisvaltainen kuvaaminen. Laadullisen tut-

kimuksen pyrkimys on usein löytää tai paljastaa tosiasioita sen sijaan, että se pyrkisi todenta-

maan jo olemassa olevia väittämiä (Hirsjärvi ym., 2010, s. 161). Laadullisen tutkimuksen kautta 

pyritään näyttämään esimerkiksi ihmisen toiminnasta tai kulttuurista jotain, joka ei ole välittö-

mästi havaittavissa (Vilkka, 2021). 

Laadullinen tutkimus on kiinnostunut ilmiöiden laaduista ja merkityksistä (Hirsjärvi ym., 2010, 

s. 160). Vilkan (2021) mukaan laadullinen tutkimus tarkastelee ihmisten välistä ja sosiaalista 

merkitysten maailmaa. Ihmisten toiminta, ajatukset ja yhteiskunnan rakenne ilmentävät merki-

tyksiä ja niiden muodostamia merkityskokonaisuuksia. Laadullisessa tutkimuksessa tarkastel-

laan ihmisen kuvauksia todellisuudesta sellaisena kuin se koetaan, ja ihmisen merkityksellisinä 

ja tärkeinä pitämien asioiden oletetaan heijastuvan näistä kuvauksista (Vilkka, 2021). 

Tutkimukseni metodologinen lähestymistapa on fenomenografia. Fenomenografia-sana tar-

koittaa ilmiön kuvaamista tai ilmiöstä kirjoittamista (Metsämuuronen, 2011, s. 112). Feno-

menografia on erityisesti kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytetty laadullisen tutkimuksen 

lähestymistapa, jossa tutkimuksen kohteena ovat erilaisia ilmiöitä koskevat käsitykset ja niiden 

ymmärtämisen tavat (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 162–163). Fenomenografia tarkastelee siis 

sitä, miten tutkittavat kuvaavat jotain ilmiötä (Kakkori & Huttunen, 2014, s. 381). 

Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on kuvailla, analysoida ja ymmärtää erilaisia käsi-

tyksiä ilmiöistä ja käsitysten välisistä suhteista. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 163). Feno-

menografian lähtökohtana on ajatus siitä, että ei ole olemassa erikseen todellista ja ei-todellista 

maailmaa (Niikko, 2003, s. 14). Fenomenografian näkökulmasta on olemassa yksi maailma, 
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josta eri ihmiset muodostavat erilaisia käsityksiä riippuen esimerkiksi heidän iästään, koulutus-

taustastaan, kokemuksistaan ja sukupuolestaan (Metsämuuronen, 2011, s. 112). Fenomenogra-

fiassa ei pyritä eikä pystytä kuvaamaan maailmaa ja todellisuutta sellaisenaan vaan ihmisten 

ymmärryksen ja kokemuksen kautta (Niikko, 2004, s. 14). Sen sijaan, että pyrittäisiin kuvaa-

maan maailmaa sellaisena kuin se on, fenomenografian idea on kuvata maailmaa sellaisena 

kuin se havaitaan ja kuinka se ilmenee ihmisten käsityksissä (Kakkori & Huttunen, 2014, s. 

383). Fenomenografisen lähestymistavan perustajana pidetyn Ference Martonin mukaan on 

olemassa tietty määrä tapoja, joilla ihmiset käsittävät ja ymmärtävät tiettyä ilmiötä, ja feno-

menografian tarkoituksena on löytää ja kuvata eroavaisuuksia näissä käsityksissä (Huusko & 

Paloniemi, 2006, s. 163).  

Fenomenografiassa tutkitaan toisten ihmisten kokemuksia ja käsityksiä maailmasta, joten sen 

kiinnostuksen kohteena on niin kutsuttu toisen asteen näkökulma (Niikko, 2003, s. 24; Kakkori 

& Huttunen, 2014, s. 383). Niikon (2003) mukaan ensimmäisen asteen näkökulmassa jotakin 

todellisuuden ilmiötä tutkitaan suoraan sellaisena kuin tutkija sen kohtaa ja kokee. Toisen as-

teen näkökulman tarkastelun kohteena ovat sen sijaan toisten ihmisten kokemukset ja ajatukset 

ympäröivästä maailmasta. Sen tarkoituksena on jonkin ilmiön merkityssisällön kuvaaminen, 

mikä tarkoittaa ihmisten erilaisten näkökulmien tarkastelua. Toisen asteen näkökulma on siis 

epäsuora menetelmä. Fenomenografiassa toisen asteen näkökulma on perusteltu siksi, että ih-

misten tietojen ja kokemusten katsotaan olevan todellisuutta tutkittaville, ja koska ihmisten ha-

vainnot, ymmärrys ja tulkinnat todellisuudesta ovat jo itsessään arvokkaita tutkimuskohteita 

(Niikko, 2003, s. 24–25).  

Fenomenografian keskeinen käsite on käsitys (Niikko, 2003, s. 25). Fenomenografiassa käsitys 

ymmärretään merkityksenantoprosessina, joka on merkitykseltään laajempi ja syvempi kuin 

mielipide (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164). Kun ihminen antaa merkityksen itsensä ja muun 

maailman välille, hän luo raamit, joiden puitteessa hän muodostaa tietoa (Niikko, 2003, s. 25). 

Käsityksellä tarkoitetaan ymmärrystä tietystä ilmiöstä, sekä suhdetta yksilön ja ympäristön vä-

lillä (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164). Käsitys on itsestään selvänä pidetty, perustavaa laatua 

oleva ymmärrys jostain ilmiöstä (Simoila, 1993, s. 24).  

Käsitykset muodostuvat kokemusten kautta, ja niissä ilmenevät yksilöille ja yhteisölle ominai-

set piirteet (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164). Erilaiset käsitykset nousevat kokemusten li-

säksi uskomuksista, sosiaalisista normeista ja odotuksista (Niikko, 2003, s. 27). Ihmisen käsi-

tykset eivät siis läheskään aina ole muodostuneet omia kokemuksia reflektoimalla, vaan ne ovat 
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muotoutuneet kaikenlaisen viestinnän, kasvatuksen ja sosialisaation kautta (Laine, 2018, s. 40). 

Käsitykset ovat myös dynaamisia ja saattavat siten muuttua (Metsämuuronen, 2011, s. 112). 

Niikko (2003) kuitenkin huomauttaa, että fenomenografia ei ole kiinnostunut siitä, miten ih-

misten käsitykset ovat syntyneet tai miksi käsitykset vaihtelevat. Sen sijaan se pyrkii kuvamaan 

erilaisia ja yhteneväisiä käsityksiä niiden omista lähtökohdista käsin. Fenomenografisessa tut-

kimuksessa ajattelun sisältö onkin ajattelun prosessia tärkeämpää, ja tavoitteena on tuoda esille 

mahdollisimman erilaisia ajattelutapoja samasta ilmiöstä (Niikko, 2003, s. 26–28). 

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden kan-

nalta oleellista uskollisuus aineistolle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokainen yksittäi-

nen haastattelu ja erilaiset käsitykset otetaan huomioon analyysia tehdessä. Fenomenografisen 

tutkimuksen luotettavuutta parantaa myös analyysiprosessin läpinäkyvyys ja loppuun asti vie-

minen (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169). Läpinäkyvyyttä parantavat suorat aineistolainauk-

set, sillä ne auttavat lukijaa seuraamaan tutkijan päättelyä ja analyysin kulkua (Niikko, 2003, s. 

39). 

5.2 Aineiston hankinta 

Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Haastattelu sopii tutkimusmenetel-

mäksi erityisesti silloin, kun kysymyksessä on vähän kartoitettu tutkimusalue, ja tutkijan on 

vaikea tietää etukäteen vastausten suuntia (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 35; Hirsjärvi ym., 2010, 

s. 205). Kestävän kehityksen ja musiikinopetuksen yhtymäkohtia ylipäätään on tutkittu todella 

vähän, eikä opettajien käsityksiä tarkastelevaa aiempaa tutkimusta löytynyt ollenkaan. Tämän 

tutkimuksen aihe on siis varsin vähän kartoitettu ja tuloksia oli etukäteen vaikea ennustaa. Haas-

tattelu on sopiva menetelmä myös silloin, kun voidaan odottaa, että tutkimusaihe tuottaa moniin 

suuntiin viittaavia, toisistaan poikkeavia vastauksia (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 35; Hirsjärvi 

ym., 2010, s. 205). Tutkittavien valinnassa en edellyttänyt osallistujilta perehtyneisyyttä kestä-

vän kehityksen teemoihin, joten odotettavissa oli vaihtelevia vastauksia. Lisäksi teemahaastat-

telu on usein luonteva menetelmä fenomenografisen tutkimuksen aineistonkeruussa (Kakkori 

& Huttunen, 2014, s. 381), sillä avoimen kysymyksenasettelun kautta erilaisten käsitysten on 

mahdollista tulla ilmi (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 163–164). Näistä syistä teemahaastattelu 

valikoitui tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi. 
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Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa haastattelun etenee tiettyjen 

teemojen varassa (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 47). Teemahaastattelu etenee etukäteen päätet-

tyjen teemojen pohjalta ilman tarkkoja kysymysmuotoja (Puusa, 2020). Tarkoituksena on, että 

tutkittavan ääni pääsee mahdollisimman hyvin esiin (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 47–48). Haas-

tattelussa varmistetaan, että kaikki ennalta päätetyt teema-alueet käydään läpi, mutta niiden jär-

jestys ja painotus voivat vaihdella (Eskola, Lätti & Vastamäki, 2018, s. 30). Teemahaastatte-

lussa keskeistä on tutkijan riittävä ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä, ja haastatteluteemojen suun-

nittelu on yksi tärkeimmistä tutkimuksen vaiheista (Puusa, 2020).  

Aloitin tutkimukseni haastateltavien etsimisen sosiaalisen median kautta. Julkaisin haastattelu-

kutsun (Liite 1) musiikinopettajien Facebook-ryhmässä, minkä kautta sain kaksi vapaaehtoista 

haastateltavaa. Lisäksi lähestyin vielä suoraan joitakin musiikinopettajia, ja suorista yhteyden-

otoista sain kolme myöntävää vastausta. Haastateltavia oli siis yhteensä viisi, ja niiden joukossa 

oli eri puolilla Suomea asuvia, sekä lukiossa että yläkoulussa työskenteleviä musiikinopettajia. 

Kaikki haastateltavat olivat alle 35-vuotiaita ja työkokemusta musiikinopettajina kaikilla oli 

alle kymmeneen vuotta. 

Haastattelussa pyrkimyksenä on saada mahdollisimman monipuolinen kuva tutkittavasta ilmi-

öistä, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi on joskus perusteltua antaa haastatteluaiheet tutkitta-

ville etukäteen (Puusa, 2020). Arvelin, että tutkimukseni aihe voi olla monille musiikinopetta-

jille vieras ja sellainen, jota he eivät ole aiemmin kovin paljon pohtineet. Tämän takia päädyin 

lähettämään heille joitakin haastattelussa käsiteltäviä teemoja etukäteen pohdittavaksi. Haastat-

telut toteutettiin keväällä 2021 etäyhteydellä Zoom-ohjelman välityksellä. 

Haastattelujen alussa kerroin, miten tilanne etenee, ja kävin läpi tutkimuksen anonymiteettiin 

ja luottamuksellisuuteen liittyviä asioita. Sen jälkeen aloitin haastattelun, joka eteni pääsään-

töisesti valmistelemani haastattelurungon pohjalta (Liite 2). Kysymysten muodot, järjestys ja 

painotus kuitenkin vaihtelivat. Haastattelutilanteessa pyrin pitämään kysymykset mahdollisim-

man avoimina ja välttämään johdattelua. Fenomenografisessa tutkimushaastattelussa pyrki-

myksenä on kuitenkin lisätä tietoisuutta tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 

168), joten haastattelun alussa avasin kestävän kehityksen käsitettä ja sen eri ulottuvuuksia, 

kysyttyäni ensin haastateltavien omia käsityksiä asiasta. En kuitenkaan avannut eri ulottuvuuk-

sien merkityksiä ja sisältöjä. Näin varmistin, että haastateltavilla on jonkinlainen käsitys kestä-

vän kehityksen sisällöistä. Haastattelujen kesto oli 35–50 minuuttia, ja ne tallennettiin sekä 

Zoom-sovelluksen että puhelimen tallennustoiminnolla. 
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Haastattelujen jälkeen litteroin haastattelutallenteet. Aineiston litteroinnin tarkkuus riippuu tut-

kimustehtävästä ja -otteesta (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 139). Haastattelujen sisältöä analy-

soidessa aineisto litteroidaan usein sanatarkasti, mutta esimerkiksi äänensävyjen merkitsemi-

nen ei ole tarpeen (Ruusuvuori & Nikander, 2017). Koska tässä tutkimuksessa kiinnostuksen 

kohteena ovat haastattelujen sisällössä ilmenevät erilaiset käsitykset, en kokenut äänensävyjen 

ja taukojen merkitsemistä tarpeelliseksi. Litteroinnin jälkeen muutin haastattelut anonyymeiksi 

poistamalla niistä kaikki tunnistettavat tiedot, ja nimesin haastateltavat satunnaisessa järjestyk-

sessä lyhenteillä H1, H2, H3, H4 ja H5. Anonymiteetin turvaamiseksi päädyin myös muokkaa-

maan vahvasti murteellisia ilmaisuja hieman yleiskielisemmiksi, varmistaen kuitenkin, ettei 

muokkaaminen vaikuta ilmaisujen sisältöön. Samalla poistin tekstistä joitakin täytesanoja, jotka 

vaikeuttivat lukemista ja ymmärtämistä, ja joiden en kokenut olevan olennaisia tekstin sisällön 

kannalta.  

5.3 Aineiston analyysi 

Haastatteluaineiston analysointiin käytin fenomenografista analyysimenetelmää. Fenomeno-

grafinen analyysi on aineistolähtöistä, jolloin analyysin pohjana ei ole teoria vaan aineisto 

(Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166). Aikaisemmat havainnot, tiedot ja teoriat eivät vaikuta 

aineistolähtöisen analyysin toteuttamiseen tai tuloksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 108). Teo-

reettinen perehtyneisyys on kuitenkin olennaista tulkinnallisten kategorioiden muodostami-

sessa (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166). Aineistolähtöisen analyysin tarkoituksena on luoda 

aineistosta teoreettinen kokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 108). Fenomenografisen ana-

lyysin tarkoituksena on löytää aineistosta erilaisia tapoja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä (Simoila, 

1993, s. 24). Erojen perusteella pyritään muodostamaan erilaisia kuvauskategorioita, jotka ku-

vaavat erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166). 

Fenomenografinen analyysi alkaa aineiston lukemisella, jonka tarkoituksena on ymmärtää kun-

kin haastattelun merkityssisältö, jonka jälkeen on mahdollista siirtyä vertailemaan erilaisia kä-

sityksiä (Simoila, 1993, s. 24). Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografisessa 

analyysissa aineistoa käsitellään kokonaisuutena sen sijaan, että vastauksia käsiteltäisiin yksit-

täisinä tapauksina. Varsinainen fenomenografinen analyysi etenee neljän vaiheen kautta, ja ana-

lyysin aikana tulkinta ja merkitysten löytäminen tapahtuvat yhtäaikaisesti monella eri tasolla. 

Huuskon ja Paloniemen mukaan fenomenografisen analyysin vaiheet ovat seuraavat:  
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1. Merkitysyksiköiden etsiminen. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tutkija määrittelee mer-

kitysyksiköt lukemalla ilmaisuja, tarkkailemalla niiden ajatusyhteyksien laajuutta sekä sitä, 

millaisia käsityksiä tutkittavat ovat tuottaneet. Tässä vaiheessa tulkinta kohdistuu ajatuksel-

liseen kokonaisuuteen yksittäisien sanojen tai lauseiden sijaan.  

2. Ensimmäisen tason kategoriat. Analyysin toisessa vaiheessa merkitysyksiköt etsitään, laji-

tellaan ja ryhmitellään kategorioiksi. Kategorioiden rajat pyritään määrittämään vertaile-

malla merkitysyksiköitä koko aineiston merkitysten joukkoon. Aineistosta pyritään tunnis-

tamaan variaatiot eli samanlaiset ja erilaiset ilmaukset. 

3. Kategorioiden kuvaaminen abstraktimmalla tasolla. Kolmannen vaiheen tarkoituksena on 

löytää kriteerit jokaiselle kategorialle sekä tarkentaa niiden välisiä suhteita ja eroja.  

4. Kuvauskategoriajärjestelmän luominen. Analyysin viimeisessä vaiheessa tarkoituksena on 

luoda rakenteellinen viitekehys, johon kategoriat voidaan suhteuttaa. Kategorioiden erojen 

tulee olla selkeitä, eivätkä keskenään päällekkäisiä. Kuvauksessa käsityksien keskeiset piir-

teet ja niiden sisäinen rakenne nousevat esiin (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166–168). 

Tässä tutkimuksessa toteutin aineiston analyysin pääasiassa Huuskon ja Paloniemen (2006) 

mallin pohjalta. Koska koin fenomenografisen analyysin melko vaikeasti ymmärrettäväksi, 

käytin analyysin apuna myös Tuomen ja Sarajärven (2018) aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

mallia. Mallin mukaan aineistolähtöinen sisällönanalyysi alkaa tutkimustehtävä kuvaavien il-

mausten etsimisellä. Tämän jälkeen ilmaukset ryhmitellään ja yhdistetään alaluokiksi. Kolman-

nessa vaiheessa aineisto abstrahoidaan eli käsitteellistetään, ja luokkia yhdistellään toisiinsa, 

kunnes niistä lopulta muodostuu yksi yhdistävä luokka (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 122–127). 

Tulkintani mukaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet ovat siis melko samanlaiset kuin 

fenomenografisessa analyysissä, joten päädyin käyttämään sitä analyysin apuna. Lisäksi ana-

lyysin etenemisen hahmottamista helpotti fenomenografista analyysimenetelmää käyttäneisiin 

pro gradu -töihin tutustuminen.  

Aloitin aineistoni analyysin lukemalla litteroidut haastattelut läpi huolellisesti muutaman ker-

ran. Jo lukuvaiheessa huomasin hahmottelevani aineistosta erilaisia teemoja ja kiinnittäväni 

huomiota käsitysten eroavaisuuksiin. Lukemisen ohessa jäsensin tekstejä hieman helpommin 

luettavaan muotoon jaottelemalla selkeästi eri ajatuksia ja aiheita sisältäviä osioita omiksi kap-

paleikseen. Tämä jaottelu toimi pohjana analyysin ensimmäiselle vaiheelle. 
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Lukemisen jälkeen aloitin aineiston työstämisen käyttäen apuna NVivo-analyysiohjelmaa. 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa etsin aineistosta ajatuksellisia kokonaisuuksia, eli määrit-

telin merkitysyksiköitä. Merkitysyksiköiden laajuus vaihteli yksittäisistä lauseista pitkiin kap-

paleisiin. Jo ensimmäisessä vaiheessa ryhmittelin merkitysyksiköitä alustavasti koodaamalla 

niitä löyhästi eri teemojen alle, mikä helpotti hieman analyysin seuraavaa vaihetta. Merkitys-

yksiköitä löytyi yhteensä 237, ja tässä vaiheessa analyysi tuntui vielä melko sekavalta.  

Merkitysyksiköiden etsimisen lisäksi analyysin ensimmäisessä vaiheessa karsin aineistosta pois 

tutkimusaiheeseeni liittymättömiä kohtia. Koska haastatteluni käsittelivät melko laajasti kestä-

vän kehityksen kasvatuksen aiheita, jouduin koko analyysin pohtimaan paljon sitä, mikä aineis-

tossa on olennaista tutkimukseni kannalta. Harkitsin esimerkiksi jättäväni tutkimuksestani pois 

opettajien kuvaukset heidän omien elämäntapojensa kestävyydestä. Päädyin kuitenkin sisällyt-

tämään tutkimukseeni kaikki kohdat, jotka ilmensivät jollakin tavalla haastateltavien käsityksiä 

kestävän kehityksen sisältöjen määrittymisestä, koska koin sen olennaiseksi heidän vastaus-

tensa kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä. 

Merkitysyksiköiden etsimisen ja alustavan teemoittelun jälkeen aloitin varsinaisen kategori-

sointivaiheen (ks. taulukko 1), jossa pyrin löytämään merkitysyksiköiden joukosta samanlaisia 

ja erilaisia ilmauksia ja vertailemaan niitä koko aineistoon. Osa kategorioista muodostui hel-

posti jo aiemmin hahmottuneiden teemojen pohjalta, mutta joidenkin merkitysyksiköiden kate-

gorisointi tuotti enemmän haasteita. Lopulta sain kaikki merkitysyksiköt luokiteltua kymme-

neen ensimmäisen tason kategoriaan, joista monet sisälsivät myös alakategorioita hahmottami-

sen helpottamiseksi. 

Analyysin kolmannessa vaiheessa tarkastelin kategorioita ja niiden sisältämiä merkitysyksi-

köitä tarkentaen niiden välisiä rajoja. Samalla varmistin, että kategoriat varmasti kuvaavat nii-

den sisältämiä ajatuksellisia kokonaisuuksia. Tässä vaiheessa jäsentelin vielä melko paljon 

aiemmin tekemääni luokittelua ja yhdistelin joitakin kategorioita toisiinsa. Lopulta kolmannen 

vaiheen päätteeksi jäljellä oli viisi ylätason kategoriaa, joiden väliset erot olivat selkeät. Nämä 

ylätason kategoriat muodostavat lopullisen kuvauskategoriajärjestelmän.  
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Merkitysyksikkö Alustava  

teemoittelu 

Ensimmäisen  

tason kategoria 

Ylätason         

 kategoria 

Kestävyyden huomiointi  
tarvikehankinnoissa Soittimet ja muu väli-

neistö 

Opetusvälineet 

Musiikkiluokan 
toimintakulttuuri 

Opetusvälineiden hyvin  
kohteleminen 

Sähköisten materiaalien 
puute 

Opetusmateriaalit 

Paperin sijaan iPadit 

Samat säännöt kaikille 

Tasa-arvo ja muiden 
huomioiminen 

Sosiaalinen  
toimintakulttuuri 

Otetaan muut huomioon 

Ei sukupuolirooleja soitti-
missa 

Osallisuuden kokemus yh-
dessä soittamisesta Osallisuuden ja vai-

kuttamisen tunne Vaikuttamisen mahdollisuus 
päätöksenteossa 

Taulukko 1.  Esimerkki kategorioiden muotoutumisesta. 
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6. Tutkimuksen tulokset 

Fenomenografisen tutkimuksen päätuloksena ovat analyysissa muodostuneet kategoriat ja nii-

den muodostama kuvauskategoriajärjestelmä (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169). Fenomeno-

grafisen tutkimuksen tuloksien kuvaamisessa hyödynnetään suoria lainauksia ja autenttisia il-

mauksia, jotta lukijan on mahdollista seurata kategorioiden muodostumista (Niikko, 2003, s. 

39). Sanallisen erittelyn lisäksi kuvauskategoriajärjestelmä kuvataan usein myös graafisessa 

muodossa (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169). Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset 

analyysissa muodostamani kuvauskategoriajärjestelmän pohjalta, suoria aineistolainauksia 

hyödyntäen.  

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan kuvauskategoriajärjestelmän kategoriat eivät kuvasta 

yksittäisten ihmisten ajattelua, vaan erilaisia tapoja ajatella. Yhden kategorian sisältämät käsi-

tykset voivat siis olla keskenään samankaltaisia, jollain tavalla ristiriitaisia tai jopa täysin vas-

takohtaisia. Myös yhden ihmisen käsitykset samasta ilmiöstä saattavat vaihdella (Huusko & 

Paloniemi, 2006, s. 169). Esimerkiksi tämän tutkimuksen kategoria Kestävän kehityksen sisäl-

löt kuvastaa yleisesti erilaisia aineistosta löytyneitä käsityksiä siitä, mitä kestävä kehitys pitää 

sisällään.  

 

 

Kuvio 4. Kuvauskategoriajärjestelmä. 
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Tämän tutkimuksen fenomenografisen analyysin tuloksena muodostuneen kuvauskategoriajär-

jestelmän (Kuvio 4) yläotsikko on Kestävän kehityksen kasvatus musiikinopettajan näkökul-

masta. Otsikon alla on viisi ylätason kategoriaa: Opettajien käsitykset kestävän kehityksen si-

sällöistä, Koulun ja kasvatuksen merkitys kestävässä kehityksessä, Kestävä kehitys osana mu-

siikintuntien toimintakulttuuria, Musiikinopetuksen työtavat kestävän kehityksen kasvatuksessa 

sekä Musiikinopetuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen yhdistämisen haasteet. Kuviossa 4 

kategorioiden nimet esitetään lyhennettyinä. Ylätason kategoriat jakautuvat yhteensä kymme-

neen ensimmäisen tason kategoriaan, joista osa pitää sisällään vielä alustavan teemoittelun poh-

jalta syntyneitä alakategorioita. Alakategoriat on kuvattu graafisessa muodossa kutakin katego-

riaa käsittelevän alaluvun alussa (Kuviot 5–9). Graafinen esitys koko kategoriajärjestelmästä 

alakategorioineen löytyy tutkimuksen liiteosiosta (Liite 3). Koska analyysissäni muodostunei-

den kategorioiden erot ovat sisällöllisiä, kuvauskategoriajärjestelmä on horisontaalinen, eli ka-

tegoriat ovat keskenään samanarvoisia ja tasavertaisia (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169). 

6.1 Opettajien käsitykset kestävän kehityksen sisällöistä 

Tässä luvussa tuon esiin haastateltujen opettajien käsityksiä kestävän kehityksen sisällöistä 

(Kuvio 5). Käsittelen opettajien käsityksiä siitä, miten kestävä kehitys heidän käsityksensä mu-

kaan määritellään ja mitä siihen sisältyy. Opettajien käsitykset kestävän kehityksen käsitteestä 

jakautuvat kolmeen alakategoriaan: kestävän kehityksen määritelmä, kestävän kehityksen eri 

ulottuvuudet sekä kestävän kehityksen käsitteen haastavuus. Lisäksi avaan opettajien ajatuksia 

kestävästä elämäntavasta, jotka jakautuvat kahteen alakategoriaan: käsitykset kestävän elämän-

tavan määritelmästä sekä kestävän elämäntavan merkitys omassa elämässä. 

 

Kuvio 5. Käsitykset kestävän kehityksen sisällöistä.  

Opettajien käsitykset kestävän kehityksen 
sisällöistä

Kestävän kehityksen 
käsite

Määritelmä Eri ulottuvuudet
Käsitteen 

haastavuus

Kestävä elämäntapa

Määritelmä
Oma 

elämäntapa
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6.1.1 Kestävän kehityksen käsite 

Tässä osiossa tuon esille opettajien käsityksiä kestävän kehityksen käsitteestä. Tarkastelen sitä, 

millä tavoin haastateltavat määrittelevät kestävän kehityksen käsitteen ja miten he ymmärtävät 

ilmiön eri ulottuvuudet. Lisäksi tuon esiin opettajien käsityksiä kestävän kehityksen käsitteen 

haasteellisuudesta ja vaikeaselkoisuudesta. 

Kestävän kehityksen määritelmä 

Ekologisuus ja ympäristö nousivat keskeisinä asioina esille kestävän kehityksen käsitteen mää-

ritelmää pohdittaessa. Erityisesti ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, luonnonvarojen kohtuulli-

nen käyttö ja luonnonsuojelu nähtiin olennaisena osana kestävää kehitystä. Näihin linkittyvinä 

asioina haastateltavat mainitsivat esimerkkeinä saastuttamisen, ruokailutottumukset, liikenteen, 

kulutustottumukset ja kierrätyksen. Olennaista kestävässä kehityksessä on ottaa huomioon eri 

elämän osa-alueiden vaikutukset maapalloon. 

”Luonnonvarojen käyttö ja erityisesti ruoka. Ja ehkä tietyllä tapaa myös saastuttaminen, ja siihen 

liittyy sitten myös tietysti ilmastonmuutos ja kaikki. Kaikki se, mitä ihminen tekee maapallolla 

pitäisi tehdä kestävämmin.” -H1 

”Yhteiskunnan pyörittämistä ilman, että hirveästi tuhottais luontoa ja luonnonvaroja.-- Vaikka 

kulutuksen ja ruokailutottumusten ja liikenteen, kasvatuksen, kaiken tämmösen pohtiminen, ja 

että tiedostetaan mikä se niiden vaikutus on esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Ja sitten se kestävä 

osuus ois sitä, että tehtäis jotain sen eteen, että se ilmasto ei muuttuisi niin paljon tai lämpenisi, 

ja luonto ei kärsisi.” -H4 

Moni haastateltava toi ilmi myös käsityksen siitä, että kestävä kehitys on nimenomaan tulevai-

suutta varten tehtävää työtä. Tämän käsityksen mukaan kestävä kehityksen pyrkimys on maa-

pallon ja sen luonnonvarojen säilyttäminen tuleville sukupolville. Tämän tavoitteen toteutumi-

nen vaatii sekä yksilön että yhteiskunnallisen tason valintoja. 

”Että käytettäis luonnonvaroja ja kaikkia resursseja mitä maapallolla on silleen, että niitä riittäis 

seuraavillekin sukupolville, ja nimenomaan siinä on se tulevaisuus se kaikkein tärkein pointti. -

H1 

”Tehdään tällä maapallolla semmosia valintoja, että tämä maapallo ois olemassa elinkelpoisena 

myös sitten myöhemmin. Sekä yksilötasolla, mitä valintoja me tehdään, mut myös erityisesti ehkä 

sitten ne poliittisen tason valinnat myös. Että kehitetään tätä maapalloa kestävällä tavalla eteen-

päin.” -H3 
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Vaikka ekologisuus nähtiin merkittävimpänä osana kestävää kehitystä, käsitteelle annettiin 

myös laajempia merkityksiä. Ekologisen ulottuvuuden lisäksi kestävällä kehityksellä katsottiin 

olevan myös sosiaalisia ulottuvuuksia, joista mainittiin rauhantyö, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja 

köyhyyden poistaminen. Sosiaalisesti kestävän kehityksen katsottiin edistävän myös ekologisia 

päämääriä, sillä esimerkiksi tasa-arvon edistäminen on yhteydessä syntyvyyden laskuun. 

”Mun mielestä siihen liittyy myös sen ilmastonmuutoksen ulkopuoleltakin paljon asioita. -- Koen 

että siihen liittyy myös rauhantyö, ja että pyritään ehkäisemään sotia. Ja ehkä myös ihmisoikeuk-

sien puolesta puhuminen ja tasa-arvon edistäminen. Ja tavallaan nehän linkittyy hyvin vahvasti 

myös siihen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen, että käsittääksenihän tutkimustulokset puhuu sen 

puolesta, että esimerkiksi köyhissä valtioissa tasa-arvon edistäminen edistää myös esimerkiksi 

sitä, että naiset synnyttää vähemmän lapsia, mikä tarkoittaa sitä, että maapallolla on vähemmän 

ihmisiä. Että tavallaan myös tämmöiset tasa-arvoon ja ihmisoikeuteen liittyvät asiat mun mie-

lestä liittyy kestävään kehitykseen. Ja varmaan myös semmosena yhtenä aspektina köyhyyden ja 

eriarvoisuuden poistaminen.” -H3 

Kestävän kehityksen eri ulottuvuudet 

Haastattelutilanteessa opettajien avattua käsityksiään kestävän kehityksen määritelmästä ker-

roin heille, että usein kestävässä kehityksessä katsotaan olevan neljä eri ulottuvuutta: ekologi-

nen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen. Pyysin haastateltavia avaamaan ajatuksiaan siitä, 

miten he ymmärtävät nämä eri ulottuvuudet. Sosiaalisesti kestävään kehitykseen opettajat yh-

distivät syrjäytymisen ehkäisemisen ja ihmisten erilaisten lähtökohtien ja taustojen huomioimi-

sen. 

”Näkisin että se on esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemistä, kaikkien erilaisten taustojen huomi-

oimista. Esimerkiksi vaikka koulussa sitä että ei puhuta että ’kotona sitte äiti ja isä’ vaan että 

’kotona huoltajat’ ja tämmösiä.”-H4 

Kestävän kehityksen kulttuuriseen ulottuvuuden katsottiin tarkoittavan toisten kulttuurien ym-

märtämistä ja huomioimista. Myös eri kulttuurien välinen yhteisöllisyys nostettiin esille, ja se 

nähtiin tärkeänä myös maapallon tulevaisuuden kannalta. Kulttuuriseen kestävyyteen liitettiin 

myös kulttuurien välinen tasa-arvo ja vähemmistöjen oikeudet.  

”No mulla tulee oikeestaan mieleen lähinnä tämmönen tasa-arvo ja se, että otetaan eri kulttuurit 

huomioon ja vähemmistöt ja tällä tavalla. Että siinä ehkä tullaan just siihen, että mulla on se 

ajatus kestävästä kehityksestä, että siirretään jälkeläisille ehjä ja hyvä paikka elää. Niin tavallaan 
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se kulttuurinen on sitä, että kaikki elää sovussa ja luodaan yhteisöllisyyttä kulttuurista riippu-

matta ihmisten välille. -H2. 

”Ehkä se liittyy sitten just siihen, että ois varmaan tärkeetä ymmärtää muitten ihmisten kulttuu-

ria, ja tavallaan ehkä lisätä just sitä ymmärrystä. Niin me tavallaan ehkä lisättäis myös sem-

mosta yhteisöllisyyden tunnetta, mikä tavallaan vois auttaa siinä, että kehitetään tätä maapalloa 

kestävällä tavalla.” -H3 

Kulttuuriseen kestävyyteen liitettiin myös ajatus kulttuurien muovautumisen, sekoittumisen ja 

säilyttämisen tasapainosta. Eri kulttuurien pitäisi voida oppia ja omaksua toisiltaan asioita il-

man, että ne menettävät omia erityispiirteitään.  

”Opittais ja tiedostettais muiden kulttuurien olemassaolo ja annettaisiin niiden olla olemassa 

sellaisenaan, mutta toisaalta kuitenkin ehkä voitais oppia ja hyväksyä niitten tapoja. Että jotenkin 

kulttuurit voisi kehittyä ja sekoittua ilman, että kenenkään tarvii luopua kauheesti mistään.” -H4 

Haastateltavien käsitykset kestävän kehityksen taloudellisista ulottuvuuksista vaihtelivat. Ta-

loudellisesti kestävän kehityksen katsottiin tarkoittavan talouskasvun tavoittelua ilman, että yli-

tetään luonnon kantokykyä.  

”Kai se ois sitä, että kai kuitenkin nykyjärjestelmässä halutaan talouskasvua, niin että sitä vois 

tehdä ilman että se tuhoaa luontoa.” -H4  

Taloudellisesti kestävän kehityksen myös katsottiin olevan ristiriidassa talouskasvun tavoitte-

lun ja kapitalistisen järjestelmän kanssa. Myös länsimaisen kulutuskulttuuri ja kertakäyttökult-

tuuri nähtiin taloudellisesti kestämättömäksi kehitykseksi. 

”Tämmönen kapitalistinen länsimaalainen ajattelu ei ole ehkä kestävän kehityksen kannalta hy-

vin semmosta kestävää ajattelua. Ja semmoset länsimaalaiset kulutuskulttuuriin liittyvät asen-

teet.  -H3 

Taloudellisesti kestävä kehitys yhdistetiin myös valtioiden ja firmojen velkaantumisen ja ta-

louskriisien selättämiseen sekä talouskasvun tavoitteluun. 

”No ehkä kun paljon on puhuttu valtioiden velkaantumisesta ja talouskriiseistä ja muusta, niin 

varmasti se on sit sitä, että pyritään säilyttämään valtioiden ja esimerkiksi firmojen varallisuus 

silleen, että kaikki pyörii tulevaisuudessakin. Että pyritään velat selättämään ja saamaan talous 

sellaiseksi noususuuntaiseksi.” -H2 

Taloudellinen kestävyys liitettiin myös järkevään rahankäyttöön. Esiin nostettiin myös kestä-

vien hankintojen tekeminen ja kertakäyttökulutuksen välttäminen. 
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”Jos sä vaikka hankit jotakin niin ehkä miettiä sitä, että minkälainen se tuote on, että kuin kestävä 

se on, kestääkö aikaa vai onko se semmoista kertakäyttökulutusta. -- Ne osittain liittyy myös sinne 

talouteen. Että miten me huolehditaan sitä meidän taloutta, ja miten järkevää meidän ajankäyttö 

ja rahankäyttö on.”-H5 

Kestävän kehityksen käsitteen haastavuus 

Kestävän kehityksen käsite koettiin hankalasti ymmärrettäväksi ja määriteltäväksi. Yksi syy 

kestävän kehityksen sisältöjen hahmottamisen vaikeuteen liittyi siihen, että termi ei ole käy-

tössä omassa arkisessa kielenkäytössä ja ajattelussa. 

”Vähän hankala sanoo, koska itse en tavallaan tuon termin kautta ajattele mitään. Että se kestävä 

kehitys ei oo silleen ajatuksena mukana oikein missään.” -H2  

Toisaalta esiin nousi myös ajatus siitä, että vaikka kestävän kehityksen käsite oli tuttu ja sen 

sisältö ymmärrettiin, sen sanallistaminen ja sisällön eritteleminen tuntui haastavalta. 

”Jotenkin tosi hankala ehkä sanallistaa sitä kestävää kehitystä, että mitä kaikkea se on. Kun eihän 

se oo pelkästään vaan kierrättämistä ja tämmöistä, että se on niin paljon kaikkea. -- Et mä tiiän 

mitä se on mutta sen sanallistaminen on jotenki tosi hankalaa.” -H5  

Kestävän kehityksen sisältöjen hahmottamista hankaloittaa se, että käsitettä käytetään hyvin 

erilaisissa konteksteissa. Myös eri tahot tuntuvat käyttävän termiä parhaaksi katsomallaan ta-

valla, eikä sille tunnu olevan yksiselitteistä ja absoluuttista selitystä. Se, että kestävästä kehi-

tyksestä puhutaan niin monessa eri asiayhteydessä vaikeuttaa ilmiön todellisen laajuuden hah-

mottamista. 

”Ite oon siitä miettinyt, että se on semmonen käsite, mitä eri henkilöt käyttää eri kontekstissa. 

Että se on semmonen hyvin laaja käsite, jota sitten kukin käyttää miten parhaaksi näkee. Et se 

tuntuu ainakin, että se käsittää niin paljo asioita, niin sitten monikaan ei osaa sanoa semmosta 

tiivistettyä kuvausta sille, joka ois niinku universaali totuus. -- Et sen takia ehkä just ku siitä on 

puhuttu niin monessa eri kontekstissa, niin vähän hämää sitä että mitä se nyt oikeesti sitte on. Vai 

onko se oikeesti sellanen tosi iso kokonaisuus kaikesta.”-H2 

Haasteltavat kokivat, että kestävän kehityksen eri sisältöjen hahmottaminen vaatisi enemmän 

omaa tutustumista ja perehtyneisyyttä asiaan. 

”Mutta en oo hirveesti tutustunut ja tutkinut sitä aihetta sitten kuitenkaan loppujen lopuksi. Että 

just kaikki tämmöset kulttuurijutut ja muut, niin tiiän että seki on siellä kategorioissa mutta en 

silleen hahmota ehkä. En oo silleen tutustunut, että mitä kaikkea siihen liittyy.”-H5 
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6.1.2 Kestävä elämäntapa 

Tässä osiossa käsittelen opettajien näkemyksiä kestävästä elämäntavasta. Tarkastelen sitä, mi-

ten opettajat määrittelevät kestävän elämäntavan, ja millainen merkitys kestävällä elämänta-

valla ja sen mukaisilla arvoilla on heidän omassa elämässään. 

Käsitykset kestävän elämäntavan määritelmästä 

Kestävä elämäntapa ja kestävän kehityksen mukainen elämäntyyli ymmärrettiin arkipäiväisten 

ekologisten valintojen tekemisenä. Kestävässä elämäntavassa pyritään valitsemaan kestäväm-

piä vaihtoehtoja, jotka kuluttavat luonnonvaroja mahdollisimman vähän. Esimerkkeinä kestä-

vän elämäntavan toteuttamisesta opettajat nostivat kierrättämisen, kasvissyönnin, kulutustottu-

mukset ja matkustamisen.  

”Semmonen ekologisuus arkielämässä, esimerkiksi kierrättäminen ja kasvissyönti, ja ylipää-

tään sellasten arkielämän valintojen tekeminen, mikä kuluttaa maapallon luonnonvaroja mah-

dollisimman vähän.” -H3  

”Itse ajattelen, että siihen kuuluu kaikki tämmöinen kierrättäminen ja ekologisuus. Ja että jos sä 

vaikka hankit jotakin, niin ehkä miettiä sitä, että minkälainen se tuote on, että kuin kestävä se on, 

kestääkö aikaa vai onko se semmoista kertakäyttökulutusta.”-H5 

”Kulutuksessa ja matkustamisessa tiedostetaan ne kestävämmät vaihtoehdot, etenkin ekologi-

sesti.” -H4 

Kestävässä elämäntavassa arvostetaan arkisia asioita sen sijaan, että tavoiteltaisiin materiaalista 

rikkautta tai pyrittäisiin matkustelemaan paljon. 

”Kestävässä elämäntavassa ei tavoitella välttämättä hirveesti rikkauksia ja uusia esineitä ja mat-

koja, vaan se rakentuu arkisten asioitten arvostamisen ympärille.” -H4 

Kestävän kehityksen mukaiseen elämäntapaan yhdistettiin myös maalaisjärjen käyttö. Sääste-

liäisyys, terve järki ja kotona opitut asiat ohjaavat kestävään elämäntapaan. Tavaroiden loppuun 

käyttäminen ja korjaaminen sekä roskaamattomuus yhdistettiin enemmän terveeseen järjen-

käyttöön kuin kestävään kehitykseen. 

”Jossain määrin kestävän kehityksen asiat on mun mielestä enemmänkin semmosta tervettä jär-

jenkäyttöä. Semmosta mikä on opittu, että älä roskaa ja hyödynnä tavarat loppuun asti, korjaa 

ne, jos mahollista. Semmosta ajattelua, että se ei toteudu kestävänä kehityksenä, vaan semmosena 

säästeliäisyytenä ja järjen käytöllä.” -H2  
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Kestävän elämäntavan merkitys omassa elämässä 

Kestävän kehityksen mukaiset arvot näkyvät eri tavoin haastateltavien henkilökohtaisessa elä-

mässä. Osa haastateltavista kokee kestävän elämäntavan itselleen tärkeäksi, ja pyrkii mietti-

mään arkipäiväisiä valintojaan kestävyyden kannalta.  

”Kyllä mä koen, että varmaan keskivertoo enemmän mietin niitä asioita, tai et ne on tär-

keitä mun arjessa. Ja pyrin päivittäin miettimään omia valintoja, että ne ois kestävällä poh-

jalla, ja tekemään arjessa semmosia valintoja, että mun omatunto kestää ne.” -H3 

Opettajat pyrkivät tekemään kestäviä valintoja esimerkiksi ruokailutottumuksissa ja matkusta-

misessa. Lisäksi opettajat pyrkivät kierrättämään, ostamaan tavaroita käytettynä sekä välttä-

mään turhia ostoksia. Hankintoja tehdessä pyritään myös kiinnittämään huomiota tavaroiden 

laatuun. Myös paikallisuuden tukemisen koettiin tärkeäksi. 

”Pyrin esimerkiksi suosimaan aika kasvispainotteista ruokavaliota, että tiedostan sen lihantuo-

tannon eettiset ja ilmastolliset ongelmat. Oma tavote ois että ei tarvis ostaa omaa autoa ennen 

kuin on vasta ihan pakko. Ja pyrin kulkemaan matkat polkupyörillä ja Suomessa vaikka ajele-

maan junalla lentämisen sijaan. Ja pyrin esimerkiksi etsimään asioita käytettynä, jos se on mah-

dollista.”-H4  

”Kaikki sellaiset käyttötavarat, mitkä on pakko hankkia uutena, niin pyrkii ostamaan vähän kal-

liimpaa sen takia että ne kestäis. -- Ja sitte just pyrkii kierrättämään kaikkea mahdollisimman 

paljon, just vaatteita ja käyttötavaroita. Siinä olen aika hyvä. Yrittäny pitää sen sellasena, ettei 

osta mitään uutta ja turhaa.” -H1 

”Jos sieltä miettii vaikka esimerkiksi joku taloudellisuus, niin ’tue paikallista’ ja tämmöset aja-

tukset on tietenki mukana jokapäiväisessä elämässä.” -H2 

 

Vaikka kestävä elämäntapa onkin monelle haastateltavalle tärkeä, he eivät halua kuitenkaan 

olla ehdottomia. Kestävässä elämäntavassa on läsnä joustavuus ja lipsumisen vara. Kestävää 

elämäntapaa ei nähdä myöskään oleellisena osana omaa identiteettiä, eikä kestäviä arvoja pyritä 

edistämään politiikassa tai kaveripiirissä. 

”En oo mitenkään semmonen puritaani, että olen hyvin joustava sen suhteen. -- En oo silleen että 

’olen vegaani, joka ei suostu ostamaan mitään uutta’.” H3 

”En koe, että oma identiteetti vaikka – se ois hirveen keskeisessä roolissa siellä. Että en sillai 

mitenkään aktiivisesti aja niitä asioita vaikka politiikassa, tai pyri vaikuttaa kavereihin. -- Ei oo 

kauheesti semmosta yhteiskunnallista vaikuttamismeininkiä.”-H4 
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”Et yrittää parhaansa mukaan kestäviä arvoja miettiä arjessa, mutta välillä kuitenkin lipsuukin 

niistä.”-H1 

Haastateltavat myös nostivat esille asioita, joita voisivat tehdä omassa elämässään kestäväm-

min. Esiin nousi ristiriita elintason noususta nauttimisen ja kestävän elämäntavan välillä. Toi-

saalta pyrkimyksenä on kestävä elämäntyyli, mutta toisaalta haluaa myös nauttia siitä, että on 

varaa tehdä asioita. 

”Vaikka joku ympäristön kestävä kehitys, niin siinähän mä oon aika surkea, kun mä rällään au-

tolla enkä lajittele.” -H2 

”Ehkä sitten sekin, että mitä vois tehdä vielä enemmän, niin asua vaikka kerrostalossa ja käyttää 

julkisia kulkuneuvoja. Mut sitten siinä on sekin, että kun on vasta keskiluokkaistunut, eli tulot on 

noussut, nii sitten haluaa tavallaan nauttia siitä opiskelun tuomasta edusta, että on varaa tehdä 

asioita. Että se on välillä tosi ristiriitaista.” -H1 

6.2 Koulun ja kasvatuksen merkitys kestävässä kehityksessä 

Tässä luvussa tarkastelen opettajien käsityksiä koulun ja kasvatuksen merkityksestä kestävässä 

kehityksessä (Kuvio 6). Tarkastelen opettajien näkemyksiä siitä, millainen merkitys kasvatuk-

sella on kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa. Lisäksi käsittelen kestävän kehityksen 

toteutumista koulun toimintakulttuurissa, joka jakautuu kolmeen alakategoriaan: koulun toi-

mintakulttuuri, erot koulujen välillä ja oppilaskunnan aktiivisuus. 

 

Kuvio 6. Koulun ja kasvatuksen merkitys kestävässä kehityksessä. 

Koulun ja kasvatuksen merkitys kestävässä 
kehityksessä

Kestävän kehityksen toteutuminen 
koulun toimintakulttuurissa

Koulun 
toimintakulttuuri

Oppilaskunnan 
aktiivisuus

Erot koulujen 
välillä

Kasvatuksen merkitys kestävässä 
kehityksessä
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6.2.1 Kasvatuksen merkitys kestävässä kehityksessä 

Opettajat näkivät kasvatuksen roolin merkittävänä kestävän kehityksen toteutumisessa. Sekä 

koulussa että kotona tapahtuvan kasvatuksen katsottiin olevan tärkeässä roolissa kestävän elä-

mäntavan omaksumisessa. Erityisesti nuoret oppivat kestävän kehityksen arvoja ja kestävää 

elämäntapaa esimerkin kautta. 

”On se kasvatuksen rooli todella tärkeä. Että jos kotona opetetaan että heitä vaan roskat luontoon 

ja elä ajattele mitään, tai jos koulussa ei tavallaan keskustella näistä ja puhuta, nii ei se oikein 

tee sille kestävälle kehitykselle hyvää tulevaisuudessa.” -H2 

”No kyllä se mun mielestä on aika iso, että kyllähän lapset ja nuoret oppii nämä asiat, ja koen 

että esimerkki on varmaan se vahvin opettaja. Että he saa jonkinlaisen esimerkin siitä että miten 

voi toimia ja edistää omalla toiminnallaan hyviä elämän arvoja ja sitä kestävää elämäntapaa.” 

-H3 

Osa haastateltavista arveli, että kotona tapahtuvalla kasvatuksella ja kotoa opituilla arvoilla on 

koulukasvatusta suurempi merkitys kestävän elämäntavan oppimisessa. 

”Mulla on vähän semmonen olo, että kuitenkin se vaikuttaminen siihen asiaan, niin isompi mer-

kitys on perheellä ja vanhemmilla. Ja niillä arvoilla mitä siellä kotona on.” -H1 

Toisaalta nuoret viettävät koulussa niin paljon aikaa, että myös koulun merkitys nähtiin suu-

rena. Kestävän kehityksen arvojen välittämisen katsottiin olevan mahdollista monien eri oppi-

aineiden tunnilla. Arvojen välittämisen kautta opettajilla on mahdollisuus vaikuttaa nuorten 

ajattelutapaan ja arvomaailman kehittymiseen. 

”Näen, että oikeestaan varmaan joka oppiaineen tunnilla kyllä pystyy tällaiseen ajattelutapaan 

vaikuttamaan. -- Tämmösiä niinku arvojen välittämistä ja kaikkee tämmöstä. Niin siihen kyllä 

opettajat kuitenkin ku oppilaat täällä yhdeksän vuotta pyörii, niin vaikuttaa ihan todella paljon. 

Että mitä he sitten oppii arvostamaan.” -H4 

Koulussa tapahtuva kestävän kehityksen kasvatus koettiin tärkeäksi erityisesti siksi, että oppi-

laiden lähtökohdat saattavat olla hyvin erilaisia. Vaikka osa nuorista ja lapsista on hyvinkin 

tietoisia kestävän kehityksen asioista, esimerkiksi kasvisruoan vastustus vaikuttaa elävän edel-

leen vahvana joidenkin nuorten keskuudessa.  

”Jos mietitään nimenomaan sitä koulussa tapahtuvan kasvatuksen roolia, niin kyllähän se on 

merkittävä, koska ne lapset ja nuoret tulee tosi erilaisista kotiolosuhteista. Että mä esimer-
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kiksi opetin hetken aikaa terveystietoa seiskaluokkalaisille, niin vaikka jos puhutaan ravin-

nosta, niin ne oppilaitten käsitykset voi olla ihan maan ja taivaan väliltä, tosi erilaisia. Ja vaikka 

ajatusmaailma siitä, että kasvisruoka on hirveintä mitä on olemassa, on tosi vahva vielä nyky-

nuorisonki keskuudessa. -- Että siellä kuitenkin elää vahvasti ne asenteet, mitkä on sitten ehkä 

enemmistöllä.” -H3 

Koulussa tapahtuvan kestävän kehityksen kasvatuksen tärkeänä tehtävänä nähtiin oppilaiden 

kannustaminen itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan. Koulun tehtävä on tarjota puolueetonta tie-

toa maailman tilanteesta, välittää kestävän kehityksen mukaisia arvoja ja tarjota oppilaille työ-

kaluja. Koulussa oppilaan tulisi oppia kestävään elämäntapaan liittyvät tarpeelliset tiedot ja tai-

dot, joiden pohjalta hän voi tehdä valintoja omassa elämässään. 

”Mun mielestä on tärkeetä, että koulu tarjoaa – nimenomaan ehkä paino sanalla ’tarjoaa’ – niitä 

vaihtoehtoja sille ajattelulle, ja puskee sitä opiskelijaa siihen omaan ajatteluun. Ja siihen, että 

hän voi itse valita miten, et hänen ei oo pakko tehdä samalla tavalla, kun vanhemmat on opetta-

nut. Ei hänen oo pakko tehdä silleen niinku opettajatkaan opettaa, mut että hänellä ois tar-

peeksi työkaluja valita, että miten hän haluaa omaa elämäänsä elää, ja minkälaisia valintoja hän 

haluaa tehdä. Niin sit että jos kotoa niitä työkaluja ei saa, niin kyllä mun mielestä koulun tehtävä 

on Suomen kaltaisessa valtiossa tarjota opiskelijoille semmosia työkaluja, että he voi päättää 

elää kestävällä tavalla.” -H3 

”Tavallaan kasvatuksella on aika isokin merkitys jo siinä, että totutellaan oppilaat ja kasvatetta-

vat ajattelemaan. Tai että ei kasvateta heitä semmoseen maailmaan, missä halutaan välttämättä 

paljon talouskasvua ja materiaalia ja tämmöstä. Vaan että nimenomaan kasvatuksella tuodaan 

niitä muita arvoja, ja saadaan ihmiset ymmärtämään, että kaikki ollaan osa tätä maailmaa, jossa 

me ollaan. -- Että koulu pystyy tarjoo semmosen puolueettoman.. tai et ihan sama mistä taustasta 

tulee, niin koulu voi näyttää sen ihmisen vaikutuksen – mä nyt puhun lähinnä tästä ekologisuu-

desta – mutta just vaikka maailman tilanteeseen.”. -H4 

6.2.2 Kestävän kehityksen toteutuminen koulun toimintakulttuurissa 

Tässä osiossa tarkastelen haastateltujen opettajien näkemyksiä siitä, miten kestävä kehitys to-

teutuu niissä kouluissa, joissa he työskentelevät. Käsittelen myös heidän kokemuksiaan koulu-

jen välisistä eroista sekä oppilaskunnan aktiivisuudesta. 
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Koulun toimintakulttuuri 

Kouluyhteisön toimintakulttuuri nähtiin keskeisenä tekijänä kestävän kehityksen kasvatuk-

sessa. Kestävän kehityksen teemojen linkittäminen joihinkin oppiaineisiin voi olla haastavaa, 

joten kouluyhteisön merkitys kestävän kehityksen edistämisessä korostuu. 

”Joku matikanope, nii voi olla aika hankala miettiä, että miten me nyt tällä tunnilla käsitellään 

kestävää kehitystä. Että ehkä se on enemmän tosiaan sitä kouluyhteisön hommaa kuin pelkästään 

yksittäisen oppiaineen.” -H4 

Opettajien mukaan kestävä kehitys näkyy eri tavoilla heidän koulujensa toimintakulttuurissa. 

Kestävä kehitys on huomioitu pienissä arkisissa käytännöissä, kuten roskien lajittelussa ja siinä, 

että kasviruokaa on tarjolla ruokalassa. Koulun seiniltä löytyy myös kestävään elämäntapaan 

liittyviä julisteita, jotka kannustavat hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

”Kyllähän siellä opehuoneessa lajitellaan roskat, ja ajatellaan ympäristöä sen puolelta. -- Ja 

tietenkin kouluissahan on järjestyssäännöt, älä roskaa ja tämmösiä juttuja.”-H2 

”No vaikka että kasvisruokaa on tarjolla. Se ei oo ainut vaihtoehto, mutta sitä on tarjolla tiettyinä 

päivinä kans, että on varaa valita.” -H2 

”Esimerkiksi yhdellä käytävällä on koko pitkä käytävä täynnä semmosia julisteita, joissa anne-

taan vinkkejä siihen, että miten sä voisit vähentää omaa hiilijalanjälkeä ja kaikkea semmosta 

kestävään kehitykseen ja ekologisuuteen liittyvää.”-H1 

Monissa kouluissa kestävä kehitys näkyy erityisesti erilaisissa työpajoissa tai monialaisissa op-

pimiskokonaisuuksina. Kouluissa järjestetään myös erilaisia kampanjoita ja tempauksia, kuten 

kouluympäristön siivouspäiviä. Lisäksi kestävän kehityksen teemat ovat läsnä monissa oppiai-

neissa. 

”Esimerkiksi monet MOK-päivät on liittynyt just kierrättämiseen ja ekologisuuteen, ja siihen, että 

miten me voidaan olla hyödyllisiä tämmösissä asioissa. Ja mitä oppilaat voi tehdä itse.” -H5 

”Kyllä koulussa tehdään paljon tämmöstä, esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviä työpajoja. 

Ja se on monessa oppiaineessa tosi kovasti läsnä. ” -H3 

”Esimerkiksi aina keväisin, kun on lumet sulanut ja näin, niin monesti on sellanen siivouspäivä 

tai retkipäivä, että siivotaan siis koulun ympäristö.” -H1  

H5:n koulussa kestävä kehitys on ollut esillä myös koulun remontin yhteydessä, jolloin kaikki 

kunnossa olevat tavarat myytiin tai kierrätettiin pois heittämisen sijaan. 
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”Mehän järjestettiin siellä sellanen tapahtuma, että me laitettiin kaikki kunnossa olevat tavarat 

siellä myyntiin. -- Ja sitten ne mitkä ei mennyt kaupaksi, meni kierrätyskeskukseen ja sitä kautta 

on toivottavasti saanut uudet kodit.” -H5  

Erot koulujen välillä 

Koulujen välillä vaikuttaisi olevan suuriakin eroja siinä, miten kestävä kehitys huomioidaan 

niiden toimintakulttuurissa. H3 on huomannut koulujen välillä eroja siinä, miten vastaanotta-

vaisesti niissä suhtaudutaan erilaisiin kestävän kehityksen ideoihin ja kampanjoihin. Hänen ko-

kemuksensa mukaan kaupungin keskustassa sijaitsevissa koulussa niihin suhtauduttiin avoi-

memmin kuin syrjemmässä tai pikkukaupungeissa sijaitsevat koulut. 

”[Syrjäseudun koulussa] opiskelijakunta lähti vähän niinku ehdottaan, että voisko olla vaikka 

kasvisruokapäivä joskus. Niin se oli aika semmonen täystyrmäys-tyyppinen vastakaiku semmo-

selle.-- Että sitte kun mä olin taas keskustan kouluissa töissä, niin sit siellä on taas ehkä suhtau-

duttu paljon suvaitsevaisemmin tämmösiin vaikka ilmastonmuutokseen liittyviin asioihin ja kam-

panjoihin.” -H3 

Tuntiopettajana toimiva H4 ei ole juurikaan huomannut, että kestävä kehitys olisi erityisesti 

esillä koulun tavallisessa arjessa. 

”No mulla on tietysti huono sanoa, kun olen tuntiopettaja, niin en mä oikeastaan tee kauheesti 

muuta, kun käyn vaan pitämässä tunnit. Ite en oo hirveästi sitä kyllä täällä nähny. Että varmasti 

sitä MOK:eissa ja tämmösissä käsitellään. Mutta en oo ehkä itse hoksannut, että miten se näkyy 

tässä koulun arkielämässä.” -H4 

Joissakin kouluissa ekologisuus ja vihreät arvot ovat kuitenkin isossakin osassa koulun toimin-

takulttuuria. H1:n koulussa on erillinen kehittäjäopettaja, joka vie eteenpäin kestävän kehityk-

sen käytänteitä. Kyseisessä koulussa on esimerkiksi suunnitteilla aurinkoenergiahanke, jota on 

tarkoitus hyödyntää myös tavallisessa kouluarjessa. 

”Siinä yritetään saada kaupungin ja [sähköyhtiön] kanssa yhteistyössä koulun katolle ja seiniin 

aurinkopaneeleita. Ja sitten kun se toteutuu, että ne itse paneelit sinne saadaan -- niin sitten sen 

jälkeen olis tosi isosti tarkoitus ottaa koulun arkeen mukaan se aurinkoenergiajuttu. Ja sitä ollaan 

jo vähän pohdittu aina opettajakunnan kesken, että miten sitä vois hyödyntää ja millaisia konk-

reettisia arkisia tapahtumia ja näkyviä juttuja sinne arkeen vois tuoda.”-H1 
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Oppilaskunnan aktiivisuus 

Koulujen oppilaskunnilla kerrottiin olevan halukkuutta tuoda kestävää kehitystä osaksi koulun 

toimintakulttuuria. Kestävä kehitys vaikuttaisikin olevan tärkeä teema oppilaille ja opiskeli-

joille. H3:n koulussa oppilaskunta on ollut aktiivisena järjestämässä erilaisia kestävän kehityk-

sen kampanjoita. 

”Oppilaskunnassa selkeesti oli semmosta tahtotilaa tehä tämmösiä esim. ilmastokampanjoita. 

Ja osallistuttiin sillon oppilaitten kans ilmastonmuutosseminaariin, mikä järjestettiin kaupungin 

oppilaskunnille. Ja järjestettiin tämmöstä hävikkiruokakampanjaa ja muuta. -- Ja opiskelijoille 

se on selkeesti semmonen tärkeä teema, jonka ympärillä halutaan kyllä tehä paljon.” -H3 

6.3 Kestävä kehitys osana musiikintuntien toimintakulttuuria 

Tässä luvussa käsittelen sitä, millä tavoin haastatellut opettajat ottavat kestävän kehityksen huo-

mioon musiikintuntiensa toimintakulttuurissa. Ensimmäinen kategoria käsittelee opetusväli-

neitä, ja se sisältää kaksi alakategoriaa: soittimet ja muu välineistö sekä opetusmateriaalit. Li-

säksi tarkastelen musiikintuntien sosiaalista toimintakulttuuria, jonka alakategoriat ovat tasa-

arvo, yhteisöllisyys ja toisten huomioiminen, vaikuttamisen ja onnistumisen kokemukset sekä 

arkiset keskustelut. 

 

Kuvio 7. Kestävä kehitys osana musiikintuntien toimintakulttuuria. 

6.3.1 Opetusvälineet 

Opettajat nostivat esille erilaisia keinoja huomioida kestävä kehitys musiikintuntien opetusvä-

lineiden käytössä. Käsittelen ensiksi soittimien ja muiden välineiden käyttöön ja hankintoihin 

liittyviä käsityksiä. Tämän jälkeen tuon esiin opettajien näkemyksiä musiikintuntien opetusma-

teriaalien kestävyydestä. 
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Soittimet ja muu välineistö 

Opettajat näkivät musiikkiluokan siinä mielessä varsin ekologisena toimintaympäristönä, että 

koulujen rajallisten budjettien takia uusien soittimien hankintaan on harvoin varaa. Tästä syystä 

musiikkiluokan soittimista ja muista tarvikkeista pyritään pitämään mahdollisimman hyvää 

huolta, jotta niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Soittimia esimerkiksi huolletaan ja 

pyritään korjaamaan mahdollisimman paljon, eikä musiikkiluokassa harrasteta kertakäyttökult-

tuuria. 

”Kyllä musaopettajat varmaan tekee kaikkensa, että soittimet säilyy mahdollisimman hyväkun-

toisina mahdollisimman pitkään. Ja meillehän kuitenkin maksetaan korvaus siitä, että me huolle-

taan musasoittimia ja pidetään niistä hyvää huolta. Niin koen, että se on ihan hyvällä mal-

lilla. Että en koe siellä ainakaan sellaista kertakäyttökulttuuria, että kyllä soittimista pietään hy-

vää huolta.” H3 

”Että ne on silleen sisäänrakennettu sinne jo ihan budjetinkin kannalta, ettei koululla oo varaa 

ostaa uusia soittimia hirveesti ja näin.” -H1 

”Sehän nyt on selvää, että mieluummin koittaa korjata jotain, kun heittää sen roskiin.” -H2 

Opettajien mukaan monet oppilaista suhtautuvat kuitenkin välinpitämättömästi soittimiin ja mi-

hin musiikkiluokan välineisiin. Opettajat pyrkivätkin ohjeistamaan oppilaita välineiden oikea-

oppiseen käyttöön ja hyvään kohteluun ja siten pidentämään niiden käyttöikää. Tätä kautta op-

pilaille pyritään opettamaan epäitsekästä toimintaa ja tietoisuutta siitä, että rahallisen säästön 

lisäksi tarvikkeiden hyvä kohtelu säästää luonnonvaroja ja vähentää roskan määrää. 

”Selkeät ohjeet siitä, että miten niitä luokan välineistöä käytetään. Koska tosi monesti se on sitä, 

että siellä vaan kuulokkeita paiskitaan ja jätetään kaikki ihan miten sattuu. Niin kyllähän se vä-

hentää kaiken käyttöikää ja luo kustannuksia ja roskaa.” -H2 

”Miten käytetään soittimia, miten käytetään mikkejä ja piuhoja, että ne ei mee hajalle ja muuta 

tämmöstä. Et niitä käyn läpi, koska niissä on haasteita.” -H5 

”Että jos sinä omalta osaltasi kohtelet sitä soitinta nyt hyvin ja jos kaikki tekee samoin niin sillä 

voi soittaa kymmeniä vuosia eteenpäin. Että ei sitä tarvii aatella niin, että on mun iskällä varaa, 

että se voi korvata sen sitte. Että sitä aina pyrkii painottaa, että ne kaikki välineet on yhteisiä ja 

sillä tavalla niitä pitäisi myös kohdella.” -H1  
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Kestävän kehityksen voi huomioida myös uusia soitinhankintoja tehdessä. Koulun remontin 

yhteydessä H5 pääsi tekemään uusia tarvikehankintoja, ja pyrki kiinnittämään huomiota soitin-

ten laatuun. Laadukkaissa soittimissa käyttöikä on todennäköisesti pidempi, ja niiden korjaus-

kin on helpompaa. 

”Nyt kun esimerkiksi tehtiin soitinhankintoja ja muita, et nehän on iso investointi, niin siinä on 

pyrkinyt miettimään, että pitää olla kuitenkin laadukasta tavaraa, et ne kestää aikaa. Että ne ei 

oo vaan semmoista, että oppilaat soittaa niillä muutaman kerran ja ne hajoaa, ja sit niitä ei saa 

kunnolla korjattua.” -H5 

Opetusmateriaalit 

Musiikkiluokan toimintakulttuurin kestävyyttä pohtiessaan opettajat nostivat esiin oppimateri-

aalit ja erityisesti paperin käytön. Paperin määrä koettiin yhdeksi musiikkiluokan kestävyyttä 

haittaavaksi tekijäksi. Paperin määrän paljouteen vaikuttaa se, että musiikkiin ei juurikaan tehdä 

uusia oppimateriaaleja, vaan nuottimateriaalia tehdään paljon itse tai kootaan eri kirjoista. 

”Varmaan semmonen isoin asiahan on nuotit ja nuottien käyttäminen, ja nuottimateriaalin 

määrä on ihan infernaalinen. Et jos mietitään tämmösestä näkökulmasta, että kuinka paljon käyt-

tää paperia ja monisteita nii sehän on tosi iso se määrä. -- Ja siihenhän tietysti olennaisesti liit-

tyy se että musiikkiin ei tehä uusia oppikirjoja eikä oppimateriaaleja. Et kyl mä ite hyvin paljon 

käytän itse tekemää nuottimateriaalia.” -H3 

Haastateltavilla on erilaisia keinoja yrittää vähentää musiikkiluokan paperinkulutusta. Esimer-

kiksi H3 pyrkii keräämään nuotit talteen aina tunnin jälkeen. Yksinkertaiset komppilaput hän 

pyrkii tekemään liitutaululle. 

 ”Mä pyrin hyvin tarkasti keräämään aina talteen tunnin jälkeen nuottimateriaalit ja säilömään 

ne aina, mulla on semmonen nuottitaskukokoelma.” -H3 

”Välillä pyrin tekemään sitä että teen komppilappuja liitutaululle, et laitan sinne soinnut ylös ja 

näin, mut ne toimii joissaki biiseissä ja joissaki ratkasuissa, mut et kuitenki valtaosa biiseistä 

nii kyl ne täytyy olla ne nuotit ja niistä vedetään sitten.” -H3 

Monen opettajan toiveissa oli siirtyminen digitaalisiin materiaaleihin paperin sijaan. H4 kertoi 

siirtyneensä papereista lähes kokonaan iPadien käyttöön. 
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”Oon pyrkiny että en kauheesti tulostais enää mitään, vaan kun täällä luokassa on nuo pädit, niin 

kaikki matskut ois digitaalisesti. Toki sitten en tiiä onko joku mitannut, että kumpi kuluttaa enem-

män luonnonvaroja, pädien lataaminen vai vaikka paperin tulostaminen, siihen mulla ei oo vas-

tausta. Mutta silleen oon kuitenkin tehnyt, ainakin roskan määrä vähenee. ” -H4 

Digitaalisiin materiaaleihin siirtymistä helpottaa se, että luokassa on aina käytössä iPadit. Ope-

tusmateriaalit voi esimerkiksi ladata pilvipalveluun, jossa jokaiselle ryhmälle on oma kansi-

onsa. H4:n mukaan hänen käyttämänsä järjestely toimii hyvin, kunhan oppilaat tottuvat systee-

miin. Uusien ryhmien kanssa järjestely saattaa kuitenkin aiheuttaa vastustusta. 

”Mulla on tuossa vieressä pädikärry jossa on parikymmentä pädiä, niin ne on aina tässä luo-

kassa. Ja sitte mä oon tehnyt tämmösen Google Drive -kansion sille ryhmälle, yhdelle ryhmälle 

oma kansio, mihin tulee kaikki nuotit ja kaikki tämmöiset opettelumatskut ja linkit. -- Ja sitten se 

linkki on aina sama, vaikka tämmösen palvelun kun bit.ly kautta pystyy lyhentää linkkejä. Sitten 

kirjotan aina taululle sen saman linkin että ’noniin, hakekaas pädit ja menkää tänne, ja sieltä 

reenaamaan’. Se on toiminut ainakin yseillä ihan hyvin. Mut sitten huomaa, että jos tulee sijai-

sena sellaselle ryhmälle, jotka on tottunut paperinuotteihin, niin niillä saattaa mennä pahasti 

tunteisiin se, että joutuu yhtäkkiä hakee pädin ja kirjottaa jotakin vaikeeta linkkiä. Mutta sitten 

jos on syksystä asti menty sillä, nii ei siinä oo ollut mitään ongelmaa.” -H4 

Kaikilla opettajilla ei kuitenkaan ole iPadeja käytössään musiikkiluokassa, mikä vaikeuttaa di-

gitaalisten materiaalien käyttöä. Myös luokkatilan suunnittelulla on merkitystä. H2 kertoo 

omasta musiikkiluokastaan, jossa luokkatilan asettelu estää nuottien näyttämisen screeniltä. 

”Mulla ei oo toteutunut ollenkaan mikään paperin vähentäminen koska ei oo iPadeja. Ja sitte 

sekin, miten suunnittelet luokkatilan, niin seki vaikuttaa siihen. Koska jos mulla ois tällä hetkellä 

screeni toisella puolella luokkaa, niin mä en tarvis paperia, koska se lava on siinä suunnassa että 

mä voisin näyttää screeniltä. Mutta tällä hetkellä screeni on soittajien takana, niin mun pitää 

tulostaa kaikille laput että ne näkee.” -H2 

Myös opettajan ajalliset resurssit vaikuttavat siihen, kuinka paljon hänellä on mahdollisuuksia 

ideoida hyviä järjestelyä digitaalisten materiaalien käyttöönottoon.  

”Että jos miettii että ois vaikka iPaditki kaikilla käytössä tai jotku tabletit tai muut, niin ei oo sii-

henkään tavallaan vielä semmosta että… Sitä vois kehitellä. Mutta että en ole kokenut, että ois ol-

lut tällä hetkellä aikaa mietiskellä sitä omassa työssäni eteenpäin.” -H3 

Opettajat toivat esiin myös sähköisten materiaalien puuttumisen. Yläkoulun musiikissa ei ole 

käytössä lainkaan sähköisiä materiaaleja. Lukiossa sähköiset materiaalit ovat käytössä, mutta 

niistäkään ei löydy nuottimateriaalia. 
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”Ehkä enemmän sellasia sähköisiä materiaaleja kaipais. -- Musastahan puuttuu ihan kokonaan, 

eikä varmaan oo ees tulossa tietääkseni.”-H1 

”Käytännössähän sähköset oppimateriaalit on pitkälti kaikissa oppiaineissa käytössä, ja esimer-

kiksi nyt lukiossakin Studeollahan on hyvät sähköset oppimateriaalit.  -- Mutta sielläkin siis on 

hyvät oppimateriaalit, mutta siellä ei oo yhtään nuottipankkia, tai et siellä ei oo nuotteja ollen-

kaan. Et siellä on pelkästään sisällölliset, niinku tuntisuunnitelmia kyllä ja näin.” -H3 

Musiikintuntien oppimateriaalien käytöstä löytyy kuitenkin myös kestävän kehityksen kannalta 

hyviä käytänteitä. Musiikissa oppilailla on harvemmin käytössä omia oppikirjoja. Sen sijaan 

musiikinkirjat ovat usein monivuotisia, niitä säilytetään usein luokissa ja käytetään tarpeen tul-

len. 

”Mikä nyt vaikka musassa on erilaista kuin monessa muussa oppiaineessa on se, että oppilailla 

ei välttämättä oo omia kirjoja ollenkaan vaan niitä kirjasarjoja on siellä luokassa isot hyllyt ja 

sieltä voi hakee sen kirjan mistä löytyy joku nuotti tai joku tietty asia.”-H1 

6.3.2 Sosiaalinen toimintakulttuuri 

Opettajat nostivat esiin myös erilaisia musiikintuntien sosiaaliseen toimintakulttuuriin liittyviä 

käytänteitä, joiden kautta he pyrkivät edistämään kestävän kehityksen mukaista ajattelua ja toi-

mintaa. Esiin nousseita teemoja olivat oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu, yhteisöllisyys ja tois-

ten huomioon ottaminen, vaikuttamisen ja onnistumisen kokemukset sekä musiikintuntien ar-

kiset keskustelut. 

Tasa-arvo 

Opettajien mukaan sosiaalisen kestävyyden arvot näkyvät musiikintunneilla siinä, että kaikkia 

oppilaita pyritään kohtelemaan tasa-arvoisesti. Haastateltavien mukaan on esimerkiksi tärkeää, 

että samat säännöt koskevat kaikkia oppilaita. 

”Tämmönen ehkä tasa-arvoajattelu ja tämmönen niissä käytänteissä siellä. Että säännöt on sa-

mat kaikille.” -H2 

Musiikinopettajan olisi hyvä tiedostaa opetuksessaan myös sukupuolten välinen tasa-arvo. 

Opettajan tulisi välttää esimerkiksi eri soitinten perinteisten sukupuoliroolien toisintamista. 

Opettaja voi esimerkiksi huolehtia siitä, että kaikki oppilaat soittavat kaikkia soittimia suku-

puolesta riippumatta. 
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”Musaope huolehtii sen, että kaikki oikeesti päätyy sinne soittamaan. Ja sitten ainakin tiedostaa 

sen, että ei koittais esimerkiks tarjota mitään sukupuolirooleja soittimissa. Että edelleenkin var-

masti tytöt soittaa paljon vähemmän bändisoittimia kun pojat, niin sitten kuitenkin ope tiedostaa 

sen, että ei ainakaan itse lähtis siihen tietosesti, ja koittais aktiivisesti saada kaikkia soittaan 

kaikkia soittimia. Että ei oo väliä että kuka siellä on.” -H4 

Tasa-arvon kannalta tärkeää on myös se, että jokainen oppilas voi osallistua yhteissoittoon tai-

totasostaan riippumatta. Näin kaikki saavat samanlaisen mahdollisuuden yhdessä soittamisen 

ja osallistumisen kokemuksiin. 

”Mulle on tärkeetä se, että aloitetaan me sitten seiskaluokalla tai lukion ykköskurssin alussa, et 

tavallaan kaikki lähtee puhtaalta pöydältä liikenteeseen. Että mulle on tärkeetä se, että kaikki saa 

musatunnilla sen kokemuksen siitä, että pystyy osallistumaan siltä omalta tasoltaan. Eli että 

kaikki saa sen kokemuksen siitä yhdessä soittamisesta ja siitä osallistumisesta, oli se oma taito-

taso sitten mikä tahansa.” -H3 

Yhteisöllisyys ja toisten huomioon ottaminen 

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset nostettiin yhdeksi mahdollisuudeksi kestävää ke-

hitystä edistävässä musiikinopetuksessa. Musiikintunneilla oppilaat saavat kokea yhteisöllisyy-

den ja osallisuuden tunteita, ja yhteismusisointi ja ryhmässä toimiminen voivat antaa nuorelle 

vahvan kokemuksen siitä, että hän on osa isompaa kokonaisuutta ja yhteisöä.  Osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden kokemukset voivat puolestaan kantaa pidemmälle myös kestävän kehityksen 

näkökulmasta.  

”Koen, että vaikka semmoinen yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunne voidaan saada hyvinkin 

vahvasti lapsille ja nuorille musiikin kautta. Että se, että me soitetaan yhdessä jotakin biisiä, voi 

tuottaa nuorella semmoisen vahvan tunteen siitä, että hän on osallisena jotakin isompaa yhteisöä 

ja kokonaisuutta. Ja mun mielestä se taas sitten on semmoinen asia, joka voi kantaa pidemmälle. 

Ja semmonen ryhmässä toimiminen. Et mä tavallaan siinä käytännön arjessa pyrin viestimään 

opiskelijoille sitä, että miten ryhmässä toimitaan, ja ehkä just sen yhteisöllisyyden kautta koen, 

että sit jollain tavalla kuitenki toteutuu ne omat arvot siellä, mitä siihen kestävään kehitykseen 

liittyy.” -H3 

Yhteissoiton kautta oppilaat saavat myös onnistumisen kokemuksia, mikä koettiin tärkeäksi 

kestävän kehityksen kasvatuksen kannalta. Musiikintunneilla soittamaan oppiminen ja uusien 

asioiden kokeileminen voi tuoda nuorelle tärkeitä onnistumisen ja pystyvyyden kokemuksia. 

Näin nuori saa kokemuksen siitä, että mahdottomalta tai vaikealtakin tuntuvat asiat ovat saavu-

tettavissa pienellä vaivannäöllä. 
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”Se, että ne saa sen kokemuksen siitä, että asia, jota ne on pitänyt mahdottomana ja vaikeana, 

niin se on täysin saavutettavissa, kun tekee töitä sen eteen edes vähän. Että ehkä semmoisia ko-

kemuksia pyrin saamaan oppitunneilla opiskelijoille ja oppilaille.” -H3 

Musiikinopettajalla on mahdollisuus myös opettaa toisten huomioimista ja sitä kautta kehittää 

oppilaiden epäitsekästä ajattelua ja empatiakykyä. Tärkeänä pidettiin ryhmätyötaitojen oppi-

mista ja sitä, että kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen. Myös kiusaamistapauksiin pyritään 

puuttumaan mahdollisimman tiukasti. Muiden huomioon ottamisesta H2 nostaa esimerkiksi ko-

rona-ajan käytänteet. 

”Meillä on alakoulun tiloissa musaluokka, ja nyt kun on ollut korona-aikaa, niin ne yläkoulun 

oppilaat menee välitunniksi sinne sisälle. Ja siitä on saanut sitten toitottaa niitä, että ’ette te voi 

tulla tänne kun tää ei oo teidän välituntitila, ja että tässä on alakoulun oppilaita ja teillä ei oo 

maskeja päässä’. Niin tämmösiä asioita on nyt kevään aikana saanut toitottaa aika paljo. Että 

oppilaat oppisi ottamaan ne pikkusetkin huomioon. Tavallaan se ajattelu, että ’minä haluan nyt 

mennä sisälle, täällä on vain +10 astetta lämmintä’, niin että semmonen jäis vähemmälle. Ja ehkä 

kiteytyy just siihen, että säännöistä pitää pitää kiinni. Ja sitte on saanut myös kertoa, että miksi 

ne säännöt on olemassa. Ja siitä päästään siihen, että kaikilla ois siellä koulussa hyvä ja turval-

linen olla.” -H2 

Vaikuttamisen ja onnistumisen kokemukset 

Oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa musiikintuntien toimintaan pidettiin tärkeänä. Sen kautta 

oppilaat saavat kokemuksen siitä, että heidän mielipiteillään ja toiminnallaan on merkitystä. 

Erityisesti valinnaisryhmien kanssa vaikuttamisen mahdollisuus nähtiin tärkeänä. 

”Koen myös tärkeenä, että opiskelijoilla, varsinkin valinnaisaineissa ja syventävillä tai sovelta-

villa kursseilla lukiossa on mahdollisuus päästä vaikuttaa siihen toimintaan, mitä me teh-

dään siellä tunneilla. Että mä aidosti kuuntelen opiskelijoita ja oppilaita. Että heille tulee sen yh-

teisöllisyyden ja osallisuuden lisäksi myös se tunne siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa 

niihin asioihin mitä tapahtuu.” -H3  

Nuoren saamat kokemukset vaikuttamisen tunteesta nähtiin oleellisena sen kannalta, minkälai-

sen arvomaailman ja asennemaailman nuori omaksuu. Kokemus siitä, ettei omilla mielipiteillä 

ole merkitystä, voi johtaa kyynisen ajattelutavan kehittymiseen, mikä puolestaan ei edistä kes-

tävää kehitystä. 

”Koen, että se on myös tosi tärkeä asia sen kannalta, että minkälainen asennemaailma ja arvo-

maailma sille nuorelle kehittyy sitten myöhempää elämää varten. Että jos hän kokee, että hän ei 
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ole osallinen mihinkään, eikä hän kuulu mihinkään yhteisöön, eikä hänen mielipiteensä ole tär-

keitä tai niitä ei kukaan kuuntele, niin se voi aiheuttaa aika semmosen kyynisen ajattelutavan. 

Joka sitten ei ole mun mielestä hyvä, jos ajatellaan kestävän kehityksen ajattelua.” -H3 

Arkiset keskustelut 

Haastateltavat toivat esiin myös sen, että musiikinopettaja voi pitää kestävän kehityksen tee-

moja esillä koulun ja musiikintuntien arkisissa keskusteluissa. Arjen tilanteissa, niin musiikin-

tunneilla kuin niiden ulkopuolellakin opettaja voi kannustaa oppilaita kestävämpään ajatteluun. 

Se koettiin osittain myös kasvattajan velvollisuudeksi. 

”Monesti pyrin hoksauttamaan niitä nuoria siinä, että miten vois ajatella vähän kestävämmin 

näitä asioita. Että on järkevämpiä ajatuksia ja päätöksiä sitten mitä ne nuoret tekee.” -H5. 

”Tietenkin kaikki se mitä tapahtuu tunnin ulkopuolella, se kasvatustyö, nii siinä tietenkin kannat-

taa, ja mun mielestä pitääkin nostaa esille kestävän kehityksen aiheita.” -H2 

Musiikinopettaja voi myös kiinnittää huomiota siihen, millaista arvomaailmaa hän välittää op-

pilaille arkisessa kielenkäytössä. Opettaja voi pyrkiä tuomaan esille omaa arvomaailmaa omalla 

käytöksellään ja esimerkillään.  

”Vaikka että ’sitten kun te lähdette täältä opiskelemaan’, nii sitte ei tarvi vaikka mainostaa sitä 

että ’nonii että se on hyvä ammatti, että siitä saa paljon rahaa’ tai että ’voit ostaa sitten hienon 

auton’ tai tämmöstä. -- Että niille oppilaille jäis sellanen olo siitä opettajan käytöksestä että se 

arvostaa juurikin niitä asioita. Koska ne kuitenki monet ottaa siitä mallia, pienistäkin jutuista.”  

Sen, kuinka paljon musiikinopettaja tuo kestävän kehityksen teemoja esille kouluarjessa, kat-

sottiin riippuvan opettajan omasta perehtyneisyydestä ja kiinnostuksesta. Kestävään kehityk-

seen perehtynyt musiikinopettaja voi esimerkiksi muistuttaa oppilaita erilaisista ilmastotapah-

tumista tai -kampanjoista. 

”Kyllähän musatunneillakin, jos on opettaja joka on selvillä asioista, niin voi esimerkiksi muis-

tuttaa että ’hei, tänään on Earth Hour, ja tämmösiä asioita. -- Että tietenkin se riippuu siitä opet-

tajan perehtyneisyydestä että miten paljon se tuo sitä asiaa sinne. Kyllähän musiikintunneilla voi 

puhua vaikka mistä.” -H2 

6.4 Musiikinopetuksen työtavat kestävän kehityksen kasvatuksessa 

Tässä luvussa käsittelen musiikinopettajien työtapoja kestävän kehityksen kasvatuksessa (Ku-

vio 8). Ensin käsittelen haastattelemieni opettajien käyttämiä työtapoja, jotka jakautuvat neljään 
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alakategoriaan: keskustelu, musisointi, ääniympäristön kuuntelu sekä musiikkivideoprojekti. Li-

säksi tuon esiin opettajien ideoimia mahdollisia työtapoja, jotka muodostavat kuusi alakatego-

riaa: projektityöskentely, musiikkiteollisuuden tarkastelu, musiikkitunti ulkona, kappalevalin-

nat, kierrätyssoittimet sekä biisinkirjoitus. 

 

Kuvio 8. Musiikintuntien työtavat kestävän kehityksen kasvatuksessa 

6.4.1 Opettajien käyttämät työtavat 

Haastateltujen opettajien käyttämät työtavat liittyivät enimmäkseen kestävän kehityksen kult-

tuurisen ulottuvuuden käsittelyyn. Kulttuurista kestävyyttä on kestävän kehityksen muita ulot-

tuvuuksia luontevampaa käsitellä musiikin kautta. Se myös nivoutuu mielekkäällä tavalla mu-

siikin opetussuunnitelmaan, joka edellyttää erilaisten musiikkikulttuurien käsittelyä.  

”Ehkä semmoset mielekkäimmät tavat tuoda sitä [kestävää kehitystä musiikinopetukseen] on just 

ehkä sen kulttuurin ymmärtämisen kautta. Tai että sillä tavalla sen saa ainakin mielekkäällä ta-

valla sidottua musiikin OPS:iin.” -H3 

Haastateltavien esiin nostamat työtavat kulttuurisen kestävän kehityksen käsittelyssä olivat 

käytännön musisointi ja keskustelu. Osa haastateltavista oli käsitellyt musiikkikasvatuksen työ-

tapojen kautta myös ekologisen kestävyyden teemoja. Ekologisten teemojen käsittelyssä oli 

hyödynnetty musiikkivideon tekemistä ja ääniympäristön kuuntelua. 

Keskustelu 

Opettajat kertoivat nostavansa kestävän kehityksen teemoja esille opetuksessaan keskustelun 

kautta. Käsittelyssä olevien musiikkityylien ja -kulttuurien sekä yksittäisten kappaleiden taus-

toja avaamalla sekä valitsemalla kestävään kehityksen teemoja käsitteleviä kappaleita musii-

kinopettaja voi herättää keskustelua erilaisista yhteiskunnallisista ongelmista. Keskustelun 

avulla opettaja voi tarjota erilaisia näkökulmia ja saada oppilaat ajattelemaan asioita uusista 

Musiikinopetuksen työtavat kestävän 
kehityksen kasvatuksessa

Opettajien käyttämät työtavat

Keskus-
telu

Musi-
sointi

Musiikki-
video

Ääni-
ympäristö

Mahdollisuudet

Projektit
Musiikki-
teollisuus

Tunti 
ulkona

Kappale-
valinnat

Kierrätys-
soittimet

Biisin-
kirjoitus



 

80 

 

näkökulmista. Kappaleiden herättämä keskustelu antaa myös oppilaille mahdollisuuden tuoda 

ilmi omia näkemyksiään kappaleista. 

”Musassa käsitellään aina jotakin ongelmakohtia, jos ei aina niin hyvin usein. Niin biisivalin-

noilla voi mun mielestä vaikuttaa kyllä aika paljon. Ja tavallaan nimenomaan, että taustoittaa 

niitä ja kertoo, että miksi tällainen biisi on vaikka syntynyt ja mitä yhteiskunnallisia ongelmia 

siinä on taustalla. -- Nimenomaan tarjota erilaisia näkökulmia, niinku maailmakuvaa ja kaikkea 

tämmösiä, ja just tuoda erilaisia tarinoita ilmi, mitkä sitten vois ehkä nuoria saada näkemään 

asioiden eri puolia.”-H4 

”Kyllä mä pyrin musatunnilla siihen, että puhutaan biiseistä, mistä ne kertoo, miks ne on tehty. 

Ja sitte voi myös keskustella siitä aiheesta mistä ne on tehty vähä enemmän. Ja että mikä käsitys 

oppilailla ylipäätään on siitä.”-H2 

Erityisesti haastateltavat tuovat kulttuurisen kestävyyden näkökulmia esille populaarimusiikin 

eri tyylejä käsiteltäessä. Esimerkiksi rock’n rollia ja soulia käsitellessä on käyty keskustelua 

mustien ihmisten asemasta ja siitä, miten se on vaikuttanut kyseisiin musiikkityyleihin. Eri mu-

siikkityylien kautta keskustelu on edennyt myös keskusteluun rasismista ja syrjinnästä yleisesti. 

”Esimerkiks [käsitelty] vaikka soul-musiikkia, nii sitten pikkasen samalla sivuttu afrikanamerik-

kalaisten tilannetta, mikä se vaikka on 60-luvulla ollu ja miten se on vaikuttanu siihen musiikkiin. 

Ja tiedostettu tämmösiä ongelmakohtia.” -H4 

Ylipäätään se, että oppilaat tiedostaisivat eri populaarimusiikin tyylien taustat ja historian, ko-

ettiin tärkeäksi.  

”Se on tosi tärkeää pitää yllä sitä tietosuutta. -- Vaikka joku reggae-musiikki, että sehän on ja-

maikalaista musiikkia, mutta nykyään se on vähän niinku yksi pop-musan alalaji. Sekin vaikka, 

että ihmiset tietäis että mikä sen historia ja tausta on.” -H1 

Myös maailmanmusiikin ja kansanmusiikin käsittelyn yhteydessä on käyty keskustelua kult-

tuurien historiaan liittyvistä epäkohdista. Esimerkiksi Etelä-Afrikkalaisen musiikin yhteydessä 

on käsitelty rotuerottelua, ja suomalaisen kansanmusiikin yhteydessä on keskusteltu saamelai-

sesta kulttuurista ja saamelaisten kohtaamasta syrjinnästä. 

”Jos ollaan tanssittu afrikkalaista gumboot dancea, niin sitten oon kertonu apartheidista, tai 

miksi tämä tanssi on syntynyt siellä ja mihin lähtökohtiin. Ja sitten siitä on monesti saattanut tulla 

vähän keskustelua, että miksi tämmöstä on ollut.”-H3 
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”Ollaan käsitelty Suomen vähemmistöjen musiikkia, että vähän sitä ymmärrystä just saamelai-

seen kulttuuriin. Ja sielläkin oon koittanut tuoda vähän sitä eettistä näkökulmaa siitä, että saa-

melaista kantaväestöä on kohdeltu huonosti, ja vähän herättää sitä keskustelua siitäkin.” -H3  

Myös kappaleiden sanoitusten analysointia on käytetty keskustelun virittäjänä. Oppilaat ovat 

saaneet analysoida sanoituksia, minkä jälkeen tekstin herättämistä ajatuksista on käyty yhdessä 

keskustelua. 

”Palefacen tekstejä ollaan jopa ihan silleen pohdittu, että niillä on teksti edessä ja ne kirjottaa 

kaikki mitä tulee mieleen sieltä. Että mihin ne liittyy, ja sit puhuttu ja keskusteltu siitä. -H2 

Haastateltavilla on hyviä kokemuksia oppilaiden kanssa käydyistä yhteiskunnallisista ja kult-

tuuriseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvistä keskusteluista. Oppilailta on tullut hyviä kom-

mentteja ja pohdintoja teemoihin liittyen, ja he ovat ymmärtäneet hyvin käsittelyssä olleita eet-

tisiä kysymyksiä ja ongelmia. 

”Mä ite mielelläni teen sitä. -- Oon kokenu sen ihan mukavana ja hyvänä hommana, etenkin 

vaikka ysiluokkalaisten kanssa. Siellä on tullu ihan hyviä kommentteja ja pohdintoja heiltä.” -H4 

”No aika hyvin ne hahmotti, mitä tavoitellaan kulttuurien välille. -- Ja kyllä tuntuu, että kaikilla 

on aika hyvin tiedossa se, että miten yhteisössä toimitaan, ja mikä on oikein ja mikä väärin.” -H2 

Eettiselle ja moraaliselle keskustelulle annetaan yleensä tilaa myös silloin, kun se ei ole varsi-

naisesti ollut tunnin suunnitelmassa. Jos oppilaiden joukossa herää keskustelua, sille annetaan 

yleensä aikaa. 

”Et sehän tavallaan menee vähän ohi siitä tunnin aiheesta. Mutta jos opiskelijoilla on semmo-

nen tunne, että ne haluaa keskustella siitä, niin kyllä mä annan sen tilan siihen. Ja me voidaan ot-

taa siitä tunnilta aikaa siihen että me keskustellaan tämmösistä eettisistä asioista.” -H3 

Yhteiskunnallisista teemoista keskustelut kuuluvat musiikintunnille, koska OPS edellyttää nii-

den käsittelyä. Oleellista on kuitenkin pysyä objektiivisena. 

”Ja tottakai siinä täytyy muistaa se, että ei vahingossakaan lipsahda puoluepolitiikan puolelle. 

Mutta siitä mun mielestä näissä asiossa ei oo pelkoa, kun ihan OPS:issa kuitenkin lukee näistä 

kaikista. Niin kyllä niistä voi silleen objektiivisesti, ja pitääkin kertoa.” -H4 
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Musisointi 

Haastateltavat käsittelevät eri musiikkikulttuureja enimmäkseen käytännön musisoinnin kautta. 

Eri kulttuurien ja eri taustaisen musiikin soittamisen koettiin tarjoavan pelkkää teoreettista kä-

sittelyä paremman kosketuspinnan eri kulttuurien musiikkiin. 

”Pyrin siihen, että oppilaat sais aina jonkun kosketuksen, millä ne pääsis jollakin tavalla ehkä 

siihen kulttuuriin kiinni. Muuta kun se, että sitä käydään vaan teoriassa läpi. Että sen lisäksi, että 

käydään niitä eri kulttuureja, ne pääsis myös koittamaan sen kulttuurin musiikin soittamista.” -

H5 

Vaikka musiikkikulttuurien käsittelyssä pääpaino olisikin käytännön musisoinnissa, opettajat 

pyrkivät avaamaan edes hieman käsittelyssä olevan kulttuurin tai musiikkityylin taustoja. 

”Yläkoulussahan se menee paljolti käytännön kautta, että kyllä se on ollut sitä käytännön musi-

sointia, että ollaan soitettu maailmanmusiikkia. Mut pyrkinyt tavallaan siinä aina myös vähän 

taustottamaan sitä että mitä tehdään.” -H3 

Opettajat pyrkivät soitattamaan mahdollisimman monipuolisesti eri kulttuurien musiikkia. 

Maailmanmusiikkia käsiteltäessä olisi tärkeää tuoda tasapuolisesti esille muidenkin kuin eu-

rooppalaisten kulttuurien musiikkia. Musiikkikulttuurien moninaisuuden esiintuomisella voi 

herättää oppilaat tiedostamaan kulttuurista moninaisuutta myös yleisellä tasolla. 

”Että tosi monipuolisesti vaikka soitattaa kappaleita.” -H1  

”Sitten sitä eri kulttuurien musiikin esiintuomista, nimenomaan tasapuolisesti. Että vähän usein 

näkee vielä sitä, että kun käsitellään maailmanmusaa, nii käydään Suomen ja Norjan ja Saksan 

ja Islannin ja Irlannin ja Espanjan kansanmusiikki, ja sitten käydään Afrikan kansanmusiikki 

yhdellä tunnilla. Että tiedostais tämmösetkin jutut. -- Että oppilaatkin hoksaa sen, että joka maan-

osassa on ihan valtavasti erilaisia musiikkikulttuureja, ja sen myötä ihan siis muitakin kulttuu-

reja. Että se siirtyis sitä kautta elämään, että he hoksaa miten paljon erilaisista taustoista tulee 

ihmisiä.”   

Musiikkivalinnoissa pyritään eri kulttuurien lisäksi huomioimaan myös biisintekijöiden moni-

naiset taustat, esimerkiksi eri sukupuolien ja etnisten taustojen representaatio. 

”Pyrkinyt ottaa biisejä sillai, että niitä ois eri taustoista. Ja että ei ois pelkästään vaikka valkois-

ten miesten säveltämiä biisejä, vaan että ois vähän eritaustaista musaa.” -H4 
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Musiikkivideoprojekti 

H1 on käsitellyt musiikinopetuksessa kestävän kehityksen ekologisia teemoja musiikkivideo-

projektin muodossa. Hänen pitämänsä valinnaisen musiikkivideokurssin oli tarkoitus osallistua 

ympäristöaiheiseen musiikkivideokilpailuun itse tekemällään kappaleella. Projekti jäi kuitenkin 

pahasti kesken koronaviruksen aiheuttaman sulkutilan takia. 

”Se oli siis semmonen kilpailu, joka järjestettiin jonkun yksityisen tahon toimesta. Se oli semmo-

nen valinnaiskurssi se musiikkivideokurssi. -- Siinä sattui olemaan teemana se ympäristö. Pääs-

tiin me vähän siinä sanoituksessa alkuun. Oisko ollut, että joku yks verse saatiin valmiiksi, mutta 

ei sitten sen pitemmälle. Se jäi pahasti kesken.” -H1 

Vaikka projekti jäi pahasti kesken, sanoitusten tekemisestä sai jo hyvin kuvan oppilaiden aja-

tuksista kestävään kehitykseen liittyen. Projektissa kävi ilmi, että oppilaat ovat hyvin tietoisia 

ja huolestuneita tulevaisuudesta ja kestävän kehityksen teemoista. 

”Se oli sellanen hauska ikkuna itselle, jossa pääsi vähän kurkistamaan, että mitä ne oppilaat 

ajattelee tästä asiasta, ja varsinkin tulevaisuudesta. Nii se oli vähän synkkää. Mutta että nuoret 

on tosi tietosia näistä arvoista ja asioista.” -H1 

Ääniympäristön kuuntelu 

H2 kertoi ääniympäristön kuuntelutehtävästä, jonka hän on toteuttanut oppilaille etätehtävänä. 

Tehtävässä oppilaat menivät luontoon kuuntelemaan luonnon ääniä ja tekemään havaintoja ym-

päristöstä. Tehtävän jälkeen oppilaat kertoivat havainnoistaan raportin muodossa, ja saivat ja-

kaa ajatuksiaan myös ääneen seuraavalla etätunnilla. Oppilaiden reaktio tehtävään oli ollut po-

sitiivinen. H2:n kokemuksen mukaan luonnossa oleskelu mahdollisesti lisäsi oppilaiden arvos-

tusta luontoa ja ympäristöä kohtaan. 

”Sieltä tuli hienoja juttuja, että porukka oli että onpa kiva olla, kun ne oli jossain metsässä istu-

massa puun rungolla. Ja ne tuumasi, että olipa kiva olla oikeesti rauhassa ja silleen. Että tuntui, 

että se ilma oli paljo raikkaampaa siellä metsässä, eikä mitään autojen ääniä kuulunut tai muuta. 

Niin tavallaan just tämmönen ympäristön arvostaminen ja tämmönen. Niin se nyt oli vaan yks 

tehtävä, mutta kuitenkin se, että auttaa hahmottamaan näitä kaikkia ympäristön etuja ja ominai-

suuksia.”-H2 
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6.4.2 Mahdollisuudet 

Haastattelussa opettajat ideoivat mahdollisia työskentelytapoja, jotka he kokisivat mielekkäiksi 

tavoiksi käsitellä kestävän kehityksen teemoja musiikinopetuksessa. Opettajien ideoimia työta-

poja olivat projektityöskentelyt, musiikkiteollisuuden tarkastelu, musiikkitunnin pitäminen ul-

kona, teemaan sopivat kappalevalinnat, kierrätyssoittimet sekä biisinkirjoitus. 

Projektityöskentely 

Kestävän kehityksen teemoja voisi käsitellä musiikintunnilla jonkinlaisen projektityöskentelyn 

kautta. Kun oppilaat pääsevät itse ottamaan tutkimaan ja ottamaan selvää, asiat jäävät todennä-

köisesti paremmin mieleen. 

”Ehdottomasti joku projektityöskentely olis järkevää. Että kuitenkin jos pelkästään soitetaan ja 

sitten opettaja kertoo jotakin, niin se kyllä voi mennä pikkasen ohi. Että jos oppilaat saa itse olla 

siinä mukana tekemässä jotakin, tutkimassa niitä taustoja tai mitä se sitten onkaan, niin varmasti 

vaikuttaa siihen. -- Että joutuisi ja pääsisi itse ottamaan selvää jostain, ja valitsemaan itse ehkä 

ohjelmistoa tai muuta tämmöistä.” -H4 

Musiikintunnilla toteutettava kestävään kehitykseen liittyvä projekti voisi tarkastella esimer-

kiksi sitä, mitkä musiikkikulttuurit olisivat uhattuna, jos vedenpinta nousisi. Tämän jälkeen op-

pilaat tutustuisivat ryhmässä näihin musiikkikulttuureihin. Tässä työskentelytavassa yhdistyi-

sivät kestävän kehityksen kulttuuriset ja ekologiset näkökulmat. 

”Jos vaikkapa ensin otettais selvää, että mikäs on globaali etelä. -- Otettais vaikka selvää, että 

jos veden pinta nousee niin mitkä maat erityisesti ois uhattuna siellä globaalissa etelässä. Kerä-

tään niitä vaikka kolme. Sitten pistetään kolmeen ryhmään, ja jokaiseen ryhmään tehtävänanto, 

että vähän selvittää siitä sen maan musiikista jotakin. Että mitä on siellä vaikka kansallissoittimia 

tai yleisiä soittimia, ja onko siellä jotakin erikoista. Käytetäänkö vaikka jotakin erikoisia as-

teikoita tai tämmösiä. Sitten ois tavoitteena yks biisi jokaisesta paikasta.”  

Projektissa oppilaat voisivat samaistua kulttuureihin, jotka ovat mahdollisesti uhattuna ilmas-

tonmuutoksen myötä. Itse tekemisen kautta oppilaat pääsisivät oivaltamaan itse asioita sen si-

jaan, että opettaja vain kertoisi asiasta. 

”Totta kai tarvitaan varmasti sitä semmosta paasaamistakin joistakin asioista. Mut sit se ois kui-

tenkin tavallaan enemmän että tutustutaan vaan tähän. Ja sitte kun ne tutustuu niihin, ja sitten 

ehkä yhdistää päässä että ’oho, että tuota ei oo enää 20 vuoden päästä tuota kaupunkia olemassa 

jos vedenpinta jatkaisi nousua’ tai tämmöstä. Ehkä sitä kautta oppilaat oppisi taas näkemään 
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maailmaa. Tai kykenisi samaistumaan niihinkin paikkoihin, mihin vaikka heidän omilla tai heidän 

vanhempien kulutustottumuksilla voi olla vaikutusta.” 

Musiikkiteollisuuden tarkastelu 

Opettajilla heräsi idea myös musiikkiteollisuuden tarkastelusta kestävän kehityksen näkökul-

masta. Musiikintunneilla voisi keskustella esimerkiksi isojen musiikkitapahtumien ekologisuu-

desta. 

”Että mites festarit, että ku siellä on aina niin likasta, että kuormittaako esimerkiksi festarit luon-

toa ja näin.” -H2 

Esiin nostettiin myös kaupallisuuden ja musiikkiteollisuuden koneiston käsittely. Tavoitteena 

olisi herättää oppilaat tarkastelemaan kriittisesti kuluttamaansa musiikkia ja musiikkiteolli-

suutta. 

”Tämmösen musiikkiteollisuuden ja kaupallisuuden käsittely, miten se taas liittyy talouskasvuun 

ja kaikkeen tämmöseen. Tai mitä varmasti moni oppilas kuuntelee, niin tavallaan ne isoimmat 

listahitit on aika ison talouskoneiston tuotoksia. Niin vaikka ne artistien tekemää musaa onkin, 

niin että he sitä kautta näkee myös sen, että miten paljon heihinkin vaikutetaan ihan vaan sillä, 

että on valtava koneisto jossain taustalla.” -H4  

Musiikkitunti ulkona 

Esiin nousi idea myös musiikintunnin pitämisestä ulkona. Ulkoilmamusiikkituntiin voisi yhdis-

tää myös esimerkiksi luontoaiheisten laulujen laulamisen. 

”Jos ois joku kiva paikka vaikka missä olla pihalla, niin vois viedä sinne sen musatunnin. Vaikka 

niinku laulaa sellasia luontoaiheisia lauluja ja tämmösiä.” -H2 

Kappalevalinnat 

Opettajat nostivat esiin myös ympäristöaiheisten kappaleiden käsittelemisen musiikintunnilla. 

Oppilaat voisivat esimerkiksi etsiä kantaa ottavia kappaleita, joita kuunneltaisiin yhdessä. 

Kuuntelun jälkeen oppilaat voisivat analysoida sanoituksia, ja niistä voitaisiin keskustella. 

”Ehkä etsittäis musaa tai artisteja, jotka on ottanut kantaa näihin asioihin, niinku kuunneltais. 

Jos ois seiskaluokasta kyse niin minä oisin etsinyt ne biisit ja ne vois analysoida sitä, ja sillai 

keskusteltas niistä jutuista.” -H1 
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Myös teemaan liittyvien kappaleiden yhdessä soittaminen nähtiin potentiaalisena työskentely-

tapana. Musisoinnin jälkeen kappaleiden herättämistä ajatuksista voisi keskustella yhdessä. 

”Tietenkin voi musisoida ja sitten keskustella niistä aiheista mitä ne biisit tuo, ja mistä ne kertoo, 

miks ne on tehty.” -H2 

Kestävän kehityksen teemaan liittyvien kappaleiden soittaminen sai myös osakseen kritiikkiä. 

Ympäristöaiheisten laulujen laulaminen tuntuu päälleliimatulta, eikä sen koeta edistävän aidosti 

kestävän ajattelun kehittymistä. 

”Joo, me voitas laulaa lauluja ilmastonmuutoksesta tai jostain kestävän kehityksen tee-

moista, mutta että onko se sitten aidosti sitä kestävän ajattelun oppimista. Tai että se 

on mun mielestä vähän semmosta päälleliimattua.” -H3 

Kierrätyssoittimien rakentaminen 

Myös kierrätyssoittimien rakentaminen nousi esiin opettajien ideoinnissa. Omien soitinten te-

keminen voisi olla esimerkiksi osa oppiainerajat ylittävää kokonaisuutta.  

”Yks mikä tuli mieleen, mitä ois kiva ehkä joskus tehdä, vaikka jonku valinnaisryh-

män kans, niin esimerkiks kierrätysmateriaaleista soittimien rakentaminen vois olla tosi hauska 

juttu. Siitä sais äkkiä semmosen oppiainerajat ylittävän kokonaisuuden, vaikka käsitöiden 

kanssa.” -H3 

Soitinten rakentamisen voisi yhdistää myös eri musiikkikulttuurien käsittelyyn. Itse tehdyillä 

soittimilla voisi soittaa eri kulttuurien musiikkia. Tällöin yhdistyisivät kestävän kehityksen 

kulttuuriset ja ekologiset ulottuvuudet. 

”Tehdään itse soittimia, mitkä liittyy joihinkin kulttuureihin. -- Ihan hyvin voisi tehdä vaikka jo-

tain rytmisoittimia, ja niillä soittaa sambaa.” -H5  

Biisinkirjoitus 

Opettajat nostivat esille myös omien ympäristöteemaisten kappaleiden tekemisen. H1 kertoo 

koulussaan mahdollisesti toteutettavasta ideasta, jossa jokaisen luokan kanssa tehtäisiin oma 

ympäristöaiheinen kappale. Idea liittyy koulussa käynnissä olevaan aurinkovoimahankkeeseen. 

”Tehtäis niinku seiskaluokkien kanssa aina siihen liittyen biisi. -- Se ois sitten semmonen, että se 

olis siellä suunnitelmassa ja se tehtäis kaikkien kanssa. Se biisi vois mahdollisesti olla valmis 

melodialtaan, että joko minä tai kollegani sen säveltäis, mutta se verse aina tehtäis joka luokan 

kanssa oma. Että se on itse asiassa jopa ihan mahdollinen mikä on tulossa siellä.” -H1 
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Omista ympäristöteemaisista kappaleista voisi myös koostaa konsertin. Ekologisuuden ja kes-

tävän kehityksen voisi pyrkiä huomioimaan mahdollisimman hyvin myös konsertin järjeste-

lyissä. 

”Miksipä ei lähteä jonkun vaikka valinnaisporukan kanssa tekemään vaikka biisityöpajaa tai jo-

tain konserttia siitä näkökulmasta. -- Lähetään tekee vaikka biisejä ja biisien tekstien pitää jollain 

tavalla liittyä tähän aiheeseen. -- Että mietittäis tavallaan se produktio myös kokonaisuu-

tena, että miten me pystytään tekemään tää mahdollisimman kestävällä tavalla. Et jos lähetään 

vaikka tekemään jotakin konserttia, että mitä asioita meidän täytyy ottaa huomioon sitten jos me 

halutaan tehdä tästä ekologinen kokonaisuus.” -H3   

6.5 Musiikinopetuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen yhdistämisen haasteet 

Tässä luvussa käsittelen musiikinopetuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen yhdistämisen 

haasteita (Kuvio 9). Ensimmäinen kategoria on opettajien omat käsitykset haasteista, ja se ja-

kautuu kolmeen alakategoriaan: yhtymäkohtien puute, tiedon puute sekä ajalliset resurssit. 

Toiseksi käsittelen opettajankoulutuksen antamia valmiuksia kestävän kehityksen kasvatuk-

seen. Luokittelin tämän kategorian haasteeksi, koska haastatteluissa kävi ilmi, ettei heidän opin-

noissaan juurikaan käsitelty kestävän kehityksen teemoja. 

 

Kuvio 9. Musiikinopetuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen yhdistämisen haasteet. 

6.5.1 Opettajien käsitykset musiikin ja kestävän kehityksen yhdistämisen haasteista 

Tässä osiossa käsittelen opettajien käsityksiä musiikin ja kestävän kehityksen yhdistämisen 

haasteista. Opettajien esiin nostamia haasteita olivat musiikin ja kestävän kehityksen välisten 

yhtymäkohtien puute, opettajan tiedon puute sekä ajalliset resurssit. 

Musiikinopetuksen ja kestävän kehityksen 
kasvatuksen yhdistämisen haasteet

Käsitykset haasteista

Yhtymäkohtien 
puute

Tiedon puute Ajalliset resurssit

Opettajankoulutus
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Yhtymäkohtien puute 

Yhtenä keskeisenä haasteena kestävän kehityksen teemojen ja musiikkikasvatuksen yhdistämi-

sessä nähtiin se, että kestävällä kehityksellä ja musiikilla on melko vähän luonnollisia yhtymä-

kohtia. Kestävän kehityksen teemoja ei ole juurikaan sisäänrakennettu musiikin opetussisältöi-

hin.  

”Että jollain tavalla se ei ole mitenkään sisäänrakennettu sinne opetussisältöihin.” -H1 

”Musiikki ja ekologisuus ei oo ehkä semmoset aiheet, jotka mun mielestä kulkee ihan hullun käsi 

kädessä. -- Mä koen että niillä ei oo hirveen paljo rajapintaa, miten yhdistää sitä siihen.” -H2 

Kestävän kehityksen teemojen sisällyttäminen musiikinopetukseen vaatisi opettajilta paljon 

pohtimista ja suunnittelua. Muuten teemojen käsittely voisi tuntua päälleliimatulta.  

”Sitten jos miettii, että miten sitä vois vaikka lisätä omassa opetuksessa, nii jotenkin pitäis miettiä 

aika paljon sitä että miten sen sais sinne. Että se ei ois sillai päälleliimattua.” H1 

Kestävän kehityksen kasvatus nähtiin ainakin periaatteen tasolla kaikkien kasvatustyötä teke-

vien tehtävänä. Kuitenkin opettajat kokivat, että kestävän kehityksen teemat nivoutuvat selke-

ämmin ja helpommin moniin muihin oppiaineisiin. 

”Tavallaan mä kyllä ajattelen, että se on kyllä kaikkien kasvatustyötä tekevien tehtävä edistää 

tätä ajattelua. Mutta että jos mietitään oppiaineita, nii musiikki ei välttämättä oo siellä ihan top 

kolmosessa, että minkä oppiaineen varjolla näitä asioita on helpoin opettaa.” -H3 

”Ehkä siinä on se että tää koko teema enemmän nivoutuu johonkin toiseen oppiaineeseen, esi-

merkiksi bilsaan.” -H1 

Koska kestävän kehityksen teemoja käydään hyvin paljon läpi monissa muissa oppiaineissa, 

musiikin panoksen merkitys ja hyödyllisyys kyseenalaistettiin. 

”Ei oo ehkä silleen hyödyttävää käydä musiikissakin niitä asioita, jos niitä käydään tosi paljon 

muissa aineissa.” -H2 

Toisaalta eri kestävän kehityksen osa-alueiden katsottiin jakautuvan luontevasti eri oppiainei-

den vastuulle. 

”Mitenköhän esimerkiksi yhteiskuntaopissa ja biologiassa ja maantiedossa ja fyysiikassa, täm-

mösissä, tavallaan kiinnostaa vähän että mitä siellä kerrotaan näistä kestävän kehityksen asi-

oista. Koska nehän on niitä oppiaineita jossa on enemmän jalansijaa näille keskusteluille. Että 



 

89 

 

tietenkin musiikissa on enemmän se kulttuurinen ja sosiaalinen aspekti siihen kestävään kehityk-

seen, mutta sitte taas se taloudellinen ja... Et tavallaan ne eri osa-alueet jakautuu eri oppiai-

neille.”-H2 

Opettajat kokivat, että kestävän kehityksen teemojen käsittely musiikintunnilla vaatisi esimer-

kiksi jonkin teemaviikon. Muuten kestävän kehityksen jatkuvasti esillä pitäminen tuntuisi haas-

tavalta ja tarpeettomalta.  

”Että jos ois joku vaikka sellanen teemaviikko aiheeseen liittyen, nii sitten sitä ehdottomasti tois 

myös sinne musaan. Muuten se tuntuu vähän vaikealta.” H1 

”Että tietenkin on teemaviikkoja ja näitä, jossa sitten musiikissakin on sitä. -- Nii hyviä juttuja, 

mutta että en ehkä lähtis keskittymään siihen kestävään kehitykseen niinku koko aikaa, että miten 

voi nostaa sitä esille.”. -H2 

Kukaan haastatelluista opettajista ei ollut osallistunut kestävään kehitykseen liittyvään teema-

viikkoon tai MOK-työskentelyyn. Osan kohdalle ympäristöaiheista teemaviikkoa ei ollut vielä 

osunut. H2:n koulussa oli järjestetty ympäristöteemaviikko, mutta hän oli päättänyt jättää osal-

listumatta siihen musiikin osalta, koska oli kokenut aiheen haasteelliseksi yhdistää musiikkiin. 

”Oli meillä myöskin ympäristöteemaviikko, mutta muistaakseni koin sen vähän silleen että ei oi-

kein musiikissa oo silleen semmosta. En tainnut muistaakseni pitää mitään sisältöä siihen. -- Et 

sitä on tosi hankala mun mielestä tuoda siihen.” -H2 

Musiikin ja kestävän kehityksen selkeiden yhtymäkohtien puuttumisen takia moni opettaja ei 

ollut juurikaan miettinyt omaa opetustaan kestävän kehityksen näkökulmasta. 

”Mulla on itsellä ollut ehkä jotenkin hankala saada semmoista kosketuspintaa loppujen lopuksi. 

Että voisin sanoa tässä silleen ihan suoraan, että en silleen hirveästi oo miettinyt sitä siinä 

omassa opetuksessa.” -H5 

”Tää on ehkä vähän sellainen aihe, ettei tätä oo tietoisesti miettinyt aikaisemmin.” -H1 

Tiedon puute 

Yhtenä haasteena kestävän kehityksen kasvatuksessa nähtiin myös se, että itse kestävän kehi-

tyksen käsite oli opettajalle vieras. Se, että opettaja tietäisi konkreettisesti, mitä kaikkea kestä-

vän kehitykseen kuuluu ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa, helpottaisi opettajaa liittämään sitä 

myös omaan opetukseensa. 
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”Jos tavallaan ois itselle selkeästi esillä se, että mikä on kestävää kehitystä ja mitkä siihen vai-

kuttaa ja näin, niin kyllä varmasti sitten sitä ois enemmän siellä. Että ehkä siinä on tämmöinen 

tietoisuuskuoppa jollain opettajalla niinku itselläni.” 

Ajalliset resurssit 

Yhtenä haasteena nähtiin myös musiikinopettajan ajalliset resurssit. Jos kestävän kehityksen 

teemat eivät sivua opetussuunnitelman määräämiä aiheita, niiden mahduttaminen musiikin op-

pimäärään voi olla ajallisesti haastavaa. 

”Jos miettii että on seiskaluokan musiikki. Niin kyllähän siihen vaikuttaa se, että miten se sisältö 

sivuaa näitä aiheita. Toki siis käydään läpi kansanmusiikkia ja kansanmusiikkeja. Mutta eihän 

seiskaluokan musaan saa kaikkea ahdettua.” -H1 

H5 kertoo, että hänen kohdallaan ympäristöaiheiset teemaviikot ovat sattuneet ajallisesti haas-

tavasti koulun remontin yhteyteen. Silloin opettajan ajalliset resurssit kuluivat muuttoon, eikä 

ympäristöteemaisen MOK-työskentelyn suunnitteluun ja järjestämiseen jäänyt aikaa. 

”Silloin kun meillä on ollut niitä MOK-päiviä, niin mä en itse niihin ole osallistunut. Silloin kun 

koulu muutti väistötiloihin, meillä oli kestävä kehitys ja kierrättäminen ja muu tämmönen MOK-

teemana. Ja sitten kun väistöstä mentiin takasin uuteen kouluun, niin siinä vaiheessa oli kans. -- 

Mutta siinä taisi mennä se aika sit sillai, että mun oli pakko keskittyä siihen luokkahuoneen pur-

kamiseen ja siivoamiseen ja muuhun tämmöiseen.” -H5 

6.5.2 Opettajankoulutus 

Opettajat olivat yhtä mieltä siitä, ettei kestävän kehityksen teemoja juurikaan käsitelty heidän 

musiikinopettajaopinnoissaan. 

”En keksi kyllä yhtään esimerkkiä, että missä ois tullut ilmi. Tietysti siinä vaiheessa, kun oli har-

kassa ja piti tutustua OPS:iin tarkemmin, niin siellä tulee. Mutta sekin oli vähän sillai, että vasta 

siinä vaiheessa kun oot siirtymässä sinne käytäntöön. Mutta ei kursseilla kyllä näistä teemoista 

ole ikinä varmaan puhuttu yhtään mitään.” -H1 

”Ei kyllä tuu ainakaan mieleen että olis puhuttu.” -H2 

”Näin äkkiseltään sanon että ei. Ei mulla ainakaan tuu mieleen” -H3 

”En muista että oltais ekologisesta kyllä puhuttu.” -H4 
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”No en kyllä hirveesti muista että olis välttämättä ollut mitenkään erikoisemmin esillä. Ei tuu 

yhtään mieleen, että onko ollut meidän koulutuksen aikana semmoista.” -H5 

Hetken pohdinnan jälkeen esiin nousi kuitenkin joitakin opintoja, jotka olivat aiheiltaan jollakin 

tavalla sivunneet kestävän kehityksen teemoja. Esimerkkeinä esiin nostettiin musiikkiteknolo-

gian ja soitinkorjauksen kurssit, joista opituilla taidoilla musiikinopettajan on mahdollista to-

teuttaa joitakin kestävämpiä käytänteitä omassa luokassaan. 

”Jos miettii jotain soitinkorjauskurssia ja tämmösiä, niin nehän on ihan hyvä esimerkki siitä, että 

tavallaan pyritään vähentämään sitä, että heitetään jotain musakamaa roskiin. Että puhutaan 

siitä, että miten voidaan korjata ja käyttää tavaroita pidempään.” -H2 

”Ja sitten tietenkin mun mielestä tuo musateknologia, -- että miten iPadeja voi hyödyntää kou-

luissa, niin varmasti vähentää sitte papereiden käyttöä esimerkiksi.” -H2 

Opettajaopinnoissa on käyty paljon läpi erilaisia musiikkikulttuureja, joskin pääpaino on ollut 

musiikillisessa tekemisessä esimerkiksi eri kulttuurien aseman tarkastelun sijaan. Kuitenkin sen 

katsottiin linkittyvän kulttuurisesti kestävään kehitykseen ja kulttuuriseen ymmärrykseen.  

”Tokihan on ollut vaikka maailmanmusaopintoja ja tällaista, mut ne on hyvin ollut tavallaan sii-

hen musiikkiin sidonnaisia. Mutta että ehkä ne jollain tavalla liittyy siihen kulttuurisen ymmärtä-

misen lisäämiseen ja tällaiseen.” -H3  

”On musakoulutuksessa käyty tosi paljon eri kulttuurien musiikkia läpi. No sinänsä vaan opeteltu 

niitä, ei ehkä olla puhuttu välttämättä niitten asemasta kauheesti tai tämmösestä. Mutta kuitenkin 

koitettu käydä niitä monipuolisesti läpi.” -H4 

Myös erityismusiikkikasvatus nostettiin esiin tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden edistäjänä. Sitä 

ei kuitenkaan ollut musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmassa vielä H3:n opiskeluaikana. 

”Ja sit jos puhutaan tämmösistä niinku tasa-arvo ja yhdenmukaisuusasioista, niin koen että niis-

täkin on aika vähän puhuttu. --Tai et mä koen kuitenkin, että erityismusiikkikasvatus ja erityis-

kasvatus liittyy olennaisesti tasa-arvoon ja yhdenmukaisuuteen. En tiiä sitten meneekö se jo ohi 

tästä kestävästä kehityksestä, mutta että niitäkin oli tosi vähän, niitä on lisätty mun jäl-

keen OPS:iin.” -H3  
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6.6 Tulosten yhteenveto 

Tässä luvussa esitän yhteenvedon tutkimukseni tuloksista. Jäsennän ja tiivistän tutkimukseni 

tulokset kolmen tutkimuskysymykseni avulla. Tarkoituksena on siis vastata tutkimuskysymyk-

siin tutkimukseni tulosten pohjalta. 

1. Millaisia käsityksiä musiikinopettajilla on kestävän kehityksen kasvatuksesta? 

Opettajat näkivät ekologisuuden ja ympäristön keskeisimpinä kestävän kehityksen osa-alueina. 

Erityisesti ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, luonnonvarojen kohtuullinen käyttö ja luonnon-

suojelu nähtiin olennaisina kestävässä kehityksessä, ja sen pyrkimyksenä on säilyttää maapallo 

ja sen luonnonvarat tuleville sukupolville. Sosiaalisesti kestävään kehitykseen opettajat yhdis-

tivät rauhantyön, ihmisoikeuksien sekä tasa-arvon teemoja. Kulttuurisesti kestävän kehityksen 

opettajat ymmärsivät kulttuurien välisenä ymmärtämisenä, eri kulttuurien huomioimisena sekä 

vähemmistöjen oikeuksien ajamisena. Taloudellinen ulottuvuus ymmärrettiin luonnon kanto-

kyvyn huomioivana talouskasvuna, velkaantumisen ja talouskriisien välttämisenä sekä järke-

vänä rahankäyttönä. Osa opettajista koki kestävän kehityksen käsitteen hankalaksi ymmärret-

täväksi ja määriteltäväksi sen laajuuden ja oman perehtymättömyyden takia. Opettajat ymmär-

sivät kestävän elämäntavan arkipäiväisten ekologisen valintojen tekemisenä esimerkiksi ruo-

kailu- ja kulutustottumuksissa sekä matkustamisessa. Osalle opettajista kestävä elämäntapa ja 

sen toteuttaminen omassa elämässä oli varsin tärkeää, ja kaikki opettajat pyrkivät jollakin ta-

solla tekemään kestäviä valintoja arkielämässään. 

Opettajat näkivät kasvatuksen roolin merkittävänä kestävän kehityksen toteutumisessa. Erityi-

sesti kotikasvatuksella nähtiin olevan suuri merkitys kestävän elämäntavan ja arvomaailman 

omaksumisessa. Kuitenkin myös koulussa tapahtuva kestävän kehityksen kasvatus koettiin tär-

keäksi, koska oppilaiden lähtökohdat ovat hyvin erilaisia. Arvojen välittämisen ja esimerkin 

kautta kaikkien aineiden opettajilla on mahdollisuus vaikuttaa nuorten ajattelutapaan ja arvo-

maailmaan. 

Koulussa tapahtuvan kestävän kehityksen kasvatuksen keskeinen tehtävä on kannustaa oppi-

laita itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan, tarjota puolueetonta tietoa, välittää kestävän kehityk-

sen mukaisia arvoja ja tarjota oppilaille työkaluja kestävän elämäntavan toteuttamiseen. Kou-

lussa oppilaan tulisi oppia kestävään elämäntapaan liittyvät tarpeelliset tiedot ja taidot, joiden 

pohjalta hän voi tehdä valintoja omassa elämässään. 



 

93 

 

Kouluyhteisön toimintakulttuuri nähtiin keskeisenä tekijänä kestävän kehityksen kasvatuk-

sessa. Kouluissa kestävän kehityksen teemat näkyvät pienissä arkisissa käytännöissä, erilaisissa 

työpajoissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä monissa oppiaineissa. Koulujen vä-

lillä on kuitenkin suuria eroja siinä, miten näkyvästi kestävän kehityksen teemat ovat läsnä ar-

jessa.  

2. Millaisia käsityksiä opettajilla on musiikinopetuksen mahdollisuuksista kestävän kehityksen 

kasvatuksessa?  

Opettajat kokivat, että musiikintunneilla opitaan monia kestävän kehityksen kannalta hyödylli-

siä taitoja, kuten toisten huomioimista, ryhmätyötaitoja ja sitä, että kaikkien kanssa täytyy tulla 

toimeen. Yhteismusisoinnin ja ryhmässä toimimisen kautta oppilaat saavat kokea yhteisöllisyy-

den ja osallisuuden tunteita. Musiikintunneilla koetut onnistumisen ja pystyvyyden kokemukset 

auttavat oppilaita näkemään, että vaikealta tuntuvat asiat ovat saavutettavissa pienellä vaivan-

näöllä. Musiikintunnilla käytettäviä kappaleita ja niiden teemoja taustoittamalla on myös mah-

dollista herättää keskustelua erilaisista kestävän kehityksen teemoista. 

Kestävän kehityksen kasvatus nähtiin ainakin periaatteen tasolla kuuluvan kaikkien kasvatus-

työtä tekevien tehtäviin. Opettajat kuitenkin kokivat musiikinopetuksen ja kestävän kehityksen 

yhdistämisen haastavana niiden luontevien yhtymäkohtien puutteen takia. Kestävyyden teemo-

jen sisällyttäminen musiikinopetukseen koettiin hyödyttömäksi, koska niitä käsitellään niin pal-

jon muissa oppiaineissa. Kestävän kehityksen teemojen mahduttaminen musiikin oppimäärään 

on myös ajallisesti haastavaa. Opettajat näkivät kuitenkin mahdollisena käsitellä aiheita musii-

kintunneilla ympäristöaiheisten teemaviikkojen yhteydessä.  

Kestävän kehityksen teemoja ei ole suoraan käsitelty musiikinopettajakoulutuksessa, vaikka 

teemoja jonkin verran sivuavia kursseja onkin ollut. 

3. Millä tavoin opettajat huomioivat kestävän kehityksen teemoja musiikinopetuksessa?  

Opettajat pyrkivät huomioimaan kestävän kehityksen erityisesti musiikintuntien toimintakult-

tuurissa. Opettajat pyrkivät ohjeistamaan oppilaita käyttämään soittimia ja muista välineistöä 

kunnioittavasti ja oikeaoppisesti sekä tekemään laadukkaita soitinhankintoja, jotta välineiden 

käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Opettajat kokivat oppimateriaalien kestävyyden ja eri-

tyisesti paperin määrän vähentämisen haastavana sähköisten materiaalien, uusien oppikirjojen, 
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ajallisten resurssien sekä digitaalisten laitteiden puutteen takia. Opettajat kuitenkin pyrkivät vä-

hentämään paperin määrää musiikintunneilla keräämällä nuotit talteen tunnin jälkeen, teke-

mällä yksinkertaiset komppilaput liitutaululle sekä käyttämällä paperinuottien sijaan iPadeja. 

Opettajat pyrkivät edistämään tasa-arvoa musiikintunneillaan pitämällä huolta siitä, että kaikkia 

oppilaita kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti, ja että kaikki soittavat kaikkia soit-

timia sukupuolesta ja taitotasosta riippumatta. Opettajat antavat oppilaille mahdollisuuden vai-

kuttaa musiikintuntien toimintaan, jolloin oppilaat saavat kokemuksen siitä, että heidän mieli-

piteillään ja toiminnallaan on merkitystä. Opettajat myös pyrkivät pitämään kestävän kehityk-

sen teemoja esillä arkisissa keskusteluissa, sekä tuomaan esille kestävän kehityksen mukaista 

arvomaailmaa omalla käytöksellään ja esimerkillään. 

Opettajat ovat sisällyttäneet varsinaiseen opetussisältöönsä erityisesti kulttuurisen kestävyyden 

teemoja. Opettajat pyrkivät avaamaan musiikkityylien ja -kulttuurien sekä yksittäisten kappa-

leiden taustoja, ja sitä kautta herättämään keskustelua rasismista tai vähemmistökulttuureista. 

Myös kappaleiden sanoituksia on käytetty keskustelun herättäjinä. Opettajat myös pyrkivät soi-

tattamaan mahdollisimman monipuolisesti eri taustaisten biisintekijöiden ja eri kulttuurien mu-

siikkia, ja sitä kautta herättämään tietoisuutta kulttuurisesta moninaisuudesta. Ekologisen kes-

tävyyden teemoja on käsitelty ympäristöaiheisia sanoituksia tekemällä sekä luonnon ääniä 

kuuntelemalla ja havainnoimalla. 

Opettajat ideoivat erilaisia mahdollisia tapoja käsitellä kestävän kehityksen teemoja musiikin-

opetuksessa. Esiin nousivat ekologisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia yhdistelevä projektityös-

kentely, musiikkiteollisuuden kestävyyden tarkastelu, musiikkitunnin pitäminen ulkona, ympä-

ristöaiheisten kappaleiden käyttäminen musisoinnissa ja keskustelun herättäjänä, kierrätyssoi-

tinten rakentaminen sekä omien ympäristöteemaisten kappaleiden tekeminen ja niistä ekologi-

sen konsertin järjestäminen. 
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7. Pohdinta 

Tässä luvussa tulkitsen tutkimukseni tuloksia ja teen niistä johtopäätöksiä. Tarkastelen tutki-

mukseni tuloksia myös suhteessa teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin. Lisäksi arvioin työni luo-

tettavuutta, sekä pohdin mahdollisia aiheita jatkotutkimukselle. 

7.1 Tulosten tulkinta ja johtopäätökset  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella musiikinopettajien käsityksiä musiikinopetuk-

sen mahdollisuuksista kestävän kehityksen kasvatuksessa. Pyrkimyksenä oli selvittää, millaisia 

käsityksiä opettajilla ylipäätään on kestävästä kehityksestä ja sen kasvatuksesta, ja millaisia 

mahdollisuuksia musiikinopetuksella heidän näkemyksensä mukaan on kestävän kehityksen 

kasvatuksessa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millä tavoin opettajat huomioivat kestävän ke-

hityksen teemoja omassa opetuksessaan. 

Tutkimukseni mukaan musiikinopettajilla on melko vaihtelevia käsityksiä siitä, mitä kestävä 

kehitys ylipäätään tarkoittaa ja mitä kaikkea siihen sisältyy. Kestävän kehityksen kirjallisuu-

dessa kestävyyttä tarkastellaan useimmiten ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuu-

risista näkökulmista (mm. Kates ym., 2005, s. 12; Salonen, 2010, s. 77). Aiempien tutkimusten 

mukaan aineenopettajilla saattaa kuitenkin olla vajavainen käsitys kestävän kehityksen käsit-

teen moniulotteisuudesta (Dyment & Hill, 2015; Uitto & Saloranta, 2017). Myös tässä tutki-

muksessa kävi ilmi, että musiikinopettajat mieltävät kestävän kehityksen liittyvän ensisijaisesti 

ekologisuuden teemoihin. Vaikka osa opettajista tiedostaa kestävän kehityksen sisältävän laa-

jempiakin merkityksiä, niiden eritteleminen ja sanallistaminen on usein haastavaa. Erityisesti 

kestävän kehityksen taloudellisten ulottuvuuksien hahmottaminen vaikuttaa olevan hankalaa. 

Musiikinopettajat kokevatkin kestävän kehityksen käsitteen vaikeasti ymmärrettäväksi, mikäli 

aiheeseen ei ole erikseen perehtynyt. 

Musiikinopettajien käsitykset kestävän kehityksen määrittelystä heijastivat sekä kestävän kehi-

tyksen heikkoa että vahvaa tulkintaa. Heikon tulkinnan ja antroposentrisen ympäristökäsityksen 

mukaan luonnon arvo nähdään siitä saavutettujen hyötyjen kautta, ja ihmisten velvollisuus on 

suojella ympäristöä itseään varten (Rohweder, 2008, s. 25; Salonen, 2010, s. 51). Heikon tul-

kinnan mukaisesti osa opettajista näki kestävän kehityksen tavoitteena luonnonvarojen ja re-

surssien säästämisen tuleville sukupolville. Toisaalta esiin nousi myös käsityksiä, joiden mu-

kaan ihmisten ja yhteiskuntien toiminta tulisi sopeuttaa luonnon ja ilmaston kantokykyyn, mikä 
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edustaa enemmän ekosentristä lähestymistapaa ja kestävän kehityksen vahvaa tulkintaa. Sen 

mukaan luonnon ja ekosysteemien elinvoimaisuus on itsessään arvokasta, ja sosiaalisen oikeu-

denmukaisuuden ja taloudellisen kehityksen tulee toteutua ekosysteemien kantokyvyn puit-

teissa (Ayers, 2001; Rohweder, 2008, s. 25; Salonen, 2010, s. 52).  

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että kestävän kehityksen teemat ovat tärkeitä aineenopet-

tajille (Borg ym., 2012; Yli-Panula ym., 2017). Myös tässä tutkimuksessa ilmeni, että musii-

kinopettajat kokevat kestävän kehityksen tärkeäksi, vaikka opettajien välillä olikin eroja siinä, 

kuinka paljon he pyrkivät huomioimaan sitä omassa arkielämässään ja opetuksessaan. Tutki-

mukseni perusteella vaikuttaisi, että ne opettajat, jotka kokevat kestävän elämäntavan itselleen 

henkilökohtaisesti tärkeäksi, näkevät enemmän mahdollisuuksia toteuttaa kestävän kehityksen 

kasvatusta omassa työssään. He myös näyttävät hahmottavan kestävän kehityksen eri ulottu-

vuuksia melko hyvin, vaikka eivät olisikaan erikseen perehtyneet käsitteen määritelmään. Pyr-

kimys kestävään elämäntapaan henkilökohtaisessa elämässä voi siis mahdollisesti auttaa opet-

tajaa tarkastelemaan myös omaa opetustaan kestävyyden näkökulmasta, ja sitä kautta löytä-

mään musiikinopetuksen näkökulma ympäristökysymyksiin. Tämä on oleellista kestävän kehi-

tyksen kasvatuksen kannalta, sillä oman oppiaineen ympäristönäkökulman tunnistaminen on 

yksi monialaisen ympäristökasvatuksen edellytyksistä (Aarnio-Linnanvuori, 2015). 

Perusopetuksen opetussuunnitelma edellyttää kestävän elämäntavan huomioimista kaikessa 

koulun toiminnassa ja arjen valinnoissa, kuten materiaalivalinnoissa, tilaratkaisuissa ja toimin-

tatavoissa (Opetushallitus, 2014, s. 29). Eri koulujen välillä vaikuttaisi kuitenkin olevan eroja 

siinä, miten näkyvästi kestävän kehityksen teemat ovat läsnä koulun arjessa ja toimintakulttuu-

rissa. Koulujen välillä on eroja myös siinä, kuinka innokkaasti ja vastaanottavaisesti niissä suh-

taudutaan erilaisiin kestävän kehityksen kampanjoihin ja hankkeisiin. Aiemman tutkimuksen 

mukaan koulun käytänteet ja koulun johdon antaman tuen puute voivatkin olla hidasteena kes-

tävän kehityksen teemojen opetuksessa (Aarnio-Linnanvuori, 2018; Borg ym., 2012). Toisaalta 

tämän tutkimuksen mukaan koulun johdon aktiivisuus saa myös opettajakunnan aktivoitumaan 

pohtimaan sitä, miten kestävyyden teemoja voi pitää esillä koulun arjessa ja opetuksessa. Kes-

tävän kehityksen kasvatuksen kannalta on siis oleellista, että kouluyhteisö ja koulun johto ovat 

aktiivisia edistämään kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja koulun toiminnassa. 

Musiikinopettajat kokevat, että kasvatuksella on varsin suuri merkitys kestävän kehityksen to-

teutumisessa. Opettajat pitävät tärkeänä sitä, että koulussa opetetaan kestävän elämäntavan mu-
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kaisia arvoja, kannustetaan oppilaita itsenäiseen ajatteluun ja tarjotaan oppilaille kestävän elä-

mäntavan toteuttamiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Opettajien näkemykset ovat samankaltai-

sia Walsin (2009) kanssa, joka korostaa sitä, että kaiken opetuksen ja kasvatuksen tulisi edistää 

kestävää kehitystä ja sen vaatimia tietoja, ajatusmalleja ja arvoja (Wals, 2009, s. 7). Musiikin-

opettajien mukaan kaikkien aineiden opettajilla on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa nuor-

ten ajattelutapaan ja arvomaailmaan, erityisesti oman esimerkin ja kestävän kehityksen arvojen 

esiin tuomisen kautta. 

Tutkimuksessa nousi esiin ajatus siitä, että vaikka musiikintunneilla ei suoranaisesti käsiteltäisi 

kestävän kehityksen aiheita, monet musiikintuntien toimintatavat edistävät kestävän kehityksen 

kannalta tärkeitä taitoja. Chengin (2015) tutkimuksessa musiikintuntien vaihtelevien oppimis-

menetelmien havaittiin harjoittavan oppilaiden yhteistyö- ja kommunikointitaitoja, ongelman-

ratkaisua, päätöksentekoa, luovuutta ja itsevarmuutta, joita pidetään oleellisina kestävän kehi-

tyksen taitoina (Cheng, 2015, s. 275), ja tässä tutkimuksessa opettajilla oli samankaltaisia käsi-

tyksiä. Opettajien mukaan yhteismusisointi ja ryhmässä toimiminen tuovat oppilaille yhteisöl-

lisyyden ja osallisuuden kokemuksia sekä opettavat heille toisten huomioimista. Myös Øster-

gaard (2019) näkee yhteismusisoinnin potentiaalin, sillä se edellyttää oppilailta aktiivista osal-

listumista osana suurempaa kokonaisuutta sekä kehittää empatiakykyä, jotka ovat tärkeitä tai-

toja kestävän elämäntavan omaksumisessa (Østergaard, 2019, s. 12–13). Lisäksi musiikintun-

neilla koetut onnistumisen ja pystyvyyden kokemukset voivat auttaa oppilaita suhtautumaan 

toiveikkaasti tulevaisuuteen ja näkemään mahdollisuuksia myös kestävän kehityksen ongel-

mien ratkaisussa. 

Moni haastatelluista musiikinopettajista kokee kestävän kehityksen teemojen sisällyttämisen 

opetukseen varsin haastavaksi. Yksi suurimmista haasteista on se, ettei kestävällä kehityksellä 

ja musiikilla ole juurikaan luontevia yhtymäkohtia, eikä kestävän kehityksen teemoja ei ole 

juurikaan sisäänrakennettu musiikin opetussisältöihin. Tunne yhtymäkohtien puutteesta on erit-

täin ymmärrettävä, koska käsitteellisesti kaukana toisistaan olevien alojen yhdistäminen vaatii 

laajaa tieteidenvälisyyttä, mikä tekee siitä haastavaa (Huutoniemi ym., 2010, s. 82). Musiikin-

opettajat kokevatkin, että monet muut oppiaineet ovat musiikkia luontevampi alusta kestävän 

kehityksen kasvatukselle, ja koska kestävän kehityksen teemoja käydään niin paljon läpi muissa 

oppiaineissa, musiikin panos tuntuu tarpeettomalta. Tämä vahvistaa aiempien tutkimusten ha-

vainnot siitä, että aineenopettajat eivät välttämättä koe kestävän kehityksen teemoja oleellisiksi 

oman oppiaineensa kannalta, ja että oman oppiaineen ympäristönäkökulma on usein vaikea 
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löytää (Aarnio-Linnanvuori, 2018; Borg ym., 2012). Tästä syystä moni musiikinopettaja ei ollut 

ennen haastattelua juurikaan miettinyt omaa opetustaan kestävän kehityksen näkökulmasta.  

Musiikinopettajat kokevat, että kestävän kehityksen teemojen käsittely musiikintunnilla vaatisi 

esimerkiksi jonkin teemaviikon, sillä muuten teemojen käsittely tuntuu tarpeettomalta ja haas-

tavalta. Kestävän kehityksen kaltaisia monialaisia teemoja käsitelläänkin kouluissa perinteisesti 

erilaisten teemapäivien, tapahtumien ja projektien kautta (Aarnio-Linnanvuori, 2015). Kuiten-

kaan kukaan haastatelluista opettajista ei ole osallistunut kestävään kehitykseen liittyvään tee-

maviikkoon tai MOK-työskentelyyn, koska sellaista ei joko ole osunut vielä kohdalle, tai opet-

taja on päättänyt jättää siihen osallistumatta aiheen haasteellisuuden vuoksi. 

Musiikinopettajien käsityksen mukaan myös kestävään kehitykseen liittyvän tiedon puute voi 

muodostua haasteeksi. Se, että opettaja ymmärtäisi kestävän kehityksen moniulotteisuuden, ja 

että hänellä olisi enemmän asiantuntemusta aiheesta, voisi auttaa opettajaa huomioimaan sitä 

paremmin omassa opetuksessa. Myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että aineenopetta-

jien kokemus asiantuntemuksen puutteesta voi muodostua esteeksi kestävän kehityksen teemo-

jen opettamiselle (Borg ym., 2012; Kang, 2019; Uitto & Saloranta, 2017).  

Tutkimukseni perusteella musiikinopettajat pyrkivät toteuttamaan kestävän kehityksen kasva-

tusta erityisesti musiikintuntiensa toimintakulttuurin ja arkisten käytänteiden kautta. Oman käy-

töksensä ja esimerkkinsä kautta opettajat pyrkivät viestittämään oppilaille kestävän kehityksen 

mukaisia arvoja. Ohjeistamalla oppilaita kohtelemaan soittimia hyvin ja vähentämällä paperin 

määrää musiikinopettaja voi vähentää musiikkiluokan luonnonvarojen kulutusta sekä välittää 

oppilaille viestiä kestävistä kulutustottumuksista. Myös Buchananin (2012) selvityksessä pape-

rin vähentäminen digitaalisten materiaalien avulla oli yksi musiikinopettajien mainitsemista 

kestävyyskasvatuksen keinoista (Buchanan, 2012). Opettajien mukaan oppilaiden tasa-arvoi-

nen kohtelu musiikintunneilla viestittää oppilaille yhdenvertaisuutta, ja mahdollisuus vaikuttaa 

tuntien toimintaan voi valmistaa oppilaita yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja oman toimin-

nan merkityksen tiedostamiseen. Myös se, että opettaja nostaa kestävän kehityksen teemoja 

esille arkisissa keskusteluissa viestittää oppilaille, että kestävät arvot ovat opettajalle tärkeitä. 

Tämä tutkimus vahvisti Uiton ja Salorannan (2017) havainnot siitä, että musiikinopettajat kä-

sittelevät opetuksessaan erityisesti kulttuurisen kestävyyden teemoja (Uitto & Saloranta, 2017). 

Kulttuurinen kestävyys nivoutuu muita kestävän kehityksen osa-alueita luontevammin musii-

kin opetussuunnitelmaan, joten niiden käsittely opetuksessa tuntuu opettajista mielekkäältä ja 
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tärkeältä. Aiemmassa kirjallisuudessa painotetaan sitä, että eri kulttuurien musiikkiin perehty-

mällä oppilaat oppivat ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureja ja eri taustaisia ihmisiä 

(Anderson & Campbell, 2010, s. 1–2; Louhivuori, 2009, s. 17; Toivanen, 2009, s. 329), ja tässä 

tutkimuksessa haastatellut musiikinopettajat jakoivat tämän näkemyksen. Monipuolisesti eri 

musiikkikulttuureihin tutustumisen ja musisoinnin lisäksi opettajat pyrkivät herättämään kes-

kustelua eri musiikkikulttuurien ja populaarimusiikin tyylien taustalla olevista kulttuurisen tai 

sosiaalisen kestävyyden teemoista ja ongelmista. 

Taiteen kautta on mahdollistaa tuoda esiin yhteiskuntaa ja kestämätöntä elämäntapaa kritisoivia 

ääniä (Cantell, 2020, s. 164; Curtis, 2017, s. 4). Tästä syystä myös musiikinopettajalla on käy-

tettävissä paljon materiaalia kestävän kehityksen kasvatukseen, sillä monet kappaleet ottavat 

kantaa erilaisiin kestävää kehitystä koskeviin ongelmiin. Kestävän kehityksen teemoja käsitte-

levän musiikin kuunteleminen nostetaankin esiin monissa tutkimuksissa ja artikkeleissa (Cer-

mak, 2012; Cheng, 2015; Publicover ym., 2018; Ramsey, 2002; Shevock & Bates, 2019; Turner 

& Freedman; 2014). Myös tässä tutkimuksessa musiikinopettajilla oli hyviä kokemuksia kap-

paleiden sanoituksien ja niiden taustalta löytyvien tarinoiden käyttämisestä keskustelun herät-

täjinä, erityisesti kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden teemoja käsiteltäessä.  

Uiton ja Salorannan (2017) tutkimuksessa kävi ilmi, että musiikinopettajat eivät juurikaan kä-

sittele opetuksessaan kestävän kehityksen ekologisia ulottuvuuksia (Uitto & Saloranta, 2017), 

ja tämä piti osittain paikkaansa myös tässä tutkimuksessa. Musiikinopettajat kokivat ekologisen 

kestävyyden teemojen liittämisen musiikinopetukseen haasteelliseksi, mutta opettajien jou-

kosta löytyi kuitenkin hieman kokemusta ympäristöteemaisten laulujen tekemisestä ja ääniym-

päristön kuuntelusta. Oman kestävän kehityksen teemoja käsittelevän musiikin tekeminen ja 

esittäminen nostetaankin esiin useissa lähteissä (ks. Cermak, 2012; Cheng, 2015; Shevock & 

Bates, 2019; Sipari, 2016, s. 115; UNESCO, 2012b), ja myös musiikinopettajat pitivät sitä hy-

vänä mahdollisuutena käsitellä ekologisen kestävyyden teemoja.  

Äänimaisematutkijat korostavat äänellisen ympäristön kuuntelun merkitystä ympäristösuhteen 

muodostumisessa (Kankkunen, 2018, s. 11), ja myös luonnon äänien kuuntelutehtävää käyttä-

neen musiikinopettajan käsityksen mukaan työtapa auttoi oppilaita arvostamaan ja hahmotta-

maan ympäristöään paremmin. Jo se, että oppilaat menivät ulos luontoon istumaan kaikessa 

rauhassa, tuntui oppilaista mielekkäältä ja sai heidät näkemään luonnon positiivisia vaikutuksia. 

Musiikintunnin pitäminen ulkona olikin yksi tutkimuksessa esiin nousseista mahdollisista kei-

noista käsitellä kestävän kehityksen aiheita musiikinopetuksessa. Aiemmissa tutkimuksissa on 
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havaittu, että ulkona tapahtuvalla musiikinopetus tai musiikillinen toiminta voi vaikuttaa posi-

tiivisesti luovuuteen, keskittymiseen, musiikilliseen tekemiseen sekä luontosuhteeseen (Adams 

& Beauchamp, 2021; Arbuthnott & Sutter, 2019). Ulkona tapahtuva musiikinopetus ja äänelli-

sen ympäristön kuuntelu voisivat olla potentiaalisia työskentelytapoja kestävyysaiheisessa mu-

siikinopetuksessa, sillä ääniympäristön havainnointi ja elämyksellinen kuuntelu on sisällytetty 

myös perusopetuksen musiikin opetussuunnitelmaan (Opetushallitus, 2014, s. 141, 263, 422). 

Ympäristön äänten muokkaaminen ja koostaminen musiikilliseksi kokonaisuudeksi on myös 

yksi mahdollinen sävellyskasvatuksen työmuoto, sillä se vahvistaa oppilaan kuuntelukykyä, 

äänellistä toimijuutta ja oman äänen esiin tulemista (Kankkunen, 2018, s. 170). 

Opettajat näkivät mahdollisena ekologisen kestävyyden työtapana myös ympäristöaiheisten 

kappaleiden soittamisen ja analysoimisen. Shevockin & Batesin (2019) mukaan ympäristöasi-

oihin kantaa ottavia kappaleita kuuntelemalla ja niistä keskustelemalla voi kehittää oppilaiden 

ekologista lukutaitoa (Shevock & Bates, 2019, s. 17). Kuitenkin musiikinopettajien keskuu-

dessa heräsi myös epäilys siitä, että pelkkä ympäristöaiheisten laulujen laulaminen ei aidosti 

edistä kestävän kehityksen ajattelua, vaan saattaa jäädä irralliseksi ja keinotekoiseksi. Publico-

verin ja kollegoiden (2018) tutkimuksen mukaan ympäristökasvatuksessa kannattaa käyttää 

korkeatasoista, kohdeyleisölle sopivaa ja kiinnostavaa, erilaisia koukkuja sisältävää ja omakoh-

taista musiikkia, joka ei saarnaa (Publicover ym., 2018). Näillä kriteereillä valittu musiikki yh-

distettynä keskusteluun voisi siis olla yksi mahdollisuus ekologisten teemojen käsittelyssä. 

Moni musiikinopettaja käsittelisi kestävän kehityksen teemoja erilaisten projektien kautta. 

Opettajien esiin nostamia ideoita olivat ilmastonmuutoksen takia uhattuna oleviin musiikkikult-

tuureihin liittyvä ryhmätyö, kierrätyssoitinten tekeminen sekä omien ympäristöaiheisten kap-

paleiden tekeminen ja niiden koostaminen ekologisesti järjestetyksi konsertiksi. Myös kestävän 

kehityksen kasvatuksen kirjallisuus korostaa osallistavia ja yhteistoiminnallisia oppimismene-

telmiä, sillä ne kehittävät oppilaiden kriittistä ajattelua ja reflektointitaitoja (Scoullos & Malo-

tidi, 2004, s. 18; Unesco, 2012a; Wals, 2012, s. 27). Kun oppilaat pääsevät itse tekemään ja 

tutkimaan ilmiöitä sekä oivaltamaan asioita kestävän kehityksen ongelmista, asiat jäävät toden-

näköisesti paremmin mieleen.  

Opettajien käyttämät ja ideoimat työtavat olivat hyvin samankaltaisia kuin Chengin (2015) tut-

kimuksessa, joka tarkasteli kestävän kehityksen kasvatusta musiikinopetuksessa. Chengin tut-

kimuksessa opettajat hyödynsivät kestävyysteemaisessa musiikinopetuksessa aiheeseen liitty-
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vän musiikin kuuntelua, esittämistä ja itse tekemistä, musiikkivideoiden katsomista, kierrä-

tysssoittimia sekä äänimaailman tekemistä teemaa käsitteleviin elokuviin (Cheng, 2015, s. 272–

273). Tässä tutkimuksessa opettajat nostivat esiin musiikkivideoita ja äänimaailmaa lukuun ot-

tamatta samoja työtapoja. 

Jos opettajien käsityksiä musiikinopetuksen mahdollisuuksista kestävän kehityksen kasvatuk-

sen toteuttamisessa rinnastaa ympäristökasvatuksen kolmikantamalliin, niistä on havaittavissa 

kaikki kolme tasoa: ympäristöstä, ympäristössä ja ympäristön puolesta kasvattaminen (ks. Pal-

mer, 1998). Käsittelyssä olevien kappaleiden taustoittaminen ja musiikkiteollisuuteen liittyvien 

ympäristökysymysten esiin nostaminen kattaa tiedollisen tason eli ympäristöstä kasvattamisen. 

Ympäristössä kasvattaminen puolestaan käy ilmi ääniympäristön kuuntelutehtävien ja ulkona 

pidettävien musiikintuntien muodossa. Erityisesti musiikinopettajien käsityksissä korostuu kui-

tenkin ympäristön puolesta kasvattaminen, sillä he painottavat erityisesti musiikintuntien toi-

mintakulttuurin ja musiikin yhteiskunnallisten vaikuttamismahdollisuuksien merkitystä.  

Se, että musiikinopettajat kokevat kestävän kehityksen teemat ja niiden yhdistämisen omaan 

opetukseen haastaviksi ei yllätä, sillä teemoja ei juurikaan ole käsitelty heidän koulutuksessaan. 

Myös aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että siihen nähden, miten selkeästi kestävän kehi-

tyksen teemat ovat esillä opetussuunnitelmissa, opettajankoulutus ei huomioi riittävästi kestä-

vän kehityksen teemoja, eivätkä aineenopettajat saa tarpeeksi tiedollisia ja pedagogisia val-

miuksia aiheen lähestymiseen (Pathan ym., 2012, s. 31; Yli-Panula ym., 2017, s. 225). Kangin 

(2019) tutkimuksessa havaittiin, että kestävän kehityksen koulutusta saaneet opettajat ymmär-

sivät hyvin kestävästä kehityksen ilmiöitä ja näkivät sen opettamisessa paljon mahdollisuuksia 

(Kang, 2019, s. 11–12). Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että jos opettajat eivät 

ole saaneet koulutusta kestävän kehityksen opettamiseen, teemojen käsittely jää kiinni heidän 

henkilökohtaisesta kiinnostuksestaan ja perehtyneisyydestään. Kirjallisuudessa painotetaankin 

sitä, että opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa tulisi avata kestävän kehityksen ko-

konaisvaltaisuutta ja monialaisuutta, sekä antaa opettajille työkaluja käsitellä aihetta omassa 

oppiaineessaan (Hofman-Bergholm, 2018, s. 27; Pathan ym., 2012, s. 39; Uitto & Saloranta, 

2017, s. 16; Wolff ym., 2017, s. 16). 



 

102 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka 

Hyvään tutkimuskäytäntöön kuuluu tutkimuksen luotettavuuden arviointi (Aaltio & Puusa, 

2020). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnille ei ole olemassa yksiselitteisiä oh-

jeita (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 163), vaan luotettavuutta tarkastellaan jokaisen tutkimuksen 

kohdalla sen mukaan, mitä laadullisia menetelmiä siinä on käytetty (Aaltio & Puusa, 2020). 

Useimmissa tapauksissa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi arvioida esimerkiksi tutki-

muskohteen, tutkijan omien sitoumusten, aineiston hankinnan, analyysin ja raportoinnin näkö-

kulmista (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 163–164). Tässä alaluvussa tarkastelen oman tutkimuk-

seni luotettavuutta ja eettisiä näkökulmia. 

Esiymmärrys tutkittavasta aiheesta suuntaa tutkijan ajatuksia ja ohjaa tiedon hankinnassa (Aal-

tio & Puusa, 2020). Omaan esiymmärrykseeni vaikutti se, että tarkastelin kandidaatintutkiel-

massani musiikkikasvatuksen ja ympäristökasvatuksen leikkauspintoja. Ennen tutkimuksen 

aloittamista olin siis jo perehtynyt aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, mikä ohjasi työskente-

lyäni ja tiedon hankintaa. Lisäksi omaan esiymmärrykseeni vaikutti se, että kestävän kehityksen 

arvot ovat minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeitä. Tämän takia pyrin koko tutkimusprosessin 

ajan pitämään huolta siitä, etteivät omat näkemykseni ja arvomaailmani pääse ohjailemaan tut-

kimuksen kulkua ja tulosten tulkintaa. Kuitenkin laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkas-

tellessa on tiedostettava se, että tutkija vaikuttaa saatavaan tietoon jo keruuvaiheessa, ja että 

kyse on hänen tulkinnoistaan (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 189). Vaikka tutkimus onkin arvo-

vapaata, tutkijan arvot vaikuttavat hänen tekemiinsä valintoihin (Vilkka, 2021), ja kaikki tutki-

jan havainnot ja tulkinnat perustuvat aina taustalla vaikuttaviin esioletuksiin (Aaltio & Puusa, 

2020). Tästä syystä oma arvomaailmani on varmasti vaikuttanut jonkin verran myös tämän tut-

kimuksen tuloksiin ja niiden tulkintaan. 

Tutkittavaan kohteeseen huolellisesti perehtyminen ja monien näkökohtien huomioon ottami-

nen lisäävät tutkimuksen luotettavuutta (Aaltio & Puusa, 2020). Pyrin perehtymään tutkimus-

aiheeseeni mahdollisimman perusteellisesti, ja muodostamaan tutkimukseni teoriaosan niin, 

että myös kestävään kehitykseen perehtymätön lukija pystyisi muodostamaan aiheesta riittävän 

hyvän ymmärryksen. Suosin lähdemateriaalina pääasiassa melko uusia tieteellisiä julkaisuja, 

mutta aiemman tutkimuksen vähyyden takia lähdekirjallisuuden joukosta löytyy myös ei-tie-

teellisiä ja melko vanhoja julkaisuja. 

Tutkimukseni haastateltavat ovat koulutettuja, eri puolella Suomea työskenteleviä musiikin-

opettajia, joilta en edellyttänyt perehtyneisyyttä kestävän kehityksen teemoihin. Tällä tavoin 
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pyrin saamaan mahdollisimman totuudenmukaisen ja monipuolisen kuvan musiikinopettajien 

erilaisista käsityksistä kestävän kehityksen kasvatukseen liittyen. Päädyin tähän ratkaisuun 

myös käytännön syistä, sillä jos olisin vaatinut musiikinopettajilta kokemusta tai perehtynei-

syyttä kestävään kehitykseen liittyen, haastateltavien löytäminen olisi todennäköisesti ollut to-

della vaikeaa. On huomioitava, että tutkimukseni tulokset eivät ole yleistettäviä, koska haasta-

teltavien määrä on niin pieni. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kuitenkin ymmärtämään 

tutkittavaa ilmiötä syvällisesti ja etsimään uusia näkökulmia, jolloin muutamaa henkilöä haas-

tattelemalla voidaan saada merkittävää tietoa (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 59). Tästä syystä 

koen, että viisi haastateltavaa oli tässä tutkimuksessa riittävä määrä tuomaan esiin erilaisia kä-

sityksiä ja näkökulmia. On myös huomioitava, että haastattelemani opettajat ovat melko nuoria 

ja heillä on takanaan verrattain vähän työkokemusta, mikä varmasti vaikuttaa tutkimukseni tu-

loksiin.  

Teemahaastatteluaineiston laatuun voi vaikuttaa hyvällä haastattelurungolla sekä pohtimalla 

etukäteen keinoja syventää teemoja erilaisten lisäkysymysten avulla (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 

s. 184). Pyrin suunnittelemaan haastattelurungon huolellisesti tutkimuskysymysteni pohjalta, 

sekä miettimään etukäteen mahdollisia lisäkysymyksiä. Haastatteluaineiston luotettavuus voi 

riippua myös tallenteiden laadusta (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 184), mikä korostuu tässä tut-

kimuksessa, jossa haastattelut toteutettiin etäyhteyksillä. Kahdella eri laitteella äänittäminen 

varmisti kuitenkin sen, että jos toisen äänitteen äänenlaatu oli huono ja joistakin sanoista oli 

vaikea saada selvää, pystyin tarkistamaan epäselvät kohdat toiselta äänitteeltä. 

Haastattelutilanteessa avasin jonkin verran tutkimukseni keskeistä käsitteistöä kertomalla, mil-

laisia eri ulottuvuuksia kestävään kehitykseen liitetään. En kuitenkaan avannut eri ulottuvuuk-

sien merkityksiä ja sisältöjä. Tämä vaikutti varmasti haastateltavien ajatteluun ja vastauksiin, 

sillä haastattelun alussa suurin osa kertoi liittävänsä kestävään kehitykseen lähinnä ekologisia 

tekijöitä. Koin kuitenkin käsitteen avaamisen tärkeäksi, koska en ollut vaatinut haastateltavilta 

perehtyneisyyttä kestävän kehityksen teemoihin. Tätä lukuun ottamatta pyrin haastattelutilan-

teessa välttämään minkäänlaista johdattelua tai sitä, että oma arvomaailmani heijastuisi kysy-

myksiini tai kommentteihini. 

Fenomenografisessa analyysissa luotettavuuden kannalta erityisen tärkeää on uskollisuus ai-

neiston käsityksen eroavaisuuksille, jolloin jokainen haastattelu on mahdollista sijoittaa sen si-

sälle (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169). Aineistoa analysoidessani pidin huolta, että kaikki 
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tutkimuskysymyksiini liittyvät käsitykset tulivat varmasti huomioiduiksi, ja että kategoriajär-

jestelmäni edustaa kaikkia viittä haastattelua. Analyysin luotettavuuden kannalta tärkeää on 

myös se, että kategoriat ovat toisistaan eroavia (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169). Analyy-

siprosessi oli haastava aineiston hajanaisuuden ja käsitysten eroavaisuuksien vuoksi, mutta 

koen kuitenkin luoneeni kuvauskategoriajärjestelmän, joka edustaa koko aineistoa ja jonka ka-

tegorioiden väliset erot ovat selkeät. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen jokaisen 

vaiheen toteuttamisesta (Hirsjärvi ym., 2010, s. 232–233). Tutkimusprosessin perusteellinen 

kuvaus ja aineistolainaukset lisäävät tulkinnan läpinäkyvyyttä, ja samalla lukija pystyy arvioi-

maan tutkijan huomioita (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 170). Pyrin tutkimuksessani selosta-

maan mahdollisimman tarkkaan tutkimuksen vaiheet ja erityisesti analyysin etenemisen. Olen 

pyrkinyt myös auttamaan lukijaa hahmottamaan teoriataustaa, analyysin kulkua ja kuvauskate-

goriajärjestelmää erilaisten taulukoiden ja graafisten esitysten avulla. Lisäksi suorat aineisto-

lainaukset auttavat lukijaa seuraamaan päättelyketjun etenemistä (Aaltio & Puusa, 2020). 

Laadullisen tutkimuksen laadun arvioinnissa keskeistä on myös eettisten periaatteiden huomi-

oiminen (Aaltio & Puusa, 2020). Tässä tutkimuksessa olen noudattanut Tutkimuseettisen neu-

vottelukunnan ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita, eli tutkittavat ovat osal-

listuneet tutkimukseen vapaaehtoisesti, heillä oli mahdollisuus peruuttaa tai keskeyttää osallis-

tumisensa, ja he saivat tietoa tutkimuksen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta (Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta, 2019, s. 8–9). Heti litteroinnin jälkeen haastatteluaineistot anonymisoitiin, 

eli niistä poistettiin kaikki tunnistetiedot, kuten nimet, asuinpaikkakunnat ja koulujen nimet. 

Lisäksi päädyin muokkaamaan joitakin vahvasti murteellisia ilmauksia yleiskielisemmiksi, jot-

tei siitä voisi myöskään päätellä haastateltavan asuinpaikkakuntaa. Toteutin tämän kuitenkin 

erittäin harkinnanvaraisesti ja niin, ettei alkuperäisen ilmauksen merkitys varmasti muutu. 

7.3 Lopuksi 

Tutkimuksessani kävi ilmi, että musiikinopettajat ovat hankalassa tilanteessa kestävän kehityk-

sen kasvatuksen toteutuksen kannalta. Sekä perusopetuksen että lukion opetussuunnitelmien 

perusteet edellyttävät kestävän kehityksen huomioimista yleisissä osissaan, mutta musiikin 

opetussuunnitelmissa ei ole kovin paljon selkeää jalansijaa varsinkaan ekologisten teemojen 

huomioimiselle (Opetushallitus, 2014; Opetushallitus, 2019). Ympäristöön ja kestävään kehi-
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tykseen liittyvät teemat ovat tyypillisiä aiheita monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja eri-

laisissa teemaviikoissa, mutta musiikinopettajilta saattaa puuttua tarvittava kestävän kehityksen 

asiantuntijuus, jolloin musiikin ympäristönäkökulman hahmottaminen voi olla haastavaa.  

Tutkimukseni tarjoaa musiikkikasvattajille tietoa kestävästä kehityksestä ja näkökulmia musii-

kin mahdollisuuksista siihen liittyen. Tutkimuksessani nousi esiin erilaisia keinoja toteuttaa 

kestävän kehityksen kasvatusta musiikintuntien toimintakulttuurin ja erilaisten musiikkikasva-

tuksen työtapojen kautta, ja ne voivat toimia musiikinopettajille konkreettisina ideoina siihen, 

miten musiikkikasvattaja voi toimia kestävän kehityksen kasvattajana. Tutkimukseni voi myös 

auttaa opettajia löytämään oman oppiaineensa ympäristönäkökulman, mikä mahdollistaa kes-

tävän kehityksen teemojen käsittelyn musiikkikasvatuksen keinoin esimerkiksi osana monia-

laisia oppimiskokonaisuuksia. 

Koska kestävän kehityksen kasvatuksen tarve tulee tulevaisuudessa todennäköisesti vain kas-

vamaan, sen painoarvo opetussuunnitelmissakaan tulee tuskin pienenemään. Tästä syystä 

kaikki aineenopettajat, mukaan lukien musiikinopettajat kaipaisivat jonkinlaista perehdytystä 

kestävän kehityksen kasvatukseen joko opettajaopinnoissa tai täydennyskoulutuksissa. Myös 

aiheeseen liittyvät oppimateriaalit auttaisivat niin musiikinopettajia kuin muitakin aineenopet-

tajia hahmottamaan oman oppiaineensa mahdollisuuksia kestävän kehityksen kasvatuksessa.  

Tutkimustiedon vähyyden ja aiheen ajankohtaisuuden takia kestävän kehityksen ja musiikki-

kasvatuksen yhtymäkohtien tutkimukselle on tarvetta. Yksi mahdollisista jatkotutkimusaiheista 

voisi olla tarkastella niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten musiikinopettajat ottavat huo-

mioon kestävää kehitystä omassa opetuksessaan. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaisi 

siltä, että opettajan oma kiinnostus, perehtyneisyys ja arvomaailma sekä koulun toimintakult-

tuuri ovat mahdollisia vaikuttavia tekijöitä, ja näiden vaikutusta voisi tutkia tarkemmin esimer-

kiksi määrällisen tutkimuksen keinoin. Lisäksi voisi tutkia, onko opettajan iällä tai työkoke-

muksella vaikutusta siihen, miten hän toteuttaa kestävän kehityksen kasvatusta. Nuori opettaja 

saattaa tiedostaa ja tuntea paremmin kestävän kehityksen teemoja ja ongelmia, mutta toisaalta 

kokeneen opettajan voi olla helpompi lisätä opetukseensa muitakin kuin vain välttämättömiä 

musiikinopetuksen sisältöjä. 

Lisäksi voisi tutkia erilaisten musiikkikasvatuksen työtapojen käyttöä kestävän kehityksen kas-

vatuksessa. Erilaisia työtapoja voisi tarkastella esimerkiksi tekemällä toimintatutkimuksen jos-

takin musiikkia ja kestävää kehitystä yhdistävästä projektista. Myös musiikkia ja kestävää ke-
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hitystä yhdistävien monialaisten oppimiskokonaisuuksien tarkastelu tapaus- tai toimintatutki-

muksen muodossa toisi musiikinopettajille käytännönläheistä ja tarpeellista tietoa ympäristö-

teemaisen musiikinopetuksen toteuttamisesta.  
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Liitteet 

LIITE 1. Haastateltavien hakukirje. 

 
 
Hei musiikinopettaja! Haluaisin kuulla ajatuksistasi kestävään kehitykseen liittyen! 
 
Olen musiikkikasvatuksen opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu- tutkielmaani  
musiikinopetuksen mahdollisuuksista kestävän kehityksen kasvatuksessa. Tarkoitukseni on selvittää, 
miten opettajat tuovat kestävän kehityksen teemoja esille musiikintunneilla, ja millaisia käsityksiä 
opettajilla on musiikinopetuksen mahdollisuuksista kestävän kehityksen teemojen käsittelyssä.  
 
Kerään tutkimusaineiston haastattelulla, jonka kesto tulee olemaan n. 30–45 minuuttia. Haastattelu 
toteutetaan etäyhteydellä, ja sen ajankohdan voimme sopia joustavasti aikataulujesi mukaan. Tutki-
mukseen osallistuminen ei edellytä eritystä perehtyneisyyttä kestävän kehityksen teemoihin. Haas-
tatteluaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja haastateltavien anonymiteetti on turvattu. 
 
Jos olisit kiinnostunut osallistumaan tai sinulla heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostitse osoit-
teeseen laura.hiltunen@student.oulu.fi tai yksityisviestillä. Viestiä saa välittää myös eteenpäin kolle-
goille! 
 
Lämpimät kiitokset ja tsemppiä kevätkiireisiin! 
Ystävällisin terveisin,  
Laura Hiltunen 
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LIITE 2. Haastattelurunko. 

Taustatiedot  

- Koulutus, työpaikka, työkokemus, sukupuoli, ikä  

 

Kestävän kehityksen käsite  

- Mitä mielestäsi kestävä kehitys tarkoittaa?  

- Mitä eri osa-alueita se pitää sisällään? 

o Tarvittaessa autoin tässä kysymyksessä kertomalla, että kestävän kehityksen katsotaan 

yleensä koostuvan ekologisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ulottuvuuk-

sista. 

- OPSissa puhutaan kestävästä elämäntavasta, mitä se pitää sisällään? 

- Millainen merkitys kestävän kehityksen arvojoilla on sinulle henkilökohtaisessa elämässäsi? 

- Miten opettajankoulutuksessa on käsitelty kestävän kehityksen teemoja? 

 

Kestävän kehityksen kasvatus  

- Miten kestävän kehitys ilmenee koulunne toimintakulttuurissa ja työyhteisössä?  

- Miten kestävän kehityksen kasvatusta toteutetaan teidän koulussanne? 

- Mitä kestävä kehitys tarkoittaa kasvatuksessa? Mikä on kasvatuksen rooli kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamisessa? 

 

Kestävä kehitys musiikinopetuksessa 

- Millä tavoin pyrit ottamaan kestävän kehityksen huomioon musiikintuntiesi toimintakulttuurissa 

ja oppimisympäristöissä?  

-      Minkälaisia mahdollisuuksia musiikinopettajalla on toteuttaa kestävän kehityksen kasvatusta? 

- Kuinka hyödylliseksi näet musiikinopetuksen kestävän kehityksen aiheiden käsittelyssä?  

- Millaisia haasteita näet kestävän kehityksen liittämisessä musiikinopetukseen? 

- Millä tavalla olet tuonut kestävän kehityksen kasvatuksen sisältöjä esille opetuksessasi?  

- Millaisia musiikkikasvatuksen työtapoja olet käyttänyt kestävän kehityksen kasvatuksen teemo-

jen käsittelyssä?  

- Millaisia ideoita voisi olla musiikkikasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen yhdistämi-

seen? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 3. Kuvauskategoriajärjestelmä 

 

 

Kestävän kehityksen kasvatus 
musiikinopettajan näkökulmasta

Kestävän 
kehityksen sisällöt

Kestävän 
kehityksen käsite

Määritelmä

Eri ulottuvuudet

Käsitteen 
haastavuus

Kestävä 
elämäntapa

Määritelmä

Oma elämäntapa

Koulun ja 
kasvatuksen 

merkitys

Koulun 
toimintakulttuuri

Koulun 
toimintakulttuuri

Erot koulujen 
välillä

Oppilaskunnan 
aktiivisuus

Kasvatuksen 
merkitys

Musiikintuntien 
toimintakuttuuri

Opetusvälineet

Soittimet ja muu 
välineistö

Opetus-
materiaalit

Sosiaalinen 
toimintakulttuuri

Tasa-arvo

Yhteisöllisyys ja 
toisten 

huomioiminen

Vaikuttamisen ja 
onnistumisen 
kokemukset

Arkiset 
keskustelut

Musiikinopetuksen 
työtavat

Käytetyt työtavat

Keskustelu

Musisointi

Ääniympäristön 
kuuntelu

Musiikkivideo

Mahdollisuudet

Projektit

Musiikki-
teollisuus

Tunti ulkona

Kappalevalinnat

Kierrätys-
soittimet

Biisinkirjoitus

Haasteet

Käsitykset 
haasteista

Yhtymäkohtien 
puute

Tiedon puute

Ajalliset resurssit

Opettajan-
koulutus


