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Piano on psykomotorista taitoa vaativa soitin, joten sen soittotaito ei synny ilman harjoitte lua. 

Kaikenikäiset voivat halutessaan aloittaa pianonsoiton opiskelun joko erilaisissa julkis issa 

instituutioissa, niiden ulkopuolella tai itseopiskeluna. Lasten musiikilliset taidot kehittyvät 

heidän harjoittelunsa sekä vanhempien ja opettajan välisen aktiivisen yhteistyön tuloksena. 

Aikuisen taidot kehittyvät pääasiassa kovalla tahdonvoimalla ja kärsivällisyydellä. Vaikka 

aikuisten tilanne saattaa vaikuttaa haastavammalta, joissakin asioissa he ovat lapsiin nähden 

etulyöntiasemassa. Uuden harrastuksen aloittaminen ei siis ole koskaan liian myöhäistä. 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisia haasteita aloitteleva piano-

oppilas kohtaa pianonsoitossa ja millaisia pedagogisia käytäntöjä piano-opettajat käyttävät 

opetuksessaan. Olen tarkastellut työssäni erilaisia pianonsoiton opetuksen osa-alueita sekä 

erilaisia pianopedagogisia käytäntöjä, joita opettajat hyödyntävät opetuksensa aikana. 

Tutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa esitän aiemmin tehtyjä 

tutkimuksia tiiviisti samalla niiden johdonmukaisuutta arvioiden. 

Tutkimuksista selvisi, että olisi otollisinta aloittaa pianoharrastus jo nuoremmalla iällä, jolloin 

lapsi on motorisen kehityksen kannalta merkittävimmässä iässä. Ihanteellisin tilanne olisi, jos 

lapsi on altistunut musiikille ennen pianoharrastuksen alkamista. Tulevaisuudessa se myös 

auttaa nuotinluvun harjoittelussa. Vanhempien rooli korostuu lapsen pianoharrastuksessa, sillä 

heidän tehtävänä on järjestää aikaa harjoittelulle ja olla lapsensa tukena pianoharrastuksen 

parissa. Vanhempien vähäinen panostus lapsen harrastamista kohtaan voi johtaa lapsen 

oppimishalun menetykseen ja pahimmillaan jopa masennukseen. Aikuiset kokevat soittaessaan 

pääasiassa samoja vaikeuksia kuin lapsetkin. He ovat kuitenkin fyysisiltä ominaisuuksiltaan 

huomattavasti lapsia edellä. 

Iästä huolimatta pianonuottien lukeminen koetaan kuitenkin haastavaksi sen moniäänisyyden 

vuoksi. Tämän taidon opetteleminen olisikin hyvä aloittaa vasta silloin, kun musiikki on 

sisäistynyt soivaksi mielikuvaksi soittajan päässä. Ulkoa opettelua helpottaakseen teokset 

voidaan jakaa pienempiin osiin ja suurella harjoittelun määrällä teokset voidaan oppia 

lihasmuistiin. Oikeaoppinen soittoasento ja tekniikka on havaittavissa silloin, kun soittaminen 

tuntuu vaivattomalta oikeiden lihasten tehdessä töitä. Soittoteknisiin asioihin tulee opettajan 

kiinnittää tarkemmin huomiota oppilaskohtaisesti. Kaikille oppilaille eivät toimi samanla iset 

opetustavat, joten oppilaille tulee luoda ohjeet huomioimalla heidän yksilölliset tarpeensa. 

Harjoittelun tulee olla aina päämäärällistä ja ohjelmistoa valittaessa tulee huomioida oppilaan 

taitotaso sekä kappalemieltymykset.  

 

Avainsanat: aloitteleva pianonsoittaja, instrumenttipedagogiikka, oppimisvaikeudet, 

pianopedagogiikka 
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1   Johdanto 

Uuden harrastuksen löytäminen on aina virkistävää ja harrastuksen alkuhuumassa motivaa t io 

sekä innostus sitä kohtaan ovat itse kullakin korkealla. Olen harrastanut pianonsoittoa jo yli 15 

vuotta. Nykyään soitinmaailmani on avartunut musiikkikasvatusopintojen myötä, mutta 

palatessa aina pianon ääreen tunnen oloni kotoisaksi. Piano on minulle tärkein instrumentti ja 

monet ympärilläni olevat ihmiset nauttivat myös sen tarjoamasta äänimaailmasta. Olen 

kuitenkin vuosien varrella kohdannut monen aikuisen harmittelevan sitä, etteivät he ole syystä 

tai toisesta aloittaneet pianonsoittoa jo lapsena. Nämä kommentit ovat saaneet minut 

pohtimaan: Onko pianonsoiton opettelu helpompaa lapsena kuin aikuisena? Mitä pianonsoitto 

vaatii aloittelevalta soittajalta ja millä keinoin opettaja kykenee pitämään yllä oppilaan 

soittomotivaatiota? Tämänkaltaisten kysymysten ja ajatusten pohjalta sain idean 

kandidaatintutkielmaani ja tutkimuskysymyksiini ”Millaisia haasteita aloitteleva piano-

oppilas kohtaa pianonsoitossa ja millaisia pedagogisia käytäntöjä piano-opettajat käyttävät 

opetuksessaan?”. 

Hyry-Beihammer, Joukamo-Ampuja, Juntunen, Kymäläinen ja Leppänen (2013) kertovat, että 

musiikkiopistot ja -koulut, kansalais- ja työväenopistot, ammattiopistot, konservator iot, 

ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat instituutioita, jotka tarjoavat mahdollisuuden opiskella 

pianonsoittoa Suomessa. Näiden lisäksi on mahdollista hakeutua yksityisopetukseen tai aloittaa 

pianoharrastus itseopiskeluna. (Hyry-Beihammer, Joukamo-Ampuja, Juntunen, Kymäläinen & 

Leppänen, 2013.) Lennon ja Reed (2012) kertovat yhteiskunnassa toimivien 

instrumenttiopettajien roolin olevan merkittävä musiikkikasvatuksen näkökulmas ta. 

Instrumenttiopettajat tarjoavat mahdollisuutta kaikenikäisten musiikinharrastamiselle ja 

mahdollisesti samalla tietämättään he opettavat tulevia musiikkikasvatuksen opiskelijo ita 

(Lennon & Reed, 2012). Oma pianoharrastukseni historia sisältää pianokoulun ja 

kansalaisopiston, jonka jälkeen vielä yhdeksän vuoden musiikkiopisto-opinnot. Vuosien 

varrella olen kuullut tuttavieni sanovan, että minusta tulee vielä joskus musiikinopettaja. Nyt 

olen opiskelemassa musiikkikasvatusta ja voin sanoa sen olevan suurimmaksi osin lähipiir ini 

sekä minun musiikin- ja pianonopettajieni ansiota. 

Aloittaessani pianonsoittoharrastuksen, olin 6–7-vuotias ja erittäin innokas hakeutumaan 

koskettimien ääreen. Tämän ikäisenä lapset saavuttavat pienelläkin harjoittelumäärällä hyviä 

tuloksia kehittymisessä. Adamyanin (2018) kertoo lapselle riittäväksi harjoitteluajaksi jopa 10–
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15 minuuttia päivässä. Aikuisena aloittavan tilanne onkin hieman eri, sillä soittotaidon 

hankkiminen vaatii kärsivällisiä monien tuntien mittaisia harjoittelujaksoja. Pitkäkestoisissa 

harjoitteluissa esiin nousevat yleisen lahjakkuuden ohella soittimen oppimisen tahto ja halu. 

Tahdonlujuutta mitataan ankarasti, mutta mahdollisuus soittotaidon omaamiseen on soittajan 

omissa käsissä (Adamyan, 2018). Hyry-Beihammer ym. (2013) ovat kuitenkin nostaneet esille 

sen, että samanlaisen soittoteknisen virtuositeetin saavuttaminen ei ole mahdollista enää 

aikuisiällä. 
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2   Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa esitän tutkimuskysymykseni ja avaan käsitteen systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus. Kerron tutkimusprosessini edistymisestä ja millaisia hakusanoja olen 

käyttänyt tiedonhankinnassa. Lisäksi käsittelen myös aineiston rajaamista sekä 

tutkimusetiikkaan liittyviä asioita. 

Kandidaatin tutkielmassani vastaan tutkimuskysymyksiin: 

 Millaisia haasteita aloitteleva piano-oppilas kohtaa pianonsoitossa? 

 Millaisia pedagogisia käytäntöjä piano-opettajat käyttävät opetuksessaan? 

Toteutin tutkielmani kirjallisuuskatsauksena. Tarkemmin määriteltynä kyseessä on 

systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa aiemmin tehtyjä tutkimuksia esitetään tiiviissä 

muodossa ja niiden johdonmukaisuutta arvioiden (Salminen, 2011, s. 9). Systemaatt isen 

kirjallisuuskatsauksen tavoitteena ei ole luoda laajaa kokonaisuutta, vaan yksinkertaises t i 

vastata tiettyyn tutkimuskysymykseen ja referoida laadukkaita tutkimuksia objektiivises t i. 

Monien eri henkilöiden arvioimien tutkimuksen käyttäminen lähteinä vähentää tutkielman 

puolueellisuutta sekä nostaa sen uskottavuutta että laatua. (Petticrew, 2001.) 

Fink (2005) jaottelee systemaattisen kirjallisuuskatsauksen seitsemään vaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan tutkimuskysymykset, toisessa vaiheessa tietokannat ja 

kirjallisuus. Kolmas vaihe koostuu hakutermien valinnasta, jonka jälkeen siirrytään neljänteen 

ja viidenteen vaiheeseen, joissa käsitellään tiedon seulontaa. Hakutuloksia rajataan muun 

muassa kielen ja vuosien mukaan, jolloin pyritään seuloa kirjallisuuskatsaukseen 

mahdollisimman laadukasta tutkittua materiaalia. Kuudes vaihe kattaa itse katsauksen 

tekemisen. Viimeisenä eli seitsemäntenä vaiheena tuloksista tehdään synteesi, jossa 

perustellaan tutkimuksen tarve ja selitetään löydökset ja tutkimuksien laatu. (Fink, 2005, s. 5.) 

Miettiessäni tutkimuskysymyksiä, tiesin aloittelevien piano-oppilaiden kohtaamien haasteiden 

kiinnostavan minua erityisen paljon. Tulevana musiikinopettajana halusin tuoda esille tämän 

lisäksi myös opettajan näkökulman, jota pohdin toisen tutkimuskysymyksen kautta. 

Kysymysten muodostamisen jälkeen valitsin tietokantani, joista etsin aineistoa 

kirjallisuuskatsaustani varten. Lähdemateriaalin etsimiseen käytin Oulun yliopiston omaa 

tiedekirjastoa Pegasusta sekä Oulun julkista kaupunginkirjastoa. Suomenkielisiä lähteitä etsin 

Oula-Finna-tietokannasta ja kansainvälisten lähteiden etsimiseen hyödynsin Google Scholar, 
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EBSCO- sekä ProQuest-tietokantoja. Tietokantojen ollessa selvillä, aloin miettimään 

parhaimpia mahdollisia hakutermejä, joilla sain etsittyä lähdemateriaalia vastatakseni 

tutkimuskysymyksiini. Päähakutermeinä päädyin käyttämään sanoja ”piano pedagogy”, 

”instrument pedagogy”, ”learning difficulties” ja ”beginner”. Suomenkielisiä tieteellis iä 

julkaisuja olen etsinyt hakusanojen suomenkielisillä vastikkeilla. Tutkielmaa tehdessäni pyrin 

käyttämään kaikkein tuoreimpia löytämiäni tutkimustietoja ja samalla rajaamaan 

hakutuloksistani vanhimmat sekä ei-vertaisarvioidut hakutulokset pois. Näin varmistuin siitä, 

että katsaukseeni keräämäni tieto on luotettavaa ja mahdollisimman ajankohtaista. Tarkistin 

myös käyttämieni aineistojen mahdolliset JUFO-luokitukset. Näiden edellä mainittujen 

vaiheiden jälkeen aloitin itse katsauksen tekemisen ja muodostin (luvussa 4) keräämistäni 

aineistosta synteesin. 

Ensimmäisenä opiskeluvuotena sain tehtäväksi tutustua armenialaisen musiikkitaiteen tohtorin, 

piano-opettajan ja pianistin Anna Adamyanin (2018) artikkeliin: ”Music Education Issues for 

Adult Beginners in Armenia: Specifically the Analysis of the Difficulties of Piano Playing” . 

Viittaan useasti hänen tuottamaansa tutkimukseen ja pidän sitä oman inspiraationi päälähteenä. 

Toinen keskeinen lähde on turkkilaisen yliopisto-opettajan Mari Barsamyanin (2019) tutkimus: 

”Piano education in adults” ja vielä näiden lisäksi suomalainen Eeva-Kaisa Hyry-

Beihammerin ym. (2013) ”Instrumenttiopettaja oppilaan kokonaisvaltaisen muusikkouden 

kehittäjänä”, joka auttoi minua ymmärtämään oppilaslähtöisen instrumenttiopetuksen tärkeyttä 

ja syventämään instrumenttiopettajan työtä sekä tehtäviä. Näiden lisäksi olen myös erityises t i 

hyödyntänyt Johanna Hasun (2017), Annu Tuovilan (2003) ja Kirsi Vikmanin (2001) tekemiä 

väitöskirjoja. 

Metsämuurosen (2003, s. 13–14) mukaan kuitenkaan kaikkea tietoa ei voi käyttää 

lähdemateriaalina. Hän linjaa kelvollisiksi lähdemateriaaleiksi kaikki lisensiaattitö is tä 

korkeampitasoisemmat työt. Hänen mukaansa tieteelliset artikkelit ja väitöskirjat ovat 

luotettavia lähteitä, sillä ne ovat käyneet läpi ankaran seulonnan alan asiantuntijoiden toimesta. 

Tästä syystä tutkielmaa tehdessäni en ole käyttänyt lähteinä kandidaatin- ja pro gradu -

tutkielmia, mutta olen kuitenkin hyödyntänyt niitä luotettavan aineiston etsimisessä. 

Kunnioitan aihetta aiemmin tutkineita ja viittaan asianmukaisesti niitä henkilöitä, joille se 

kunnia kuuluu. Kuten Kuula (2001) on maininnut asianmukaisen viittaamisen kaikkiin 

lähteisiin olevan välttämätöntä. Hänen mukaansa tämä kuuluu tieteenteon perusperiaatteis i in 

riippumatta tieteenalasta ja kertoo kirjoittajan perehtyneisyydestä aiheeseen. 
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3   Toimivat käytännöt osana pianopedagogiikkaa 

Tässä luvussa käsittelen lähdekirjallisuuden pohjalta poimimiani pianopedagogiika lle 

ominaisia opetuskäytäntöjä. Jotta haasteita osataan huomioida, ne täytyy tunnistaa. Nostankin 

esille aikuisten ja lasten tyypillisimpiä haasteita, joita he kohtaavat soittaessaan pianoa ja etsin 

ratkaisuja vaikeuksien voittamiseksi. 

3.1 Pianonsoiton opetuksen osa-alueita 

Pianopedagogiikka on pianonsoiton opettamisen taito. Sitä annetaan opettajan toimesta yksilö -  

tai ryhmätunneilla, luokkatiloissa ja kouluissa. (Nyein, Charanyananda, Fyr, & Laovanich, 

2018.) Nykypäivän soitonopetus perustuu pitkälti niin sanottuun mestari-kisälli-perinteeseen 

(esim. Burwell, 2012; Gaunt, 2009; Hanken & Nerland, 2011), jossa opettajan rooli on 

kokeneempana asiantuntijana ohjata ja tutustuttaa nuorempaa alan noviisia eli oppilasta 

käytännön toiminnan kautta alan syvimpiin salaisuuksiin (ks. Hyry-Beihammer ym., 2013). On 

myös olemassa vaihtoehtoisia lähestymistapoja opetukselle, joista esimerkkinä Coutts (2018) 

esittelee oppilaslähtöistä opettamista soitonopetukselle. Siinä opettajien täytyy asettaa etusijalle 

ihmissuhteensa oppilaidensa kanssa ja heidän tulee myös reflektoida omia odotuksiaan 

oppimistuloksista ja olla avoinmielisiä uudenlaiselle lähestymistavalle. Couttsin (2018) 

mukaan tämä johtaa oppimistuloksien paranemiseen ja oppimisprosessin kokonaisvaltaiseen 

mielekkyyteen. 

Soittoteknisesti jokaisella soittimella on omat erityispiirteensä ja jokaisen instrumentin 

pedagogiikka muotoutuu juuri soitinkohtaisten ominaisuuksien huomioimisesta (Vikman, 

2001, s. 38). Pianotunnin aikana opettaja kiinnittää huomiotaan oppilaan suoritukseen monella 

tavalla. Kautta aikain ensimmäinen teos, joka käsittelee erityisesti pianopedagogiikkaa, on 

espanjalaisen Tomás de Santa Marian kirjoittaman kirja: Arte de Tañer Fantasia, vuodelta 

1565. Barsamyan (2019) esittelee tätä kirjaa, joka on ensimmäinen laadultaan sisältäen 

pianopedagogiikkaan liittyviä lähestymistapoja. Kirjan ensimmäisessä osassa, luvussa 13 on 

esitelty kahdeksan erilaista tuntomerkkiä oppilaan hyvästä työskentelystä: (i) oikeassa rytmissä 

soittaminen, (ii) oikea käden asento sekä (iii) istuma-asento, (iv) selkeä ja tarkka tulkinta, (v) 

soiton rentous nopeissa ja hitaissa kohdissa, (vi) järkevät sormijärjestykset, (vii) yleisön 

nautinnon huomioon ottaminen ja (viii) musiikkiteoksen koristuksien toteuttaminen. Piano-

opettajat tarkkailevat näitä kahdeksaa erilaista tuntomerkkiä vielä melkein 500 vuotta 

myöhemminkin huomaten samankaltaisia haasteita oppilaan iästä riippumatta. 
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Piano on pääosin psykomotorista taitoa vaativa soitin, joten soittotaidon parantuminen tulee 

työn ja harjoittelun kautta (Barsamyan, 2019). Motoristen taitojen kehittyminen voidaan jakaa 

kolmeen vaiheeseen: hahmotusvaihe eli karkeamotorinen vaihe, jäsentymisvaihe eli 

hienomotorinen vaihe sekä vakiintumisvaihe eli automatisoitumisen vaihe (esim. Hyry-

Beihammer ym., 2013; Ojanen, 2011). Hyry-Beihammer kollegoineen (2013) toteavat pianoa 

soittaessa huomion kiinnittyvän moneen asiaan kerrallaan, jolloin useamman liikesar jan 

huomioiminen vaatii onnistuakseen liikkeiden automatisoitumista. Adamyan (2018) painottaa, 

että soiton opiskelua ei saa nähdä lyhyenä prosessina, vaan se vaatii oppilaalta pitkäjänteisyyttä 

lukuisiin harjoituskertoihin sekä valmiutta jopa koko elämän mittaiseen prosessiin. Myös 

tietynlaisien pitkäjänteisen liikkeiden toistaminen on todettu parantavan suoritusta (Heuer & 

Wing, 1984). 

3.1.1 Nuottikuvan tulkinta ja ulkoa soittaminen 

Hyry-Beihammer kollegoineen (2013) kertovat nuotinlukutaidon opettelemisen ja kehittämisen 

olevan tärkeä osa instrumenttiopintoja. Hasu (2017) mainitsee väitöskirjassaan musiik in 

muistiin merkitseminen viisiviivaiselle viivastolle perustuvan 1600-luvulla vakiintuneeseen 

sopimukseen. Hän lisää nuotinluvun tarkoittavan rytmin sekä sävelkorkeuden lukemista ja 

muuntamista soivaan muotoon antaen samalla tilaa soittajan omalle tulkinnalle ja esittämise lle. 

(Hasu, 2017, s. 80.) Vikman (2001, s. 146) kertoo nuotinluvun tarkoittavan kuullun ja nähdyn 

musiikillisen informaation muuttamista motoriseen toimintaan. 

Pianonuotit kirjoitetaan yleensä kahdelle nuottiviivastolle sen moniäänisyyden vuoksi (Kianto, 

1994, s. 12; Vikman, 2001, s. 38). Tämä tuottaa usein kuitenkin hankaluuksia, sillä esimerkik s i 

Adamyan (2018) havaitsi kahden nuottiviivaston tuottavan merkittäviä ongelmia nuotinluvun 

ja koskettimien hahmottamisessa (Adamyan, 2018). Kianto (1994, s. 13) kertoo pianonuott ien 

lukemisen olevan todella hankalaa muiden soittimien nuottien lukemiseen verrattuna, joten sen 

taidon opettelu tulisikin aloittaa vasta silloin, kun musiikki on sisäistynyt soittajan päässä 

soiviksi mielikuviksi. Tätä järjestystä hän pitää luonnollisena, sillä olisi nurinkurista opettaa 

esimerkiksi lapsi lukemaan ennen kuin hän osaa edes puhua. 

Haastavuuden takia Barsamyan (2019) havaitsi tutkimuksessaan osan oppilaista aloittaneen 

välittömästi teoksen ulkoa opettelemisen, pyrkien täten välttämään suoraan nuoteista 

soittamisen. Tämä johtaa kuitenkin väärään nuottien, rytmien, sormijärjestyksien ja tulkinnan 

muodostumiseen. Barsamyan kertookin, että ulkoa opetteleminen tulisi tapahtua vasta teoksen 
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nuoteista opettelemisen jälkeen. Adamyan (2018) on tutkimuksessaan esittänyt erilaisia keinoja 

helpottaakseen teoksen ulkoa opettelemista. Hänen mukaansa teoksen voi jaksottaa eri pituis i in 

osiin ja harjoitella pieninä palasina kerrallaan. Teosta harjoitellessa erityistä huomioita tulis i 

kiinnittää osien loppuihin ja loppukadensseihin. Adamyan korostaa, kuinka tehokkaalla ja 

suurella harjoittelun määrällä teoksen saa opeteltua lopulta lihasmuistiin. Hasu (2017) näkee 

ulkoa opettelulle myös monia käytännöllisiä syitä. Teosten ollessa tarpeeksi vaikeita, 

soittaminen ja nuottien samanaikainen lukeminen käy turhan haastavaksi. Lisäksi pitempien 

kappaleiden soittaminen on hankalaa sivujen kääntämisen vuoksi. (Hasu, 2017, s. 78–79.) 

3.1.2 Tekniikka ja soittoasento yksinkertaisuudessaan 

Kianton (1994, s. 57) mukaan pianistin perustekniikkoihin kuuluu niin vaakasuoran legato kuin 

pystysuoran non legato liikkeen hallinta. Tämä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että 

vaakasuora liike on liikkumista pianon koskettimilla ja pystysuora liike on koskettimien 

painamista painovoimaa hyödyntäen. Bree ja Bernstein (1997, s. 5) kertovat, että pianist ien 

tulee pitää kynnet lyhyinä, sillä pehmeä sormen pää tuottaa paremman äänen kuin sormen 

kynsi. Käden asento koskettimistolla tulisi olla hieman pyöreähkö, jotta sormityöskente lyyn 

vaadittava voimankäyttö saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Tutkijat (Bree & Bernstein, 1997, 

s. 5–6; Junttu, 2010) korostavatkin, kuinka tärkeää on, että soittamiseen vaadittava tekniikka 

harjoitellaan heti alusta asti oikein ja ensimmäiseltä pianotunnilta lähtien. 

Bree ja Bernstein (1997, s. 5) kertovat pianon oikeanlaisen soittoasennon olevan silloin, kun 

soittaja istuu tarpeeksi kaukana koskettimistosta ja sormenpäiden levätessä koskettimien päällä 

ilman ylimääräisiä ponnisteluja. Jalkojen tulee yltää pedaaleihin ilman ylimäärä is tä 

venyttämistä ja kädet tulisi olla luonnollisesti sivuilla kyynärpäiden ollessa koskettimien tasalla 

tai hieman sen yli. Korkeutta voi säädellä pianon penkin avulla. Jos penkki on liian matalalla, 

niin soittaja kokee ylimääräistä rasitusta, sillä hänen täytyy nostaa pakotettuna olkapäitä 

saadakseen kädet luonnolliseen asentoon koskettimistolle. Hyry-Beihammer kollegoineen 

(2013) pitävät erittäin tärkeänä opettajan kykyä huomata mahdolliset virheasennot oppilaan 

soittamisen aikana. Esimerkiksi kyynärvarren ja ranteen ylirasituksen syy voi löytyä helposti 

sormien, kämmenen tai ranteen virheasennoista tai sitten lapaluussa sijaitsevien tukilihas ten 

huonosta toiminnasta. On myös tärkeää opettaa oppilasta käyttämään vain liikkeen syntymiseen 

vaadittavia lihaksia, koska soittamisen kannalta tarpeettomien lihasten aktivoiminen aiheuttaa 

turhaa lihasjännitystä ja rasitusta. (Hyry-Beihammer ym., 2013.) 
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3.1.3 Harjoittelu ja esiintyminen 

Zhukov (2009) toteaa uuden teoksen opettelemisen koostuvan teknisistä, kognitiivisista ja 

esiintymistaitoihin liittyvistä osista. Näitä ovat esimerkiksi ulkoa soittaminen, musiikillinen 

tulkinta, tekniset taidot ja esiintymisjännityksen voittaminen. Hän huomauttaa kuitenkin, että 

hurjat toistomäärät eivät kuitenkaan ole ainoa ratkaisu edellä mainittujen osasten hallinnan 

saavuttamisessa. Opettajan on osattava tarjota oppilaalle selkeitä ja toimivia räätälöityjä 

harjoitteluohjeita, joissa jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet ja osaamistaso ovat huomioituna. 

Zhukovin (2009) mukaan selkeillä suunnitelluilla ohjeistuksilla säästetään niin oppilaan kuin 

opettajankin aikaa ja turhautumista. Jokaiselle oppilaalle ei siis toimi samanlaiset opetustavat. 

Nyein kollegoineen (2018) jakavat myös saman ajatuksen, että opettajien tulisi etsiä erilais ia 

tapoja opettaa pianonsoittoa. He kertovat tämän olevan oppilaan soittohalun ja motivaa t ion 

kannalta hyvin tärkeää. 

Harjoittelun tulisi olla Hasun (2017) mukaan tarkoituksellista, päämäärällistä ja opettajan 

ohjeiden mukaan toimimista. Harjoittelun kannalta merkityksellistä on myös sen laatu. 

Suunnittelemattomaa ja omaehtoista ”soittelemista” on musiikkiopistopiireissä pidetty 

haitallisena ja esimerkiksi pienten lapsen vanhempia on syytetty siitä, että oppituntien aikaa 

kuluu väärien tapojen pois oppimiseen. Uuden kappaleen harjoitteleminen alkaa perinteises t i 

ensin kummankin käden erikseen harjoittelusta, jonka jälkeen mietitään vasta yhdessä 

soittamista (Hasu, 2017, s. 61, 164).  

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2017 tavoitteissa oppilaan 

säännöllistä harjoittelua tulee tukea ja häntä kannustetaan esiintymään erilais issa 

kokoonpanoissa ja tilanteissa (TPOPS, 2017). Hasun (2017) mukaan keskittyneen harjoitte lun 

tärkeyttä painotetaan oppilaille, mutta itse keskittymisen oppiminen saattaa monesta tuntua 

hankalalta. On mahdollista, että kappale voi jäädä niin kutsuttuun motoriseen muistiin, jolloin 

soittotilanteessa keskittymistä ei vaadita yhtä paljon ja aikaa jää ajatusten harhailulle. Hasun 

(2017, s. 164) mukaan esiintymistilanteessa keskittyneen harjoittelun puute voi olla 

havaittavissa, kun sormet eivät tee itsekseen töitä tai kädet eivät toimi sillä tavalla kuin soittaja 

itse haluaisi. Kianto (1994, s. 114) kertoo harjoitusyksikköjen rajaamisen mahdollistavan 

toiston ja keskittymisen yhdenaikaisuuden. Hänen mukaansa opettaja voi esimerkiksi jakaa 

teoksen pienempiin osiin tai fraaseihin ja osoittaa oppilaalle paikan, johon asti soitetaan. 

Harjoiteltavan kohdan ollessa tarpeeksi lyhyt, voi sitä harjoitella keskittyneesti. 
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3.2 Eri-ikäiset piano-oppilaat 

Eri-ikäiset oppilaat kohtaavat erilaisia haasteita pianonsoittoharrastuksensa aikana. Kerron 

etsimieni lähteiden pohjalta esimerkkejä, kuinka opettaja voi vastata niin lasten kuin 

aikuistenkin haasteisiin. 

3.2.1 Lapsi oppilaana 

Hasu (2017, s. 89) kertoo, että musiikkioppilaitoksiin hakeutuminen kertoo yleensä 

vanhempien aktiivisuudesta ja lapsen altistumisesta musiikille. Lapselle on voitu laulaa kotona 

ja hän on voinut käydä musiikkileikkikouluissa tai kerhoissa. Ihannetapauksessa musiik ille 

altistuminen on alkanut jo äidin kohdussa, jolloin musiikista on syntynyt lapselle eräänlainen 

toinen äidinkieli. Hänen mukaansa, kun tilanne on tällainen, musiikilliset ennakkokäsitykset 

kehittyisivät huomattavasti nopeammin ja lapsella on jo jonkinlainen ennakkokäsitys ennen 

soitinopintoja. Oppilaitoksissa voidaan pienimpien soittajien kanssa vielä leikin tai 

kuulonvaraisen soittamisen kautta avartaa musiikillista maailmaa, mutta nuottien tuominen 

mukaan harjoitteluun olisi suotavaa pikimmiten. Jos jonkinlaista pohjaa on muodostunut 

musiikille jo ennestään, on myös nuottikuvan ymmärtäminen helpompaa. Vikman (2001, s. 

126) näkee pienimpien oppilaiden kohdalla mielekkäämpänä käynnistää soittoharrastus muusta 

kuin nuottien opettelusta. Hän nostaa esille musiikkileikkikoulujen toiminnan tärkeyden ja 

korostaa ettei siellä opittu tieto saisi jäädä vain irralliseksi, olisi toivottavaa, että lapset voisivat 

hyödyntää oppimiaan asioita vielä tulevaisuudessakin. 

Alle kouluikäisten opetuksessa tulee ottaa huomioon, että lapsella ei ole soitonopiske lun 

edellyttämää kärsivällisyyttä ja musiikkiin liittyvät termit eivät ole vielä tuttuja (Karppinen, 

Puurula & Ruokonen, 2001, s. 126). Heidän kanssaan olisikin hyvä käyttää oppimisen apuna 

mielikuvituksellisia opetustapoja esimerkiksi kuvia. Kouluiän saavutettua ja kahdeksannen 

ikävuoden lähestyessä lapsi jo ymmärtää erilaisia musiikillisia symboleja ja notaatioita, kuten 

nuotteja ja tahtilajeja (Karppinen ym., 2001, s. 126).  Vikman (2001, s. 146) ehdottaa lapsen 

ensimmäisille pianotunneille värillisiä kuvionuottitarroja koskettimiston hahmottamis ta 

helpottaakseen. Hänen mukaansa alkuvaiheessa aikaa kuluu muutenkin runsaasti sormien 

motoriikan harjoitteluun, joten ylimääräinen apu koskettimiston hahmottamisessa ei ole 

pahitteeksi. 
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Hyry-Beihammer kollegoineen (2013) kertovat, että lasten ollessa 9–12 vuoden iässä huomion 

tulisi kiinnittyä erityisesti motoriseen kehitykseen. Koordinoidessa hienomotorisia liikkeitä, 

lapsille haasteita tuottavat erityisesti nopeiden rytmikuvioiden toteuttaminen. Nivbrand Wedin 

(2012, s. 264) kertoo, että niiden kehittämiseksi olisi hyvä tehdä karkeamotorisia, koko kehoa 

aktivoivia harjoitteita. Lapsi voi kohdata myös kasvaessaan tasapaino-ongelmia, joka on 

huomattavissa soittoasennon laadussa. Tätä kehittääkseen olisi hyvä tehdä myös erilais ia 

tasapainoharjoituksia. 

Nyein kollegoineen (2018) suosittelevat piano-opettajia tekemään yhteistyötä oppilaan 

vanhempien kanssa. Heidän mukaansa vanhempien rooli on todella tärkeä lapsen 

pianoharrastuksen kannalta ja heitä tulisikin muistuttaa harjoittelulle tarvittavan ajan 

järjestämisestä ja mahdollistamisesta. Tuovila (2003, s. 49) ilmaisee kyseessä olevan ohjattu 

opastaminen musiikkiin, jossa aikuisten ja lasten yhteistyö mahdollistavat musiikillis ten 

taitojen sekä elämyksien kehittymisen. Hän kertoo monien tutkijoiden tekemissä tutkimuks issa 

ilmenneen, että lapset näkevät epäonnistumisen johtuvan ainoastaan omien musiikillis ten 

kykyjen puutteesta. Lapset eivät välttämättä siinä hetkessä ymmärrä sitä, että heidän 

epäonnistumisensa taustalla voi olla omien kykyjen ja ponnisteluiden lisäksi myös vanhempien 

tai taustajoukkojen vähäinen panostus sekä opettajan käyttämät opetusmenetelmät. Tuovilan 

mukaan tällaisessa tilanteessa lapset saattavat nähdä ainoastaan itsensä epäonnistujana ja tämän 

seurauksena oppimishalukkuus voi kärsiä ja pahimmillaan voi johtaa jopa masennukseenkin. 

Kianto (1994, s. 103) näkee palautteen antamisen lapselle ja nuorelle (kuin aikuisoppilaillek in) 

erittäin tärkeänä. Sillä on suora vaikutus siihen, kuinka oppilas harjoitellessaan kohtelee itseään 

ja millainen suhde oppilaalla muodostuu musiikin kanssa. Hänen mukaansa palautteen on hyvä 

olla luonteeltaan lempeää ja innostavaa, jolloin siitä jää myönteinen muistikuva ajatuksiin. 

Juntunen ja Westerlund (2013) kertovat, että palautteen tulisi olla oikeudenmukaista, selkeää ja 

asiallista. He lisäävät vielä, että opettajan antamat palautteet saattavat jäädä oppilaan mieleen 

pitkäksikin aikaa. 

Hasun (2017, s. 145) mukaan lapsen soittomotivaation ylläpitämiseksi oppilaan ohjelmiston 

valinnalla on myös tärkeä merkitys, sillä esimerkiksi Tuovila (2003, s. 173) huomasi heikompaa 

opintomenestystä, jos oppilas ei pitänyt tunneilla soitetusta musiikista ja ei voinut vaikuttaa 

ohjelmiston valintaan. Hänen tutkimuksessaan suurin osa oppilaista kokivat ohjelmiston 

tylsäksi ja osa jatkuvasti liian vaikeaksi. Taiteen perusopetuksen opetussuunnite lman 
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perusteiden mukaan oppilaiden kiinnostuksen kohteet tulee ottaa huomioon ohjelmiston 

valinnassa (TPOPS, 2017). 

3.2.2 Aikuinen oppilaana 

Otollisin aika aloittaa minkä tahansa lajintaidon kehittäminen olisi ollut noin 7–15 vuoden iässä 

(Ojanen, 2011). Adamyanin (2018) mukaan siksi samanlaisen teknisen taitotason 

saavuttaminen ei ole yhtä helppoa enää aikuisena. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 

tavoitteita voisi laittaa korkealle tai pianonsoitosta saisi kivaa harrastusta loppuelämän ajaksi. 

Adamyan toteaa, että haasteita tulee eteen varmasti, mutta sitä varten on opettaja ohjaamassa, 

jotta harjoitukset ovat tehokkaita ja ne tehdään oikein. Wristenin (2006) mukaan aikuiset 

omaavat yleensä korkean motivaation pianonsoittoharrastusta kohtaan. Hän kertoo, että osalla 

aikuisoppilaista motivaatio kumpuaa mahdollisista soittokokemuksista lapsuus- tai 

nuoruusajoilta. Uszler, Gordon ja Mach (1991, s. 62) mainitsevat monilla aikuis illa 

pianonsoittoinnostuksen lähtevän halusta opetella tunnettujen melodioiden soittamista. Suurin 

osa soitonopettajista kokeekin tämän asian haastavaksi, koska soittajan tekninen kehitys eivät 

välttämättä vastaa soittajan valitseman teoksen tasoa. Johnson (1996) näkee pianonsoittamisen 

aikuisten keinona palata ajatuksissaan omiin nuoruusaikoihin. Hänen mukaansa musiik is ta 

nauttiminen on kaiken lähtökohtana pianonsoiton opiskelulle aikuisiällä, eikä niinkään uuden 

taidon opetteleminen. 

Wristen (2006) näkee kuitenkin erittäin todennäköisenä, että korkeasta motivaatios ta 

huolimatta aikuiset lopettavat harrastuksen nopeasti huomatessaan pianonsoiton olevan 

ajateltua vaikeampaa. Hän toteaa, että monia aikuisia turhauttaa aivojen ja sormien välisen 

yhteyden heikentyminen ja pianonsoittoon vaadittavan motoristen taitojen heikkous. Taiteen 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opettajan tulee huomioida aikuisten 

musiikin opetuksessa heidän yksilölliset eronsa, kiinnostuksen kohteet ja musiikill iset 

valmiudet (TPOPS, 2017). 

Coutts (2018) ilmaisee, että motivaation ylläpitämiseksi oppilaan tulee soittaa itselleen 

miellyttäviä sekä tavoitteelleen sopivia teoksia. Renwick ja McPherson (2002) kertovat 

musiikkia harrastavien oppilaiden asennoituvan toisenlaisesti ja harjoittelevan eri tavoin 

sellaisia teoksia, joista he oikeasti pitävät. Oppilaat käyttävät harjoitteluun enemmän aikaa ja 

he kokeilevat monipuolisemmin erilaisia oppimiskeinoja osaamista parantaakseen. (ks. 

Lehmann, Sloboda & Woody, 2007, s. 48–49.) Ohjelmiston etsiminen tulisi toteuttaa 
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yhteistyönä opettajan ja oppilaan välillä, jolloin se palvelee eniten oppilaan tarpeita (Coutts, 

2018). Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteiden tavoitteet tukevat monien 

tutkijoiden näkemyksiä tästä aiheesta, sillä se nostaa esille instrumenttitaitojen ohjaamisen 

oppilaan omien intressien mukaisesti (TPOPS, 2017). 

Kianton (1994, s. 131) mukaan aikuinen ei eroa lapsesta keskittymiskyvyltään. Hän kertoo, että 

samantapaista opetusta samantapaisesta aiheesta jaksaa seurata noin 15 minuuttia, jonka jälkeen 

kannattaa vaihtaa vaikkapa näkökulmaa tai teosta. Hasu (2017, s. 164) painottaa sitä, että joskus 

oppilaat näkevät tekniset harjoitukset mielekkäämpinä, kuin uuden materiaalin soittamisen. 

Teknisten harjoitusten etuna on myös se, että yhtäjaksoista keskittymistä ei tarvitse pidempien 

teosten soittamiseen verrattuna. Hyry-Beihammer kollegoineen (2013) mainitsevat kuitenk in 

tekniikkaharjoituksien liikaharjoittelussa piilevän vaaran, jolloin itse musiikki voi unohtua. 

Heidän mukaansa pianotunnit eivät saisi koostua pääosin pelkästään soittotekniikan 

harjoittelusta, vaan niiden tehtävänä on luoda tekniset mahdollisuudet monipuoliselle musiik in 

esittämiselle. 

Oppitunnin aikana Uszler kollegoineen (1991, s. 64) kehottavat opettajaa olemaan rohkaiseva 

ja antaa kehittävää palautetta aikuisoppilaan työskentelystä. Yhteisymmärrys päämäärästä ja 

samasta köydestä vetäminen ovat tärkeitä asioita oppimisen kannalta. Tämän lisäksi hän 

neuvookin opettajia käyttämään välillä pientä huumoria opetustilanteissa. Kianto (1994, s. 103–

104) toteaa, että palautteen antaminen opettajan toimesta on yhtä tärkeää niin aikuisille kuin 

lapsillekin, koska silloin oppilas kokee opettajan kuunnelleen hänen soittoaan. Vaikka oppilaan 

soittamisessa ei olisi kehumista, niin psykologisesti ajateltuna opettajan on tärkeää kiinnit tää 

erityisesti huomioita niihin asioihin, jotka eivät menneet väärin. Uszlerin ja kollegoiden (1991, 

s. 64) mukaan opettajan olisi hyvä välttää tilanteita, jossa oppilas tuntee olonsa pakotetuksi 

täydellisyyteen. He lisäävät, että jokaista teosta ei tarvitse hioa loppuun asti varsinkaan 

pianonsoittoharrastuksen alkumetreillä. 

Barsamyan (2019) kertoo aikuisten olevan kuitenkin fyysisiltä ominaisuuksiltaan 

etulyöntiasemassa pianon soittamiseen. Aikuinen yltää pianon pedaaleihin ja koskettimien 

ääripäästä toiseen helpommin. Lisäksi aikuisilla on hänen mukaansa parempi voimanhallinta 

kuin lapsilla, joten he kykenevät tulkitsemaan teoksia paljon monipuolisemmin. Samanla isen 

näkemyksen jakaa Uszler kollegoineen (1991, s. 60–61), joka kertoo pianon olevan suunnite ltu 

aikuisia varten. Hän kuitenkin toteaa aikuisten pyrkivän turhankin nopeasti täydellisyyttä 

hipovaan suoritukseen, jolloin soittamisessa on havaittavissa ylimääräistä jännitettä ja heidän 
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fyysisten ominaisuuksien tuomat hyödyt eivät pääse loistamaan halutulla tavalla. Hän kertookin 

vinkiksi harjoittaa teknisiä ominaisuuksia hieman suunniteltua pienemmissä määrissä ja pyrkiä 

käyttämään sellaisia harjoitteita, joissa keskityttäisiin vain käden teknisiin asioihin eikä 

rytmisiin hankaluuksiin. 

Aikuisilla on myös isompi käsi kuin lapsilla, mikä tuo valtavaa etua esimerkiksi oktaavien 

soittamiseen (Uszler ym., 1991, s. 60). Barsamyanin (2019) mukaan aikuiset eivät kuitenkaan 

saa fyysisten ominaisuuksiensa puolesta etulyöntiasemaa lapsiin nähden. Aikuiset nimittä in 

menettävät iän myötä joustavuuttaan sormien ja käden liikkeissä, jotka lapsilla ja nuorilla ovat 

vielä tallella. Myös totutut tavat erilaisista kehon tai käsien liikkeistä karttuneilta vuosilta 

vaikeuttavat uusien tapojen oppimista. Hän toteaa, että siinä missä aikuinen joutuu 

uudelleenopettelemaan tiettyä tekniikkaa aikaisemman lihasmuistin päälle, lapset säästyvät 

tältä. Breen & Bernsteinin (1997, s. 6) mukaan pieniä käsiä ei saa nähdä ainoastaan esteenä 

onnistumiselle, sillä on olemassa niin isokätisiä kuin pienikätisiä huippupianisteja. 

Eli oppilaan iästä riippumatta palautteen merkitys on suuri oppilaan kehityksen ja harrastuksen 

jatkamisen kannalta (Uszler, Gordon & Mach, 1991, s. 64). Lapsia opettaessa myös merkitys 

opettajan ja vanhempien välisestä yhteistyöstä korostuu, sillä musiikillisen minäkäsitys on vasta 

rakentumassa siinä vaiheessa ja sopimattomilla palautteilla voi olla huonoja seurauksia. 

Aikuisille palautteenantaminen on myös tärkeää ja ohjelmiston valinnan tärkeys korostuu 

aloitetun harrastuksen jatkamisen kannalta. He ovat fyysisiltä ominaisuuksiltaan 

etulyöntiasemassa lapsiin nähden, mutta käden motoriikan puolesta heidän täytyy nähdä 

oppiakseen paljon enemmän vaivaa. Kun ohjelmisto ja oppilas kohtaavat toisensa, ihmeitä voi 

tapahtua. 
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4   Johtopäätökset 

Tämä luku sisältää yhteenvetoa aineistosta, jota olen tätä tutkielmaa tehdessäni hyödyntänyt. 

Pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini huomioiden eri-ikäiset oppilaat ja heille suunnatut 

pedagogiset ratkaisut. 

Tutkimuskysymykseni olivat: 

 Millaisia haasteita aloitteleva piano-oppilas kohtaa pianonsoitossa? 

 Millaisia pedagogisia käytäntöjä piano-opettajat käyttävät opetuksessaan? 

4.1 Aloittelevan piano-oppilaan haasteet 

Aloitteleva piano-oppilas kohtaa monenlaisia haasteita soittaessaan pianoa. Ojasen (2011) 

mukaan otollisin aika lajintaidon kehittämisen aloittamiseen olisi 7–15 vuoden iässä. Tämän 

vuoksi samanlaisen teknisen taitotason saavuttaminen ei ole yhtä helppoa enää aikuisena 

(Adamyan, 2018). Iästä riippumatta yhtenä suurimpana ongelmana nähdään nuottien 

lukeminen. Erityisesti Kianto (1994, s. 12) ja Vikman (2001, s. 38) näkevät pianonuott ien 

lukemisen monimutkaisempana verrattuna muihin instrumentteihin, sillä nuotit kirjoitetaan 

yleensä kahdelle nuottiviivastolle. Adamyanin (2018) mukaan kahden nuottiviivaston 

lukeminen aiheuttaa koskettimien hahmottamisessa suuria haasteita. Barsamyan (2019) kertoo, 

että tämä saattaa nostaa kynnystä nuottien opettelemiselle ja houkutus teoksen ulkoa opettelulle 

ilman nuotteja kasvaa entisestään. Lopulta tällainen oppimistapa muodostaa soittajalleen 

vääränlaisen tulkinnan sekä väärien nuottien, rytmien ja sormijärjestyksien syntymisen. 

Nuotinluvun lisäksi Karppinen kollegoineen (2001, s. 126) kertovat alle kouluikäisille lapsille 

olevan tuntemattomia erilaiset musiikkiin liittyvät termit. Lapsilla ei myöskään ole vaadittavaa 

kärsivällisyyttä soitonopiskeluun ja tarvittaviin toistomääriin. Soittoteknisissä asioissa Hyry-

Beihammer kollegoineen (2013) mainitsevat erityisesti nopeiden rytmikuvioiden tuovan 

haasteita lapsille. Näiden lisäksi lapsi saattaa kohdata Nivbrand Wedinin (2012, s. 264) mukaan 

kasvaessaan tasapaino-ongelmia, joka on huomattavissa soittoasennon laadussa.  

Tuovila (2003, s. 49) kertoo, että lapset saattavat epäonnistuessaan syyttää siitä vain itseään. 

Lapset kokevat, että heillä on musiikillisissa kyvyissään puutetta ja tämä olisi suurin 

epäonnistumisen syy. He näkevät itsensä alituisena epäonnistujana, jolloin heidän 

oppimishalukkuutensa kärsii. Tuovila toteaa, että vanhempien vähäisellä panostuksella lapsen 
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harrastusta kohtaan tai opettajan käyttämillä opetusmenetelmillä on yhteys lapsen kokeman 

epäonnistumisen tunteen kanssa. 

Hasun (2017, s. 164) mukaan soittamiseen keskittymisen saattaa monesta tuntua hankalalta. 

Hän kertoo, kun kappale jää soittajan motoriseen muistiin, ei soittamiseen tarvitse keskittyä 

yhtä paljon ja ajatukset voivat harhailla. Keskittyneen harjoittelun puute on havaittavissa 

esiintymistilanteessa, kun kädet eivät toimi sillä tavalla kuin soittaja itse haluaisi. Toisena 

haitallisena asiana hän mainitsee omaehtoisen soittelemisen, jolloin oppituntien aikaa kuluu 

väärien tapojen pois oppimiseen. 

Barsamyanin (2019) sekä Uszlerin, Gordonin ja Machin (1991, s. 60–61) mukaan pienemmillä 

lapsilla on heidän pituutensa vuoksi ongelmia yltää pianon pedaaleihin ja koskettimiston 

ääripäihin. Pienempien käsiensä vuoksi oktaavien ja laajojen sointujen soittaminen on 

huomattavasti vaikeampaa. Lapsille ei ole myöskään ehtinyt kehittyä samanla is ta 

voimanhallintaa kuin aikuisilla, joten he eivät pysty tulkitsemaan teoksia yhtä monipuolises t i 

kuin aikuiset (Adamyan, 2018). Uszler, Gordon ja Mach (1991, s. 60–61), kuitenkin kertovat, 

että aikuisilla on tapana pyrkiä turhankin nopeasti täydellisyyttä hipovaan suoritukseen, jolloin 

soittamisen aikana heillä on ylimääräistä jännitettä. Tämän seurauksena aikuiset eivät hyödy 

heidän fyysisten ominaisuuksien tuomista eduista. 

Aikuiset omaavat Wristenin (2006) mukaan korkean motivaation uuden harrastuksen 

aloittamisen myötä. Motivaation taustalla saattavat olla lapsuus- tai nuoruusaiko jen 

soittokokemukset. Uszler, Gordon ja Mach (1991, s. 62) näkevät myös monien aikuisten 

innostuksen olevan lähtöisin tutun laulun tai melodian soittamisen halusta. Aloittelevan 

aikuisen palava halu soittaa jotain tuttua teosta voi olla ongelmallinen tekijä, sillä tekninen 

kehitys ja taitotaso eivät välttämättä vastaa teoksen tasoa. Wristenin (2006) mukaan monet 

aikuiset todennäköisesti lopettavatkin harrastuksen sangen nopeasti huomatessaan, että 

pianonsoitto ei olekaan niin helppoa. Korkeasta motivaatiosta huolimatta aikuisia turhauttavat 

aivojen ja sormien välinen heikentynyt yhteys heikentyminen ja pianonsoittoon vaadittavan 

motoristen taitojen heikkous. 

4.2 Piano-opettajien pedagogiset käytännöt 

Barsamyanin (2019) mukaan piano ei ole instrumenttina erilainen kuin muut, myös sen 

soittaminen vaatii psykomotorista taitoa ja todella paljon toistoa. Soitonopetus perustuu pääosin 
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mestari-kisälli-perinteeseen (ks. esim. Burwell, 2012; Gaunt, 2009; Hanken & Nerland, 2011) 

ja Hyry-Beihammerin ja kollegoiden (2013) mukaan motorisen kehityksen kannalta 

merkittävin aika soittoharrastuksen aloittamiselle olisi noin 9–12 vuoden iässä. Hasu (2017, s. 

89) kertoo, että kaikkein varhaisimmassa vaiheessa lapsen altistaminen musiikille olisi tärkeää 

instrumenttiopintojen kannalta, sillä se helpottaa soittimen opettelua merkittävästi. Lapselle on 

voitu esimerkiksi laulaa kotona tai hän on voinut käydä musiikkileikkikoulussa. Hänen 

mukaansa opetuksen tulee toteutua siten, että vanhemmat ovat kannustavaisia sekä aktiivises t i 

mukana lapsen harrastamisessa. Vikman (2001, s. 126) näkee lapsen kannalta mielekkäämpänä 

nuottien opettelun sijaan musiikkileikkikouluihin osallistumisen. Musiikkileikkikoulus ta 

saadut opit luovat hänen mukaansa tukevan pohjan tulevalle soittoharrastukselle.  

Kianton (1994, s. 13) mukaan ennen nuotinlukutaidon harjoittelemista soittajalla täytyy olla 

sävelistä soivat mielikuvat päässään. Hänen mielestään olisi omituista opettaa lukemaan ilman 

puhumisen taitoa. Kun soittajalla on sävelistä soiva mielikuva, voi hän aloittaa nuotinluvun 

harjoittelun. Adamyan (2018) on ehdottanut aikuisten nuotinlukua helpottaakseen teoksen 

jaksottamista pienempiin osiin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää hänen mielestään näiden 

pienempien osien loppuihin. Lapsia opettaessa Vikman (2001, s. 146) hyödyntää opetuksessaan 

värillisiä kuvionuottitarroja, jolloin oppilaat hahmottavat nuotit paremmin koskettimisto lla. 

Hasu (2017, s. 89) ei näe nuottien opettelua välttämättömänä kaikkein varhaisimmassa 

vaiheessa, mutta ne olisi hyvä ottaa jollain tavalla mukaan harjoitteluihin. Adamyan (2018) 

kertoo aikuisten nuotinluvun opettelun avuksi teoksen jaksottamisen eri pituisiin osiin, jolloin 

nuotteja voi harjoitella pieninä palasina kerrallaan. Hän tarkentaa, että harjoitellessa erityis tä 

huomioita tulisi kiinnittää osien loppuihin ja loppukadensseihin. Hasun (2017, s. 61, 164) 

mukaan uuden kappaleen harjoitteleminen alkaa perinteisesti ensin kummankin käden erikseen 

harjoittelusta, jonka jälkeen voidaan siirtyä yhdessä soittamiseen. 

Motivaatiota nostaa Hasun (2017, s. 61) mukaan se, että harjoittelulle asetetaan yksilökohta iset 

päämäärät tai tavoitteet. Wristen (2006) kuitenkin korostaa, että opettaessa täytyy olla kuitenk in 

varovainen, sillä aikuisten korkea motivaatio voi kaikesta huolimatta kadota erittäin nopeasti. 

Tutkitusti liian haastavat tai helpot kappaleet laskevat harjoittelumotivaatiota niin aikuis illa 

kuin lapsillakin (Coutts, 2018; Tuovila, 2003, s. 173). Tällä hetkellä voimassa oleva Taiteen 

perusopetuksen opetussuunnitelma linjaa, että opetuksen tulisi sisältää ohjelmiston valinnassa 

oppilaslähtöisyyttä (TPOPS, 2017). Tällä lähestymistavalla on tutkitusti iso merkitys oppilaan 

motivaation ja soittoharrastamisen jatkumiseen. Renwick ja McPherson (2002) toteavat, että on 

myös tutkittu miellyttävien kappaleiden vaikutusta oppilaiden asennoitumiseen harjoitte lua 
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kohtaan. Oppilaiden pitäessä teoksesta, he näkevät enemmän vaivaa sen harjoittelemiseen 

(Lehmann, Sloboda & Woody, 2007, s. 48–49). Zhukovin (2009) mukaan jokaiselle oppilaalle 

eivät toimi samanlaiset opetustavat, vaan opettajan täytyy huomioida oppilaan yksilöll iset 

tarpeet ja taitotaso. Selkeät ohjeistukset vähentävät niin opettajan kuin oppilaank in 

turhautumista ja samalla oppilaan soittohalu ja motivaatio paranee. Taiteen perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaan kiinnostuksen kohteet tulee huomio ida 

ohjelmistoa valittaessa (TPOPS, 2017). Tuovila (2003, s. 173) huomasikin heikompaa 

opintomenestystä niillä, jotka eivät pitäneet tunneilla soitetusta musiikista. 

Hyry-Beihammer kollegoineen (2013) korostavat, että opettajan tulee kiinnittää erityis tä 

huomiota oppilaan virheasentoihin. Aikaisessa vaiheessa huomioidut ongelmat vähentävät 

turhaa lihasjännitystä ja ennaltaehkäisevät ylirasituksia tulevaisuudessa. Myös tutkijat Bree ja 

Bernstein (1997, s. 5–6) sekä Junttu (2010) huomauttavat soittamiseen vaadittavan 

perustekniikan tärkeyden huomioimisen jo ensimmäiseltä pianotunnilta lähtien. Bree ja 

Bernstein kertovat, että sormityöskentelyyn vaadittava voimankäyttö saadaan hyödynnettyä 

tehokkaasti, kun käden asento on oikea. Uszler kollegoineen (1991, s. 60–61, 64) kertovat 

vinkiksi aikuisten fyysisten ominaisuuksien hyötyjen vahvistamiseen sen, että tekniset 

harjoitteet rajataan pienempiin määriin ja keskittyminen kohdistuisi teknisiin asioihin eikä 

rytmisiin hankaluuksiin. He myös toteavat, että pianonsoittoharrastuksen alkuvaiheessa 

jokaista teosta ei tarvitse hioa täysin loppuun asti. 

Kianto (1994, s. 131) toteaa, että aikuiset ja lapset eivät jaksa keskittyä samanlaiseen asiaan 15 

minuuttia kauempaa. Hänen mukaansa tämän jälkeen opettajan olisi hyvä vaihtaa teosta tai 

ainakin näkökulmaa sen soittamiseen. Hasu (2017, s. 164) kertoo teknisten harjoitusten etuna 

olevan niiden lyhytjaksoisen keskittymisen tarve. Hän lisää, että monet oppilaat pitävätkin 

teknisiä harjoituksia mielekkäämpänä uuteen materiaaliin soittaessa. Karppinen kollegoineen 

(2001, s. 126) eivät näe kuitenkaan teknisten harjoituksien toteuttamista suotavana alle 

kouluiässä. He kertovat, että silloin on hyvä käyttää mielikuvituksellisia opetusmenetelmiä ta i 

opetuksen tulisi muuten sisältää jossain määrin leikillisyyttä esimerkiksi kuvien avulla. 

Nyeinin (2018) mukaan vanhempien vastuulle jää harjoitusajan järjestäminen, jonka aikana 

lapsen tehtävänä on suorittaa harjoittelua opettajan harjoitteluohjein. Hän korostaa myös piano-

opettajien ja oppilaan vanhempien yhteistyön tärkeyttä. Vanhempien tulee kiinnittää huomio ta 

lapsensa harjoittelun laatuun, jotta vältyttäisiin väärien tapojen pois oppimiselta (Hasu, 2017, 

s. 61, 164). Tuovila (2003, s. 49) ilmaisee kyseessä oleva ohjatusta opastamisesta musiikk iin 
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aikuisten ja lapsen välisen yhteistyön tuloksena. Tällainen toimintatapa mahdollistaa hänen 

mukaansa musiikillisten taitojen, elämyksien kehittymisen ja positiivisen minäkäsityksen 

muodostumisen. 

Kianton (1994, s. 103–104) mukaan palautteen antamisella on suora vaikutus siihen, kuinka 

oppilas kohtelee itseään harjoitellessaan. Hän toteaa, että palautteen tulisi olla luonteeltaan 

lempeää ja innostavaa, jolloin oppilaalle muodostuu myönteinen suhde musiikin kanssa. Hänen 

mukaansa opettajan ei saisi ilmaista palautteellaan olevan tyytymätön oppilaan suoritukseen, 

vaan huomiota tulisi kiinnittää hyviin ja onnistuneisiin asioihin. Juntunen ja Westerlund (2013) 

lisäävät, että palautteen tulisi olla selkeää, asiallis ta ja oikeudenmukaista. Uszler kollegoineen 

(1991, s. 64) toteavat, että opettaessaan aikuisoppilasta pieni huumorinkäyttö on välillä 

kannattavaa. Johnsonin (1996) mukaan aikuisiällä aloitetun pianonsoiton opiskelun 

lähtökohtana onkin musiikista nauttiminen, eikä uuden taidon opetteleminen. 
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5   Pohdinta 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia haasteita aloitteleva piano-

oppilas kohtaa pianonsoitossa ja millaisia toimintatapoja piano-opettajat käyttävät 

opetuksessaan. Tutkielmaa tehdessäni löysin hyvin lähdemateriaalia tutkimuskysymyksieni 

vastaamiseen ja tässä luvussa pohdinkin tutkielmani aiheen merkitys tä 

musiikkikasvatuskoulutuksessa, sen eettisyyttä sekä luotettavuutta ja 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

Kandidaatin tutkielmaa kirjoittaessani en välttynyt ajattelemasta käsittelemiäni asioita myös 

omasta näkökulmastani. Nuotinluvussa minulla ei ole ollut juurikaan ongelmia, mutta sen sijaan 

koin suurta haastetta tasaisen tempon ylläpitämisessä. Soittotekniset asiat olivat aina 

keskeisessä osassa harjoitteluani, joten minäkään en ole välttynyt välillä puuduttaviltak in 

tuntuvilta harjoitteilta sekä kappaleiden keskeytyksiltä. Ohjelmiston valintaan pääsin 

vaikuttamaan opintojeni myöhemmässä vaiheessa, jolloin minulle oli ehtinyt kehittyä hieman 

laajempi käsitys klassisen pianomusiikin maailmasta. Jos en ollut varma mitä halusin soittaa, 

opettajani myös tarjosi minulle erilaisia vaihtoehtoja, josta sain valita itselleni mieluisimman 

teoksen. Jokainen teos tuli opetella ulkoa, mikä pakotti minut harjoittelemaan pianonsoit toa 

entisestään. Vuosien varrella minua on ohjannut ja opettanut useampikin opettaja. Heistä 

jokaisella on ollut hieman erilainen näkökulma pianonopetukseen. Olen siis lapsesta 

varhaisaikuisuuteen asti saanut vaikutteita jokaisen opettajani opetustyylistä ja tavoista. En voi 

myöskään unohtaa lähipiirini, erityisesti vanhempieni tärkeyttä matkani aikana. He ovat 

jaksaneet olla osana musiikkiharrastustani ja kannustaneet minua siinä aina eteenpäin. Uskon, 

että minusta on juuri näiden kaikkien asioiden summana muovautunut tällainen pianisti kuin 

nyt olen. Ehkäpä tämän innostamana hakeuduin lopulta opettajakoulutukseen. 

Usein ajatellaan, että musiikkikasvatuksen opiskelijoista valmistuu vain musiikin opettajia. 

Musiikkikasvatusta opiskeleva voi kuitenkin myös työllistyä instrumenttiopettajana. 

Instrumenttiopettajaksi valmistuakseen voi erikseen opiskella ammattikorkeakoulutason 

musiikkipedagogin tutkinnon, jonka yhtenä tyypillisenä suuntautumisvaihtoehtona on 

soitonopetus. Tämä tutkinto ei kuitenkaan anna pätevyyttä toimia peruskoulun tai lukion 

musiikinopettajan virassa. Tutkielmassani käsitellyt asiat ovat tärkeitä niin musiikkikasvatus ta 

opiskelleille kuin musiikkipedagogeillekin, koska kummastakin koulutuksesta valmistuttuaan 

voi työllistyä instrumenttiopettajana. 
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Peruskoulun tai lukion musiikinopettajan ei tarvitse hallita kaikille instrumenteille ominais ia 

soittotekniikoita, mutta kuitenkin olisi hyvä olla jonkinlainen ymmärrys erilaisten soittimien 

tyypillisistä piirteistä. Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen tutkintorakenteessa ei ole 

unohdettu instrumenttiopetuksen tärkeyttä, sillä jo kandidaattikoulutuksessa 

musiikkikasvatuksen perusopintoihin on sisällytetty erinäisiä kursseja 

instrumenttipedagogiikkaan liittyen. Koen näiden kurssien olevan tärkeässä osassa 

musiikkikasvatuksen koulutusta. Opiskelijalla voi olla jo ennestään hallussa soittotaito monien 

kouluissa olevien soittimien soittamiseen ja vaarana on, että tiettyjä soittimille ominais ia 

perustekniikoita saattaa pitää itsestäänselvyytenä. Siksi tulevan opettajan ja miksei valmiink in 

opettajan olisi hyvä rohkaista itseään astumaan hetkeksi syrjään oman pääinstrumenttinsa takaa 

ja aloittaa jonkin itselleen vieraan soittimen harjoitteleminen ikään kuin puhtaalta pöydält ä. 

Omakohtainen kamppailu soitinkohtaisten haasteiden parissa on mitä parhainta opetusta 

tulevaisuutta varten. Toivottavasti siitä kokemuksesta voi ammentaa itselleen erilaisia vinkkejä 

opetukseen tai ainakin tulla tietoiseksi siitä, että monet oppilaat saattavat kokea musiikintunnin 

aikana samantyylisiä vaikeuksia eri instrumentteja soittaessaan. 

Tutkimusta tehdessä tulee aina olla huomioituna eettisyyteen liittyvät asiat. Tutkimuseett isen 

neuvottelukunnan (2012) mukaan on huomionarvoista noudattaa rehellisyyttä, tarkkuutta ja 

yleistä huolellisuutta tutkimustyössä. Myös arviointi-, tutkimus- ja tiedonhankintamenete lmät 

tulee olla eettisesti kestäviä. Muiden tutkijoiden tekemiä töitä hyödyntäessä tulee käyttää 

asianmukaista viittaustapaa, jolloin kunnia säilyy heidän tekemällään työllä. (Tutkimuseett inen 

neuvottelukunta, 2012.) Tässä tutkielmassa on huomioitu edellä mainittuja toimintatapoja ja se 

on tuotu näkyviin asianmukaisella viittaustavalla niin tekstissä kuin lähdeluettelossakin. 

Eettisten asioiden ohella myös tutkimuksen luotettavuuteen kohdistuvat kysymykset ovat 

aiheellisia. Eskola ja Suoranta (1998) kertovat tutkijan joutuvan kvalitatiivista tutkimusta 

tehdessään arvioimaan ja pohtimaan tekemiään ratkaisuja toistuvasti. Tutkija on ensisija inen 

luotettavuuden kriteeri kvalitatiivista tutkimusta tehdessään ja tämän vuoksi luotettavuuden 

arviointi kattaa koko tutkimusprosessin. Näin tutkimuksen arviointi kiteytyykin kysymykseks i 

tutkimusprosessin luotettavuudesta. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 208–210.) Haaparanta ja 

Niiniluoto (2016, s. 39) kertovat tiedeyhteisön kriittisen keskustelun tuloksena hyväksyttyjen 

aineistojen hyödyntämisen ja tieteellisen tiedon tuomisen julkisesti arvioitavaksi lisäävän 

tutkimuksen luotettavuutta. Heidän mukaansa tiede on aina enemmän tai vähemmän 

subjektiivista, mutta tällä tavoin subjektiivisuutta voidaan vähentää. Tutkielman luotettavuutta 

on pyritty lisäämään käyttämällä vertaisarvioituja aineistoja, joita on julkaistu tiedeyhte isön 
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arvostamissa lehdissä. Aineisto koostuu mahdollisimman tuoreista tutkimuksista ja muista 

aiheeseen sopivista lähteistä. 

Tuleva pro gradu -tutkielmani tulee todennäköisesti liittymään samaan aiheeseen. 

Instrumenttiopinnot ovat olleet merkittävä osa elämääni, joten tähän aihealueeseen syvempi 

tutustuminen tuntuu erittäin luontevalta. Tutkimustani varten voisin kerätä aineistoa 

haastattelemalla eri oppilaitoksien piano-opettajia ja ottaa selville millaisia haasteita heidän 

piano-oppilaansa kohtaavat opetuksen aikana. Lisäksi selvittäisin, kuinka opettajat huomio ivat 

haasteet opetuksessaan. 
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