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Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on musiikin integrointi luokanopetukseen. Tutkielma 

on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuskysymykseksi muodostui: Mitä 

mahdollisuuksia musiikin integrointi luo luokanopetukseen? Kiinnostukseni aiheeseen 

pohjautuu musiikkikasvatuksen pääaineopintoihin ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien 

sivuaineopintoihin. Lisäksi kiinnostusta lisäsivät omat positiiviset kokemukseni musiikin 

integroimisesta omilta kouluajoiltani sekä kouluavustajan ja sijaisen työtehtävissä.  

Avaan tutkielmassani musiikin integroinnin mahdollisuuksia perehtymällä eheyttämiseen ja 

integrointiin, musiikin oppimisvaikutuksiin sekä musiikin ominaisuuksiin integroitavana 

aineena. Haen eheyttämisen ja integroinnin tärkeydelle perusteita myös peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteista: sekä perusopetuksen yleisistä sisällöistä ja tavoitteista että 

musiikin oppiaineen sisällöistä ja tavoitteista. 

Tuloksissa tuon esille musiikin vaikutusten ja integraation ominaisuuksien luomat 

mahdollisuudet tehostaa oppimista, edistää oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja lisätä 

kouluviihtyvyyttä. Nostan esille musiikin integroinnin haasteet liittyen opettajan 

ajankäyttöön, ja luokanopettajien huonoihin valmiuksiin opettaa musiikkia.  

Lopuksi pohdin integroinnin roolia musiikkikasvatuksen opinnoissa ja 

luokanopettajakoulutuksessa. Avaan tarkemmin ajankäytön, luokanopettajien musiikillisten 

valmiuksien, epämusikaalisuuden ja arvioinnin haasteita integraatiossa ja pohdin niihin 

ratkaisuja. Lisäksi kerron, kuinka olen itse kokenut saavani lisää kasvatuksellista varmuutta ja 

näkemystä tämän tutkielman tekemisen aikana, ja kuinka toivon tutkielmani innostavan 

luokanopettajia integroimaan musiikkia opetukseensa.  

Avainsanat: musiikki, eheyttäminen, oppiaineintegraatio, luokanopetus, ala-aste  
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1 Johdanto 

Tämä kandidaatin tutkielma tarkastelee musiikin integroinnin tuomia mahdollisuuksia muiden 

oppiaineiden opetuksessa ala-asteella. Tutkielmassa käsitellään integroinnin käsitettä osana 

nykyaikaista laaja-alaista opetusta ja musiikin opetuksen soveltuvuutta integroitavaks i 

oppiaineeksi. Keskeisesti musiikin integrointiin liittyy musiikin oppimisvaikutukset, joiden 

myötä voidaan pohtia musiikin integroinnin merkityksellisyyttä muiden oppiaine iden 

opetuksessa. 

Kiinnostukseni musiikkiin ala-aste kontekstissa liittyy vahvasti opintoihini. Opiskelen musiik in 

pääaineen lisäksi sivuaineena monialaisia oppimiskokonaisuuksia, eli luokanopettajan 

opintoja. Siksi minulla oli selkeä visio siitä, että haluan perehtyä kandidaatin tutkielmassani 

aiheeseen, jossa yhdistyvät sekä pää- että sivuaineeni opinnot.  

Toimin lukion jälkeen syksyllä 2018 kouluavustajana peruskoulussa työkokeilun kautta . 

Pääsääntöisesti avustin ala-asteen puolella. Työkokeilun aikana kiinnitin huomiota opettajien 

välisen yhteistyön suureen rooliin ja tärkeyteen kyseisessä koulussa. Olin mukana erilais illa 

oppiainerajoja ylittävillä oppitunneilla sekä osallistuin monialaisten oppimiskokonaisuuks ien 

teematuntien toteuttamiseen. Koin, että oppiaineiden, opettajien ja oppilasryhmien välinen 

yhteistyö rikastutti oppitunteja ja kouluarkea, ja avasi oppilaille mahdollisuuden oppia eri 

tavoilla ja mielekkäästi. Huomasin myös, että musiikkia näille oppiainerajoja ylittäville 

tunneille integroivat vain musiikin- tai musiikkiluokkien opettajat.  

Kiinnostusta oppiaineintegraatiota kohtaan etenkin musiikin osalta luovat omat positiiviset 

oppimiskokemukseni. Ala-asteella luokkaamme opetti pitkään koulun musiikinopettaja ja hän 

integroi musiikkia myös muuhun opetukseen. Muistan edelleen esimerkiksi planeetat ja 

aakkoset opetuslaulujen kautta.  

Ajankohtaiseksi aiheen tekevät esimerkiksi suuret yhtenäiskoulut, oppilaiden 

monikulttuurisuus ja koulumaailman tuoreimmat haasteet. Suuret koulut ja oppilasryhmät 

voivat heikentää oppilaiden yksilöllisyyden kokemuksia ja monikulttuurisuuden käsittelyyn 

oppilaiden kanssa tarvitaan keinoja. Ruismäki ja Ruokonen (2013) kertovat koulumaailman 

haasteista liittyen kouluviihtyvyyteen ja oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Musiik in 

integrointi luokanopetukseen voi luoda mahdollisuuksia koulutuksen kehittämiseen näiden 

haasteiden äärellä.  
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Oman alani opiskelujen ja edellä mainittujen kokemusteni innoittamana haluan tutkia 

integraation ja erityisesti musiikin integraation tuomia mahdollisuuksia muiden aineiden 

opetukseen. Haluaisin tutkielmani avulla myös tuoda musiikin integroinnin 

lähestyttävämmäksi ja mielenkiintoiseksi myös niille luokanopettajille, joilla ei ole musiik in 

opettajan pätevyyttä tai jotka eivät koe itseään musikaalisesti lahjakkaiksi.  

Musiikissa oppiaineena kiinnostavaa tutkielmani kannalta on musiikin oppimisvaikutukset. 

Esimerkiksi Ahonen (2000) kirjassaan avaa musiikin moninaisia fysiologia, psykologisia ja 

sosiaalisia vaikutuksia ihmiseen. Mielenkiintoista on näiden vaikutusten hyödyntäminen 

opetuksessa: voidaanko musiikin avulla vaikuttaa positiivisesti muiden aineiden 

oppimistuloksiin? Onko musiikin oppimisvaikutukset hyödynnettävissä koulumaailmassa? 

Hyödynnetäänkö opetuksessa musiikin integraatiota jo nyt?  

Tutkielmassa sivutaan eheyttämisen, integroinnin käsitteitä, sekä musiikin vaikutuksia 

oppimiseen, ala-asteen kontekstissa. Tarkastelen käsitteiden valossa musiikin integroint ia 

oppimisvaikutusten näkökulmasta. Näistä keskeisimmistä asioista muodostuu 

tutkimuskysymys: 

1. Mitä mahdollisuuksia musiikin integrointi luo luokanopetukseen? 

Aiempaa tutkimusta musiikin integroinnista luokanopetukseen on jonkin verran. Esimerk ik s i 

Henna Suomi on kirjoittanut vuonna 2019 väitöskirjan Pätevä musiikin opettamiseen. 

Luokanopettajaksi valmistuvan musiikillinen kompetenssi perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden toteuttamisen näkökulmasta, jossa hän siis tutki musiikin opinnot suorittane iden 

luokanopettajaopiskelijoiden valmiuksia opettaa musiikkia ala-asteella. Myös Terhi Vesioja on 

kirjoittanut aiemmin vuonna 2006 väitöskirjan aiheesta luokanopettaja musiikkikasvattajana, 

jossa tutkittiin 10–12 vuotta työssä olleiden luokanopettajien kokemuksia itsestään 

musiikkikasvattajina. Molempien väitöskirjojen tulokset kertoivat pelkän 

luokanopettajakoulutuksen antavan liian vähän pätevyyttä opettaa musiikkia. Eri näkökulmas ta 

aihetta on tutkinut Inkeri Ruokonen, koskien koulu- ja kulttuuritoimen välistä yhteistyö tä. 

Tutkimuksessa todettiin yhteistyön vaikuttavan positiivisesti kouluviihtyvyyteen ja 

oppimistuloksiin (Ruismäki & Ruokonen, 2013). 

Tuoreita kandidaatintutkielmia aiheeseen liittyen ovat kirjoittaneet muun muassa Emma 

Ilmonen (2021) aiheesta Musiikin ja matematiikan integrointi lukiotason opetuksessa, Anniina 
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Kröger (2019) aiheesta Musiikin integrointi alkuopetuksessa ja Annika Tallila (2021) aiheesta 

Musiikin ja matematiikan integrointi alakoulussa. 

Lähden tarkastelemaan tutkimuskysymyksiäni seuraavasti: ensin avaan aiheeseen liittyvien 

lähteiden etsinnän prosessia ja tutkielmani toteuttamista (2 tutkimusasetelma), sitten tarkastelen 

asettamiani tutkimuskysymyksiä kirjallisuuden ja aiemman tutkimuksen valossa (3.1 

Integrointi osana eheytystä, 3.2 Musiikin vaikutus ihmiseen ja 3.3 Musiikin integro int i 

luokanopetukseen). Lopuksi vastaan tutkimuskysymyksiini kokoamani tiedon avulla ja pohdin 

tuloksia ja niiden merkityksiä (4. tulokset ja 5. pohdinta). Lopussa on nähtävillä lähteet (6.). 
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2 Tutkimusasetelma 

Toteutin tutkimukseni kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

tarkastelee olemassa olevaa teoriaa ja tutkimusta siten, että se muodostaa lähteistä 

asiakokonaisuuden, jonka avulla pyritään kehittämään olemassa olevaa teoriaa. Kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus on siten helposti toteutettava, että siinä ei tarvitse noudattaa tarkkoja 

sääntöjä: voi muodostaa melko väljiä tutkimuskysymyksiä ja käyttää laajasti eri aineistoja. 

Lisäksi kuvaileva kirjallisuuskatsaus pyrkii tunnistamaan ongelmia ja löytämään uusia 

tutkimusaiheita (Salminen 2011).  

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus muodostuu neljästä vaiheesta: tutkimuskysymyksen 

muodostaminen, aineiston valitseminen, kuvailun rakentaminen ja tuloksen tarkasteleminen 

(Kangasniemi ym., 2013). Jäsentelyn puolesta kuvaileva kirjallisuuskatsaus sopii hyvin 

kandidaatin tutkielmaan. Lisäksi se voi luoda pohjaa tulevalle pro gradu -tutkielmalle: sen 

avulla löytää aiheeseen liittyviä ongelmia ja huomata siten uuden tutkittavan ilmiön samasta 

aiheesta. 

Lähteiden etsinnässä hyödynsin Google Scholaria, Oula Finnaa, Ebsco- ja ProQuest-

tietokantoja. Hakusanoja olivat muun muassa eheytys, oppiaineintegraatio, integraatio, 

oppiaineyhteistyö, monialaiset oppimiskokonaisuudet, musiikin vaikutus ihmiseen, musiikin 

oppimisvaikutukset sekä music, school, elementary school, integratig, integration, ja music 

effects. 

Eniten hakutuloksia vastaavia aineistoja löytyi käsikirjojen artikkeleista. Lisäksi löytyi 

muutamia kirjoja ja väitöskirjoja. Yhteisopettajuudesta, monialaisuudesta ja eheytyksestä 

löytyi runsaasti materiaalia, mutta integraatiosta sen kyseisessä kontekstissa ja tarkoituksessa 

löytyi hyvin vähän tietoa. Integraatio kyllä mainittiin usein eheyttämisen yhteydessä, mutta itse 

käsitettä avaavaa lähdettä oli vaikea löytää. 

Lähteet jakautuvat pääasiassa käsittelemään integrointia, musiikin vaikutuksia, ja musiik in 

opettamista ala-asteella. Integroinnin osalta oleellisimpina lähteinä pidin Heikki Ruisvuoren 

puheenvuoroa Musiikki osana taidekasvatusta ja elämää, jonka hän on pitänyt taito- ja 

taideaineiden opetuksen integrointiseminaarissa Helsingin yliopistolla vuonna 1998. Vaikka 

lähde on vanha, siitä saatu tieto koskee integroinnin käsitteen määrittelyä ja siksi koen tiedon 

olevan validia. Toinen integraatiota koskeva tärkeä lähde oli uudempi, Robert C. Morrisin 

vuonna 2012 julkaistu artikkeli A Guide to Curricular Integration. 
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Musiikin vaikutuksista kertova lähde oli Heidi Ahosen (2000) julkaistu kirja Musiikki, sanaton 

kieli: musiikkiterapian perusteet. Ahonen avasi perusteellisesti aivokemiasta lähtien musiik in 

vaikutuksia ihmisessä. Ahosen kirjassa oli monipuolista ja selkeää informaatiota, josta pystyin 

tiivistämään tarvitsemani tiedon. Bjoner-Horeitz ja Bjoner (2005) kirjassaan Mielihyvää 

musiikista sivusivat samoja asioita, mutta koin Ahosen tekstin perusteellisemmaksi ja viitta s in 

vain siihen.   

Yhtenä tärkeänä, uudempana lähteenä haluan nostaa esille vielä Kristin Harneyn (2020) teoksen 

Integrating music across the elementary curriculum, jossa hän monipuolisesti käsittelee 

musiikin integroinnin merkityksellisyyttä ja sitä toteuttaessa huomioitavia asioita. Lisäksi 

musiikin opettamiseen liittyen tärkeä lähde oli jo pohdinnassa mainittu Suomen (2019) 

väitöskirjatutkimus. 
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3  Integrointi ja musiikki 

Tässä luvussa tutkitaan olemassa olevaa tietoa tutkimuksen aiheesta. Ensin perehdytään 

integrointiin luvussa (3.1), seuraavaksi tutkitaan musiikin vaikutuksia oppimiseen luvussa (3.2) 

ja lopuksi musiikin ominaisuuksiin integroitavana aineena luvussa (3.3) 

3.1 Integrointi osana eheytystä 

Integrointia osana eheytystä tarkastellaan kahdessa osassa. Ensin tutustutaan käsitteisiin ja 

ilmiön luonteeseen (3.1.1) ja sen jälkeen tutkitaan aihetta opetussuunnitelman valossa (3.1.2). 

3.1.1 Eheytys ja integrointi 

Eheyttävä opetus poikkeaa monille tutusta ainejakoisesta opetuksesta. Ruismäen ja Ruokosen 

(2013) mukaan eheyttävässä opetuksessa pyritään löytämään yhteyksiä eri oppiaineiden välille, 

sen sijaan, että oppiaineita opetettaisiin erillisinä kokonaisuuksina. Yhteydet eri oppiaine iden 

tietojen välillä syventävät oppilaiden ymmärrystä ja luovat mielenkiintoa. Eheyttäminen pyrkii 

myös luomaan yhteyksiä opetuksen ja oppilaiden arkielämän välille. Ruismäki ja Ruokonen 

toteavat, että kun opetettavalla asialla on yhteys oppilaan arkeen, se herättää oppilaassa 

omakohtaista kiinnostusta ja luo motivaatiota. Integrointi on eheyttämiseen tähtäävää toimintaa 

(Puurula, 1998). 

Ruismäki (1998) avaa integroinnin käsitettä. Käsite pohjautuu latinan sanoihin integrare ja 

integratio, jotka tarkoittavat täydentämistä, uudistamista, eheyttämistä, sulautumista ja 

yhtenäisenkokonaisuuden muodostumista. Englannin kielen integration kääntyy kokonaiseksi 

tekemiseksi. Ruismäen mukaan integraation tarkoitus on saavuttaa opittavan asian syvällinen ja 

laaja ymmärrys liittämällä yhteen esimerkiksi eri oppiaineiden tietoja, teoriaa ja käytäntöä sekä 

oppilasryhmiä. Hän korostaa, että opetettavan asian tulisi liittyä jo olemassa olevaan tietoon, 

eli aiemmin opittuun ja toteaa integraation vahvistavan oppimista ja lisäävän oppimisen 

elämyksellisyyttä, hauskuutta ja iloa.  

Puurula (1998) vahvistaa Ruismäen käsitystä ja painottaa integroinnin olevan paitsi eri 

oppiaineiden yhdistämistä, myös erilaisten oppilasryhmien, oppilaitosten, oppimisympäristö jen 

ja ulkopuolisten kasvattajien yhteistyötä. Puurulan mukaan oppiaineintegraatiossa yhdistetään 

oppiaineen sisäisiä tietoja tai eri oppiaineiden tietoja toisiinsa ja siinä hyödynne tään 
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oppiaineiden opetuksen yhtymäkohtia, oppiaineissa toimivia välineitä ja yleisiä teemoja. Hän 

korostaa integraation tukevan oppilaan kasvua yksilönä tunteineen ajatuksineen ja 

käyttäytymistapoineen, ja käsittää siten integroidun opetuksen tukevan persoonallisuuden 

kokonaiskehitystä. 

Aaltonen (2003, s.48–73) avaa integraation käsitteen monimerkityksellisyyttä. Käsite on validi 

koulutuksen lisäksi esimerkiksi poliittisissa, psykologisissa ja taloudellisissa yhteyksissä. 

Integroinnin moninaisuus näkyy myös sen toteutustavoissa. Aaltonen määrittelee keskeisiksi 

integraation toteutukseen vaikuttaviksi tekijöiksi integroitavien oppiaineiden määrän, 

integraation suunnittelun tieto- tai ilmiöpohjaisuuden, integroinnin syvällisyyden ja laajuuden, 

integroinnin sisällöllisyyden ja opetuksellisuuden sekä oppiainerajojen häivytyksen tason. 

Morris (2012) näkee integroidun opetuksen hyvin toteutettuna luovan ymmärrettävän 

kokonaiskuvan käsiteltävästä aiheesta. Hyvin toteutetussa integraatiossa tieto sidotaan 

mielekkäästi yhteen siten, että käsiteltävästä asiasta löytyy merkityksiä myös muissa oppimisen 

ja elämän osa-alueissa. Morrisin mukaan integraatio on toimivaa, kun opetus vastaa kahteen tai 

useampaan opetussuunnitelman tavoitteeseen yhtä aikaa, toteutuksella haetaan 

merkityksellisen tiedon oppimista, opetuksella on kasvatuksellisia tavoitteita sekä opetus on 

mielekästä myös ilman integraation näkökulmaa. Hän toteaa, että integraatio itsensä takia ei 

välttämättä palvele opetusta vaan integroinnin tulisi lähteä kahden aiheen yhdistämises tä 

oppimisen syventämiseksi ja tehostamiseksi. Hän kokee tehokkaan integroinnin auttavan 

saavuttamaan enemmän tavoitteita rajoitetussa ajassa. 

Grönholm (1998) kertoo taito- ja taideaineiden opetuksen integrointiseminaar in 

avauspuheenvuorossaan teemallisten kokonaisuuksien merkityksestä opetuksessa. Hän 

korostaa Ruismäen ja Ruokosen sekä Morrisin tavoin integroinnin auttavan tiedon 

kokonaiskuvan ja ilmiöiden välisten yhteyksien luomisessa. Myös Grönholm toteaa, että 

integroinnin tarkoituksena ei ole yhdistää eri oppiaineiden ominaisluonteita teematunne illa 

vaan tuoda teemaan eri näkökulmia. Hänen mukaansa opettajan asiantuntemus ja osaaminen 

eri oppiaineissa on tärkeää, jotta teemaopinnot eivät jäisi pinnallisiksi. 
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3.1.2 Integrointi opetussuunnitelmassa 

”Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa 

toimintakulttuuria. Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden 

välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen” (Opetushallitus, 2014. s.31). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan eheyttämisen toteutus voi vaihdella 

opetuksen tavoitteista ja oppilaiden tarpeista riippuen. Mahdollisia toteutustapoja ovat muun 

muassa rinnastaminen, jaksottaminen tai toiminnalliset aktiviteetit. Näitä eheytystapoja 

hyödyntämällä voi muodostaa joko pidempikestoisia oppimiskokonaisuuksia eri teemoihin 

keskittyen, tiettyjä oppiaineita integroivia kokonaisuuksia tai esiopetuksen tapaan täysin 

eheytettyä opetusta.  

Cantell (2016) avaa eheyttämisen kehitystä suomalaisessa koulujärjestelmässä. Hän kertoo 

opetuksen suomalaisissa peruskouluissa olleen perinteisesti vahvasti oppiainejakois ta. 

Eheyttämiseen liittyen aiemmissa opetussuunnitelmissa on ollut aihekokonaisuuksia ja niissä 

nimettyjä teemoja, joita tulee käsitellä kaikissa oppiaineissa. Niiden käsittelyssä on voitu 

hyödyntää oppiaineiden välistä yhteistyötä. Vuoden 2014 opetussuunnitelmasta nämä 

aihekokonaisuudet on poistettu ja niiden sijaan oppiaineyhteistyön ja eheyttämisen tueksi on 

tuotu monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestäminen. Cantellin mukaan näille 

kokonaisuuksille ei ole määritelty toteutustapaa tai tuntiresursseja, vaan olennaista on 

oppiainesisällöistä muodostuvat kokonaisuudet yli oppiainerajojen. 

POPS (2014) määrää, että opetukseen tulee sisältyä vähintään yksi moniala inen 

oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. ” Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja 

toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken 

sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä. Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana 

oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla” 

(Opetushallitus, 2014. s.32). Näiden opetussuunnitelman ohjeiden mukaisesti jokaisessa 

koulussa opetukseen tulee siis sisältyä oppimiskokonaisuuksia, joissa kaikki oppiaineet tekevät 

yhteistyötä yli oppiainerajojen.  

Kun tarkastellaan POPSin valossa eheytystä erityisesti ala-asteen kontekstissa, huomataan, 

miten sen merkitystä korostetaan. Oppilaan siirtyessä esiopetuksesta ensimmäise lle 

vuosiluokalle, oppilas siirtyy esiopetuksen oppimiskokonaisuuksista peruskoulun 

oppiaineisiin, eli täysin eheytetystä opetuksesta ainejakoiseen opetukseen. Oppilaiden 
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omatoimisuutta, yhteistyötaitoja ja opiskeltavien asioiden välisten yhteyksien ymmärtämis tä 

edistetään eheyttämällä ja toteuttamalla oppimiskokonaisuuksia edelleen voimakkaast i. 

Siirtymää koulumaailmaan siis pehmitetään eheyttämisen avulla. 

Vuosiluokille 3–6 siirryttäessä oppiaineiden määrä lisääntyy. Vuosiluokkien aikana pyritään 

syventämään alkuopetuksessa saatuja perustietoja. Tiedon syventämisessä voidaan hyödyntää 

eheyttämistä: toiminnallisuutta, tekemällä ja tutkimalla oppimista, yhdessä työskentelyä ja 

itseilmaisua (Opetushallitus, 2014).  

3.2 Musiikin vaikutus ihmiseen 

”Musiikki on oppimisen kannalta merkityksellinen sekä välillisenä työkaluna että opittavina 

asiasisältöinä.  Musiikki on integroitavissa oppimiseen, ja uusin aivotutkimus tuo tietoa sen 

sovellettavuudesta käytännössä erilaisiin oppimistilanteisiin”, kirjoittaa Minna Huotila inen 

(2009, s. 46) artikkelissaan Musiikki ja oppiminen aivotutkimuksen valossa.  

Seuraavaksi tarkastelen musiikin fyysisiä (3.2.1) psyykkisiä (3.2.2) ja sosiaalisia (3.2.3) 

vaikutuksia.  

Tässä luvussa keskityn Heidi Ahosen (2000, s. 35–65) kirjan Musiikki, sanaton kieli kokoamiin 

musiikin vaikutuksiin. 

3.2.1 Musiikin fyysiset vaikutukset 

Ahonen (2000) avaa kirjassaan yksityiskohtaisesti musiikin vaikutuksia ihmiseen. Hän aloittaa 

musiikin perusolemuksesta: ääni on värähtelyä ja musiikki perustuu kuultavissa olevaan 

värähtelyyn, jonka voi myös tuntea. Musiikin muuttuessa värähtelyn laatu muuttuu, samoin 

musiikin vaikutukset. Esimerkiksi viulun kielen värähdellessä myös kielen eri osat 

värähtelevät, jolloin syntyy päällekkäisiä ylä- ja alaääniä. Huilua soitettaessa ylä-ääniä ei synny 

ollenkaan. Huilun tuottama värähtely on ihmiskorvalle yksinkertaisempaa tulkittavaa ja siten 

rauhoittavampaa ja rentouttavampaa kuin viulun. Värähtely parantaa solujen aineenvaihduntaa , 

ja pulssin, verenpaineen ja ihon lämpötilan on huomattu reagoivan värähtelyn vaihteluihin.  

Ahonen jatkaa kuuloaistimuksen syntymisellä. Kun ääni värähtelee, ilmanpaine vaihte lee . 

Tärykalvo alkaa ilmanpaineen vaihteluiden seurauksena värähdellä samalla taajuudella kuin 

kuultava ääni, ja korvan kuuloluut välittävät tärykalvon liikkeen eteenpäin simpukkaan. 
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Simpukassa kuulosolut välittävät saamansa ärsytyksen kuulohermoon, jota pitkin saatu 

informaatio kulkee aivokeskuksiin. Vaikka prosessi kaikilla ihmisillä toimii samalla tavalla, 

äänen voi silti kokea eri tavoin, koska korvan ja aivokuoren välillä saatua signaalia muokataan 

ja tulkitaan eri tavoin.  

Edelleen Ahonen jatkaa siitä, miten aivot aktivoituvat, kun kuuloaistimus saapuu. Aivokuori 

aktivoituu, samoin molemmat aivopuoliskot ja niiden välille syntyy yhteys. Musiikki saa aikaan 

myös endorfiinien eli mielihyvähormonien erittymisen verenkiertoon.  Myös limbinen systeemi 

aktivoituu. Sen tehtävä on hallinnoida muistia, säädellä tunne-elämää ja luoda tunnesuhte ita 

muistamiimme asioihin. Systeemi hallinnoi muistia, mutta muisti edellyttää koko aivojen 

toimintaa, jotka musiikki on jo aktivoinut. Musiikki työllistää kaikkia muistin osa-alueita : 

välitön muisti käsittelee kuuloaistimusta, lyhytkestoinen muisti tallentaa säveliä ja sävelkulkuja 

ja pitkäkestoinen muisti käsittelee musiikillista kokonaisuutta ja mahdollistaa esimerkik s i 

musiikin rakenteen havaitsemisen. 

Ahonen nostaa esille vielä yhden musiikin etapin aivoissa, thalamuksen. Korvassa 

kuulohermoon syötetty informaatio saavuttaa thalamuksen ennen aivokuorta. Thalamuksessa 

musiikin tunteita herättävät impulssit saavat ”laadun”, ja siten musiikki saa aikaan tunteita ja 

vaikuttaa mielialaan jo ennen aivoissa tehtyä työtä. 

Aivokemian pohjalta Ahonen nostaa esiin konkreettisia, helposti huomattavia ja koettavia 

fysiologisia vaikutuksia. Musiikin eri elementit kuten rytmi, harmonia ja melodia vaikuttavat 

verenkiertoon, hengitykseen, sykkeeseen, tunteisiin ja ajatuksiin. Nämä vaikutukset eivät ole 

enää yksiselitteisesti fysiologisia vaan myös psyykkeeseen vaikuttavia, joten jatkan niiden 

tarkastelua kohdassa 3.2.2. 

Ahonen korostaa vielä musiikin vaikutusten yksilöllisyyttä. Fysiologiset vaikutukset voivat olla 

yhteydessä esimerkiksi yksilön ikään, terveyteen, sukupuoleen, mieltymyksiin, herkkyyteen, 

asenteisiin tai tunnetilaan.  

3.2.2 Musiikin psyykkiset vaikutukset 

Edellä mainitsin, miten musiikin fyysiset ja psyykkiset vaikutukset liittyvät vahvasti toisiinsa. 

Ahonen avaa näitä konkreettisia vaikutuksia tarkastelemalla musiikkia kolmen eri elementin, 

rytmin, harmonian ja melodian kautta. 



14 

 

Ahonen kuvaa, kuinka musiikin rytmi vaikuttaa kehon rytmisiin systeemeihin eli 

verenkiertoon, hengitykseen ja sykkeeseen. Nopea rytmi stimuloi rytmisiä systeemejä ja saa 

usein aikaan hallinnan menettämisen tai paniikin kokemuksia, kun taas hidas rytmi depressoi 

niitä ja siten rauhoittaa ja rentouttaa. Rytmin avulla voidaan rauhoittaa, rentouttaa, vapauttaa ja 

rohkaista: esimerkiksi leposykkeen tempo illalla tai stressaavassa tilanteessa rauhoittaa ja 

rentouttaa ja liikkuva tai nopea tempo taustamusiikissa voi innostaa ostoksilla olevaa. 

Harmonia vaikuttaa tunteisiin. Jo ala-asteella meille opetetaan, että duuri kuulostaa iloiselta ja 

molli surulliselta. Myös Ahonen kuvaa duurissa soivaa musiikkia rohkaisevana ja 

voimaannuttavana ja mollisävellajista musiikkia lohduttavana. Hän kertoo myös, että doorisen 

ja aelisen asteikon on todettu rauhoittavan ja pentatonisen asteikon stimuloivan ja piristävän. 

Vielä yhtenä musiikin elementtinä Ahonen käsittelee melodiaa. Hänen mukaansa melodia 

vaikuttaa ajatuksen kulkuun ja siksi melodian kuuntelua usein harjoitetaan piirtämällä tai 

luomalla sen ympärille tarinaa. Melodia voi ilmentää kokemuksia tai tunteita, joille ei ole 

sanoja. Se herättää yksilöllisiä ajatuksia niin säveltäjässä, soittajassa kuin kuuntelija ssa. 

Ahonen painottaa, että rytmi harmonia ja melodia yhdessä, siis musiikki, saavat jokaisella 

yksilöllä henkilökohtaisen merkityksen. 

Kuten Ahonen jo fyysisiä reaktioita kuvatessaan totesi, musiikki kanavoi tiedostamattomia 

impulsseja ja välittää thalamuksen nostattamia tunteita. Siten musiikki nostaa tietoisuuteen 

unohdettuja asioita ja tukahdutettuja tunteita ja auttaa purkamaan ja työstämään niitä. Sen 

myötä musiikki vahvistaa egoa ja itsetuntemusta ja luo hallinnan ja turvallisuuden tunteita. 

Ahonen lisää myös, että kun estrogeeni luo mielihyvää, edellä mainittu yksilön kehitys 

vahvistuu. 

Edelleen Ahonen muistuttaa vaikutusten yksilöllisyydestä: musiikin luomiin henkilökohtais i in 

kokemuksiin vaikuttavat aikaisemmat kokemukset, persoonallisuus, odotukset ja samanaika iset 

ärsykkeet. 

3.2.3 Musiikin sosiaaliset vaikutukset 

”Musiikki on yhteinen kieli, jota ihmiset puhuvat rodullisten, kulttuuristen, sosiaalis ten, 

koulutksellisten ja taloudellisten raja-aitojen yli. Musiikin kautta ihmiset voivat välittää 

kulttuurista ymmärrystä ja toistensa arvostusta” (Ruokonen & Ruismäki, 2013, s. 125). 
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Koska musiikki vaikuttaa ihmisiin ja herättää heissä tunteita ja ajatuksia, voidaan musiikk ia 

käyttää myös kommunikoinnin välineenä, Ahonen toteaa musiikin sosiaalisiin vaikutuks i in 

liittyen. Hän näkee musiikilla merkityksen kansainvälisenä kielenä, kulttuurien kuvaajana ja 

kulttuuriperinnön välittäjänä sekä erilaisten yhteisöjen ja alakulttuurien yhteishengen luojana 

ja vahvistajana. 

Ahosen mukaan musiikki on myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline. Esimerk ik s i 

kansallislaululla kohotetaan kansallismieltä ja joululaululauluilla vahvistetaan jouluseso ngin 

mukaista mielialaa.  

Ahonen selittää musiikin sosiaalisia vaikutuksia ihmisen tarpeena kokea yhteyksiä toisiin 

ihmisiin, saada ilmaista itseään ja toteuttaa luovuuttaan. Hän näkee musiikin vaikutuks issa 

mahdollisuuksia vähentää yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä. Hän toteaa vielä, että musiikin avulla 

voidaan luoda sovun ja yhteisymmärryksen ilmapiiriä sekä kaataa raja-aitoja. 

3.3 Musiikin integrointi luokanopetukseen 

Perusopetuksen opetussuunnitelma musiikin osalta korostaa paitsi oppilaiden musiikillis ten 

taitojen kehittämistä, myös oppilaiden ymmärryksen, ajattelu- ja oivalluskyvyn, 

yhteistyökyvyn ja ilmaisutaitojen kehittämistä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseks i 

opetuksessa tulee huomioida oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, koulun juhlat ja 

tapahtumat, koulun ulkopuolinen toiminta, muut oppiaineet ja eheyttävät teemat. 

POPS myös määrittelee musiikin oppiaineen tehtävissä, että ala-asteella musiikillisen 

toiminnan tulisi liittyä luontevasti koulussa järjestettävään eheyttävään opiskeluun ja siten 

monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. 3.–6. luokan oppilaiden osalta sisältöjen kolmas kohta 

vaatii musiikin opetuksen rakentavan yhteyksiä paitsi omiin yhteisöihin, elämäntilanteisiin ja 

aikakausiin, myös muihin oppiaineisiin. 

Perusopetuslaissa määritellään oppivelvollisille annettavan perusopetuksen tuntijako musiik in 

osalta seuraavasti: musiikin vähimmäismäärä vuosiviikkotunneissa on koko perusopetuksen 

aikana yhteensä 8. Vuosiviikkotuntien määrä jakaantuu siten, että ala-asteen aikana 

vuosiviikkotunteja on 6 ja yläasteen aikana 2. Vuosiviikkotunti tarkoittaa 38 tunnin mittais ta 

opetusjaksoa. Siten ala-asteella vähimmäismäärän mukaan toteutetussa opetuksessa musiikk ia 

on keskimäärin 38 tuntia lukuvuodessa ja yläasteella 25 tuntia lukuvuodessa. (Valtioneuvosto, 

2018) Täten musiikin opetus painottuu ala-asteelle ja luokanopettajille.  
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Huomiota herättävää on myös musiikin vuosiviikkotuntien määrä verrattuna muihin taito- ja 

taideaineisiin. Musiikin vuosiviikkotuntien vähimmäismäärä on noin 89% kuvataiteen, 73% 

käsityön ja 40% liikunnan vähimmäismääristä (Valtioneuvosto, 2018).  

Taito- ja taideaineiden opetuksen vähimmäismäärä vuosiviikkotunteina 

         

   1.–2.lk 3.–6.lk 7.–9.lk yht.   

Musiikki  2 4 2 8   

Kuvataide 2 5 2 9   

Käsityö   4 5 2 11   

Liikunta   4 9 7 20   

Taulukko itse muotoiltuna pohjautuen valtioneuvoston laatimaan taulukkoon 

vuosiviikkotuntien vähimmäismäärästä. 

Ruokonen ja Ruismäki (2013) näkevät musiikin integroinnin mahdollisuutena tarttua 

koulumaailman nykyhetken haasteisiin. He kertovat kuinka suomalaisten lasten koulumenes tys 

on pitkään ollut maailman huipulla, mutta oppimistulosten sijaan kriittisen tarkastelun alla 

onkin viime aikoina ollut kouluhyvinvointi, kouluviihtyvyys sekä oppilaiden tunne- ja 

vuorovaikutustaidot.  

Ruokonen ja Ruismäki kokevat musiikin integroinnin olevan hyödyllistä, koska musiikki avaa 

oppilaille ovia luovuuteen ja itsetuntemukseen sekä herättää tunteita ja ajatuksia ja luo siten 

keskustelua. Heidän mukaansa musiikin integroinnin avulla voidaan lisätä oppilaiden 

yhteisöllisyyttä, helpottaa tunteiden käsittelyä koulussa, avata linkkejä koulumaailman ja 

arkielämän välille sekä luoda uusia oppimistapoja ja -ympäristöjä. Näin he näkevät musiik in 

integroinnin apuna kouluhyvinvoinnin ja -viihtyvyyden parantamisessa sekä tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen opettamisessa.  

Myös Ahonen viittaa kirjassaan (s.270) lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien kasvuun. 

Hän näkee yhtenä ongelman syynä suuret yhtenäiskoulut, jotka vievän tilaa oppilaiden 

yksilöllisyydeltä. Musiikkia voitaisiin hänen mielestään hyödyntää kouluissa tunne-elämän 

tasaamisessa ja minäkäsityksen vahvistamisessa. 

Grönholm (1998) puheenvuorossaan viittaa myös lasten ja nuorten hyvinvointiin tunneälyn 

käsitteen kautta. Hän kertoo tunneälyn olevan oleellinen osa kasvatusta lapsen identitee t in 

kehityksen tukena, konfliktien ratkaisutaidoissa ja tunne-elämän tasapainossa. Tunneälyn 

kehittymisessä hän antaa vastuuta taidekasvatukselle ja perustelee sen aistihavainto jen 

merkityksellisyytenä taidekasvatuksessa. Aistihavaintoja harjoittaessaan lapsi oppii 
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tunnistamaan havaintojaan ja tunteitaan ja kehittää näin tunneälyään. Grönholm mainitsee 

tunneälyn olevan kytköksissä myös aivojen kehitykseen ja toteaa taiteellisen työskentelyn 

olevan erityisen tärkeää lapsuudessa.  

 Björk, Partti ja Westerlund (2013) kuvaavat oppimiskäsityksien kehitystä musiik in 

opetuksessa. He käsittelevät oppimista tiedon ja taidon omaksumisena, sosiaalisena 

osallistumisena sekä luovana toimintana. Perinteisenä oppimiskäsityksenä he näkevät tiedon ja 

taidon omaksumisen, jossa oppija on joko passiivinen vastaanottaja tai aktiivinen tiedon 

prosessoija, ja jossa oppiminen nähdään yksilön mielen sisäisenä prosessina, joka rajoittuu 

yksilön ongelmanratkaisukykyyn. Tämän käsityksen he näkevät ongelmallisena muun muassa 

oppimisvaikeuksien ehkäisemisen puutteen ja oppilaan kokemusmaailman opetuksen 

ulkopuolelle rajaamisen vuoksi.  

Björk ja kollegat (2013) kertovat oppimiskäsitysten muuttuneen siten että oppiminen liite tään 

luovaan tuottamiseen ja osallistumiseen. Oppimisessa tiedon luomisen kautta he painottavat 

yksilön ja yhteisön toiminnan reflektointia, laajaa oppimisen kontekstia, yhteisöll is tä 

tuottamista, mallioppimista, vertaistukea, vuorovaikutusta sekä aikaansaannosten merkitys tä 

oppimiselle. Osallistuvassa oppimisessa oppiminen tapahtuu heidän mukaansa yhteisöllisen 

osallistumisen ja sen tuottaman merkityksellisyyden kautta. Tärkeää on huomio ida 

opetustilanteiden lisäksi myös ne verkostot ja tilanteet, jotka edistävät oppimista koulun 

ulkopuolella. 

Perinteisen oppimiskäsityksen laajentuessa tiedon jakamisesta yhteisölliseen tuottamiseen 

myös opettajan vastuu on kasvanut. Björk ja kollegat (2013) tiivistävät tekstinsä siihen, miten 

opettajan vastuulla on huomioida oppilaiden ympäröivän elämän konteksti ja toimia siten 

innostavan sosiaalisen oppimisympäristön organisoijana ja huomioida eritasoiset oppilaat ja 

erilaiset osallistumistavat. Tähän pyrkivä opettaja reflektoi omaa toimintakulttuuriaan: sitä 

minkälaisia osallistumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia tarjoaa 

opetuksessaan. 

Vesioja (2006) väitöskirjassaan tutki luokanopettajien kokemuksia musiikin opettamisesta. 

Tutkimuksessaan hän haastatteli kahtatoista luokanopettajaa, joilla oli 10–12 vuoden 

työkokemus, ja joista puolet olivat erikoistuneet musiikkiin. Vain musiikkiin erikoistuneet 

opettajat kokivat omaavansa musiikin opettamiseen vaadittavan taitotason. Luokanopettajat 

kuitenkin kuvailivat musiikin olevan keskeinen ja tärkeä oppiaine koulussa ja hyvä 

integrointiaine etenkin alkuopetuksessa. Alkuopetuksen opettajat kertoivat musiikin olevan osa 
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oppitunteja päivittäin. Luokanopettajat mainitsivat musiikkiin helposti integroitaviksi aineiks i 

uskonnon, matematiikan, äidinkielen, liikunnan ja kuvaamataidon. Integraation muotoina 

mainittiin opetuslaulut, musiikkiesitykset, musiikkiliikunta sekä taustamusiikki. 

Vesiojan haastattelemat opettajat näkivät musiikin ennen kaikkea vapauttavana ja 

terapeuttisena aineena. Musiikinopetuksen merkityksellisiksi tavoitteiksi mainittiin tekemisen 

ilo, mielihyvä, mieluisat ja merkitykselliset kokemukset sekä itsetunnon, itseilmaisun, 

keskittymiskyvyn ja yhteistyötaitojen kehittäminen. He korostivat myös musiik in 

yleissivistävyyttä ja kasvatuksellisuutta.  

Henna Suomi (2019) tutki väitöskirjassaan luokanopettajaksi opiskelevien, musiikin opinnot 

suorittaneiden opiskelijoiden valmiuksia opettaa musiikkia ala-asteella. Tutkimuksessaan 

Suomi tuo ilmi, miten yhteiskunnassa vallitsee luottamus perusopetuksen korkealaatuisuuteen 

ja opettajien pätevyyteen. Hän toteaa, että opetussuunnitelma musiikin osalta asettaa 

luokanopettajat haasteeseen, joihin he eivät pysty vähäisellä musiikin koulutuksellaan 

vastaamaan. Suomi huomauttaa, että vaikka opetussuunnitelma luo raamit musiikin opetuksen 

sisällölle, siihen vaikuttaa lopulta huomattavan paljon opettajan taidot ja vahvuudet. Opettaja 

vaikuttaa siis suoraan lapsen musiikilliseen kehitykseen ja asenteisiin opetuksellaan. 

Ongelmallista tästä tekee Suomen saamat tulokset opiskelijoiden pätevyydestä opettaa 

musiikkia. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista koki olevansa epäpäteviä opettamaan 

musiikkia ja vain viidesosa koki olevansa lähes tai täysin pätevä tehtävään.  

Kristin Harney (2020) perustelee musiikin integroinnin tärkeyttä, sen haasteita ja avaa oleellis ia 

tekijöitä integroinnin onnistumisen kannalta. Hänen mukaansa musiikin integroinnin avulla 

voidaan kehittää oppilaiden itseilmaisua, itsekuria, itsevarmuutta, luovuutta, emotionaalis ta 

ilmaisua, kriittistä ja poikkeavaa ajattelua, kommunikaatiota ja yhteisöllisyyttä. Hän näkee 

musiikin tuovan uusia näkökulmia muiden aineiden tunneille, lisäävän kiinnostusta opiskeluun, 

sitouttavan opintoihin, inhimillistävän tietoa ja antavan tiedolle merkitystä sekä luovan 

opetussuunnitelman tavoitteille oppilaskohtaisia merkityksiä.  

Harney muistuttaa, että musiikki ei ole lisävaruste tai mauste muille oppitunneille vaan yhtä 

merkityksellinen sisältö integroidun aineen kanssa. Hän myös korostaa musiikin merkitys tä 

erillisenä, pätevän musiikkikasvattajan opettamana oppiaineena, jotta oppilailla olisi 

musiikillisia perustaitoja, joita hyödyntää musiikkia integroidessa. Toimiakseen musiik in 

integrointi vaatii hänen mielestään aina loogisen syyn, kuten yhteisen sisällön, idean tai 
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prosessin. Harney antaa kirjassaan esimerkkejä musiikin ja muiden aineiden yhteis ille 

käsitteille, aiheille ja prosesseille. Näitä esimerkkejä on koottuna seuraavassa taulukossa:  

Musiikin ja muiden oppiaineiden yhteyksiä (Harney, 2020) 

            

Käsitteet   Aiheet    Prosessit   

            

Tyyli   Paikkakunta- Lukeminen 

Väri   ja ajankohta- Kirjoittaminen 

Symboli   sidonnaiset, Luominen 

Rytmi   kuten   Kuunteleminen 

Kuvio   juhlat   Esittäminen 

Järjestys   vuodenajat Analysointi 

Teema   ilmasto   Arviointi   

Suhde   kierrätys       

Merkki           

Konflikti           

Yhteistyö           

Identiteetti         

Arvo           

Näkemys           

Viestintä           

Taulukko on itse muotoiltu Harneyn tekstin pohjalta. Paikkakunta- ja ajankohtasidonnais ten 

aiheiden esimerkit keksin itse. 

Harney näkee musiikin integroinnin haasteina ajankäytön ja luokanopettajien musiikillisen 

pätevyyden, mutta löytää molempiin haasteisiin myös kannustavan ja positiivisen näkökulma. 

Ajankäytöllinen haaste on integroitujen oppituntien suunnittelu, mikä vie luonnollises t i 

enemmän aikaa kuin normaalien oppituntien. Toisaalta opiskelijoiden saamat hyödyt ovat 

käytetyn ajan arvoisia. Luokanopettajien valmiuksiin opettaa musiikkia usein vaatimattomalla 

musiikillisella koulutuksella hän tarjoaa ratkaisuksi yhteistyön pätevän musiikinopetta jan 

kanssa, jolloin molempien vahvuuksia hyödyntämällä voidaan luoda paremmat puitteet 

oppimisella, kuin yksin opettaessa, ja lisäksi molemmat opettajat kehittyvät samalla itse 

opettajina.  
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4       Tulokset 

Tässä luvussa vastaan esittämääni tutkimuskysymykseen: Mitä mahdollisuuksia musiikin 

integrointi luo luokanopetukseen? Tutkimusten mukaan musiikin integrointi luo opetukseen 

kiinnostusta ja motivaatiota (Ruismäki & Ruokonen, 2013), tukee oppilaan kasvua ja kehitystä 

yksilönä (Puurula, 1998), vaikuttaa oppilaiden tunteisiin ja ajatuksiin sekä oppimistilanteen 

tunnelmaan (Ahonen, 2000), helpottaa kommunikointia ja  luo ymmärrystä oppilaiden välillä 

(Ruismäki & Ruokonen, 2013), kehittää oppilaiden itseilmaisua, luovuutta ja tunnetaito ja 

(Harney, 2020) ja siten tehostaa oppimista sekä vastaa koulumaailman haasteis iin 

kouluviihtyvyydessä ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.   

Integroinnin avulla pyritään siis luomaan yhteyksiä eri oppiaineiden välille siten, että oppilaat 

saavat syvällisen ja laajan ymmärryksen ja selkeän kokonaiskuvan käsiteltävästä asiasta sekä 

pystyvät näkemään yhteyksiä eri oppiaineiden tietojen välillä (Grönholm 1998; Morris 2012; 

Ruismäki 1998; Ruismäki & Ruokonen 2013).  Integroitaessa opetettavalle asialle luodaan 

merkityksiä ja yhteyksiä oppilaan arkielämään (Morris 2012; Ruismäki & Ruokonen 2013). 

Integraatio on oppiaineiden yhteistyön lisäksi myös oppilasryhmien ja opettajien sekä 

mahdollisesti oppilaitosten, oppimisympäristöjen ja koulun ulkopuolisten kasvattajien 

yhteistyötä (Puurula, 1998). Integraatio on toimivaa, kun se vastaa useampaan 

opetussuunnitelman tavoitteeseen, sillä on kasvatuksellisia tavoitteita ja se on mielekästä myös 

ilman integraation näkökulmaa (Morris, 2012). Myös opettajan pätevyys on tärkeää, jotta tieto 

ei jäisi pinnalliseksi (Grönholm, 1998). 

Integrointi yleisesti luo jo mahdollisuuksia luokanopetukseen. Oppilaan elämään integroituvat 

aiheet luovat kiinnostusta ja motivaatiota (Ruismäki & Ruokonen, 2013). Integraatio vahvistaa 

oppimista ja lisää sen elämyksellisyyttä, hauskuutta ja iloa (Ruismäki, 1998). Integraatio tukee 

oppilaan kasvua yksilönä ja yksilön persoonallisuuden kehitystä (Puurula, 1998). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) määrää eheyttämisen osaksi jokaisen 

koulun toimintakulttuuria ja määrittelee monialaiset oppimiskokonaisuudet yhdeksi 

pakolliseksi eheyttämismuodoksi, antaen kuitenkin eheyttämisen toteuttamiseen vapaat kädet, 

riippuen koulukohtaisista opetuksen tavoitteista ja oppilaiden tarpeista. POPSissa korostetaan 

eheyttämisen tärkeyttä alkuopetuksessa ja ala-asteella, eli luokanopetuksessa. 



21 

 

Musiikki vaikuttaa ihmiseen ja siten myös oppimiseen. Musiikki luo kuulosoluissa signaa lin, 

joka aktivoi aivoja ja saa aikaan yhteyden aivopuoliskojen välille. Musiikki aiheuttaa 

endorfiinien vapautumista verenkiertoon ja aktivoi limbisen systeemin, joka hallinnoi muist ia 

ja tunne-elämää. Thalamus luo signaalille laadun, joka vaikuttaa mielialaan ja tunteis i in. 

Musiikki voi vaikuttaa myös sykkeeseen, hengitykseen, verenkiertoon, tunteisiin ja ajatuksiin. 

(Ahonen, 2000) 

Musiikin rytmi vaikuttaa kehon rytmisiin systeemeihin: nopea rytmi stimuloi niitä ja hidas 

depressoi. Stimuloiva musiikki innostaa, rohkaisee ja vapauttaa, kun taas depressoiva rauhoittaa 

ja rentouttaa. Harmonia vaikuttaa tunteisiin. Duuri iloisena voimaannuttaa ja molli surullisena 

lohduttaa. Doorinen ja aelinen asteikko rauhoittavat, ja pentatoninen piristää. Melodia herättää 

yksilössä ajatuksia, ja voi ilmentää kokemuksia ja tunteita, joiden kuvaamiseen ei ole sanoja. 

(Ahonen, 2000) 

Ihmisellä on tarve kokea yhteyttä toisiin ihmisiin sekä tarve ilmaista itseään ja toteuttaa 

luovuuttaan. Musiikki vastaa näihin tarpeisiin (Ahonen, 2000). Musiikin avulla voidaan 

kommunikoida erilaisten raja-aitojen yli ja osoittaa ymmärrystä ja arvostusta toisille (Ruismäk i 

& Ruokonen, 2013). 

Musiikin osalta POPS (2014) painottaa paitsi musiikillisten taitojen kehittämistä, myös 

ymmärryksen, ajattelu-, oivallus- ja yhteistyökyvyn sekä ilmaisutaitojen kehittämistä. Musiik in 

opetuksen tulee rakentaa yhteyksiä oppilaiden yhteisöihin, elämäntilanteisiin, ajankohtais i in 

asioihin sekä muihin oppiaineisiin. Musiikin opetus peruskoulun aikana painottuu ala-asteelle 

(Valtioneuvosto, 2018). 

Nykypäivän keskeisenä haasteena koulumaailmassa on kouluviihtyvyys ja oppilaiden tunne- ja 

vuorovaikutustaidot.  Musiikin integroinnin avulla voidaan lisätä yhteisöllisyyttä, tunteiden 

käsittelyä, yhteyksiä arkielämään ja luoda uusia toimivampia oppimistapoja ja -ympäristöjä 

(Ruokonen & Ruismäki, 2013). Osasyynä haasteisiin voi olla yleistyvät suuret yhtenäiskoulut, 

joissa yksilöllisyyttä, minäkäsitystä ja tunne-elämää voitaisiin vahvistaa musiikin avulla 

(Ahonen, 2000). 

Tunneäly on tärkeässä roolissa lapsen tunne-elämän ja identiteetin kehityksessä. Tunneälyn 

kehittymistä voidaan tukea musiikin avulla, koska aistihavainnot ovat silloin läsnä (Grönholm, 

1998). 
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Osallistuvan oppimisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu luovassa tuottamisessa 

ja osallistumisessa, jolloin oppimisesta tulee merkityksellistä. Käsitys tuo opettajalle vastuun 

tarjota opetuksessaan osallistumista ja sosiaalista vuorovaikutusta (Björk ym., 2013). 

Vesioja (2006) ja Suomi (2019) totesivat väitöskirjoissaan, että luokanopettajilla ei 

koulutuksensa puolesta ole valmiuksia opettaa musiikkia ala-asteella. Vesiojan tutkimuksessa 

kuitenkin opettajat kokivat musiikin hyvänä integrointiaineena ala-asteella. Musiikki koettiin 

terapeuttisena ja vapauttavana ja sen keskeisiksi tavoitteiksi määriteltiin tekemisen ilo, 

mielihyvä, positiiviset kokemukset sekä itsetunnon, itseilmaisun, keskittymiskyvyn ja 

yhteistyötaitojen kehittäminen. 

Musiikin integrointi on tärkeä keino oppilaiden itseilmaisu, itsekurin, itsevarmuuden, 

luovuuden, tunnetaitojen, kriittisen ajattelun, kommunikoinnin ja yhteisöllisyyden 

kehittämisessä. Musiikin opetus erillisenä oppiaineena pätevän opettajan johdolla on myös 

merkityksellistä (Harney, 2020). 

Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että integroinnilla on mahdollisuuks ia 

luokanopetuksessa. Jo integraatio itsessään luo kiinnostusta, motivaatiota ja elämyksellisyyttä 

ja tukee oppilaiden kasvua yksilöinä. Integraatio nimenomaan luokanopetuksessa on tärkeää, 

sillä pienten oppilaiden kanssa opiskeltavien asioiden merkityksellisyys, omakohtaisuus ja 

asioiden väliset yhteydet korostuvat. Näin saadaan aikaiseksi kattavat pohjatiedot, joita voi 

lähteä kehittämään kasvaessaan. Myös POPS korostaa eheytystä ala-asteella ja musiik in 

opetuksen painottuu vuosiviikkotuntien mukaan ala-asteelle. 

Musiikin vaikutukset oppimiseen ovat kiistattomat. Musiikki aktivoi oppimiseen tarvittavia 

aivoalueita, muistia sekä herättää kokemuksia ja tunteita, jotka vahvistavat muistijälk iä. 

Musiikki luo mielihyvää ja sillä voidaan vaikuttaa mielialaan ja tunnelmaan. Musiikki toimii 

myös kommunikointikeinona: sen avulla voidaan pyrkiä ymmärtämään esimerkiksi toisia 

kulttuureja, kertoa asioita sanattomasti, toimia yhdessä toista kieltä puhuvan kanssa tai 

helpottaa ristiriitatilanteita.  

Musiikki ja integrointi yhdessä tarjoavat paitsi oppimiseen mielekkyyttä ja motivaatiota, sekä 

parempia oppimistuloksia, vastaavat myös koulumaailman nykyhetken haasteis iin. 

Kouluviihtyvyyttä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, monikulttuurista opetusta ja yksilöll is tä 

kasvatusta voidaan tukea integroimalla musiikkia luokanopetukseen.  
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Suurimman haasteen integroinnille luo luokanopettajien vähäinen koulutus musiik in 

opettamiseen. Myös opettajien ajalliset resurssit ovat haasteellisia integroinnin suunnitte lun 

kannalta. Käsittelen näitä haasteita ja mahdollisia ratkaisuja tarkemmin pohdinnassa. 
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5       Pohdinta 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien sivuainetta opiskellessa olen huomannut, että 

integraation merkitystä korostetaan paljon jo opinnoissa. Oppitunneilla tehtyjen tehtävien 

yhteydessä on usein pohdittu sitä, miten kyseisen aiheen ja tehtävän voisi integroida muihin 

oppiaineisiin. Musiikin pääaineopiskelijana minun ei ole tarvinnut suorittaa sivuaineeseen 

sisältyviä musiikin opintoja, joten en tiedä monialaisten musiikinkurssin sisältöä ja integraat ion 

käsittelyä kurssilla. Tämä on harmillista, koska tutkielmani kannalta juuri luokanopettaj ille 

tarkoitettu musiikinkurssi olisi mielenkiintoista kokea.  

Koen, että musiikin integrointia muihin oppiaineisiin ei ole merkittävästi käsitelty 

musiikkikasvatuksen opinnoissa. Suurin osa integroinnin käsittelystä opinnoissa on liittynyt 

taito- ja taideaineiden väliseen integraatioon. Musiikinopettajan opinnoissa keskitytään 

pääasiallisesti aineenopettajan rooliin ja koulutus painottuu yläasteen ja lukion opetukseen, 

jolloin integroinnin merkitys opinnoissa ei ole yhtä suuri kuin kaikkia aineita opettavalla 

luokanopettajalla.  Kuitenkin integroinnin hyödyt pätevät myös ylemmillä vuosiluokilla, ja 

uskon että musiikinopettajat hyötyisivät työssään musiikin integroinnin periaatteiden 

tuntemisesta. 

Tutkielmassani nousi haasteita liittyen musiikin integrointiin luokanopetuksessa. Niitä olivat 

ajankäytölliset haasteet sekä luokanopettajakoulutuksen luomat heikot valmiudet musiik in 

opettamiseen. Lisäksi haluaisin nostaa esille epämusikaalisuuden ja arvioinnin mahdollis ina 

haasteina musiikin integroinnille. 

Harney (2020) nosti esille integroitujen tuntien suunnittelun ajankäytöllisenä haasteena. 

Toimivan integroidun tunnin suunnittelu viekin varmasti enemmän aikaa kuin normaalin 

oppitunnin, ja lisäksi voidaan tarvita yhteistä suunnitteluaikaa muiden opettajien kanssa. Morris 

(2012) kuitenkin näkee, että kun integrointi yhdistää useita opetuksen tavoitteita, sen avulla 

voidaan myös saavuttaa enemmän tavoitteita rajoitetussa ajassa. Näen ajankäytölliset haasteet 

ristiriitaisina: sivusta seuranneena koen opettajilla olevan hyvin vähän työaikaa käytettävissä 

opetuksen suunnitteluun, ja suunnittelu toteutuukin usein opettajan omalla ajalla. Suunnitte lun 

lisääntyminen kuormittaa opettajaa entisestään. Toisaalta, jos integraatio on toimivaa ja sen 

avulla oppiminen tehokkaampaa, voiko integroinnin avulla helpottaa kiirettä työajalla? 

Ajattelisin myös niin, että yhden integroidun tunnin suunnittelu palvelee kahden oppiaineen tai 

opettajan työtä, jolloin se voitaisiin rinnastaa kahden normaalin tunnin suunnitteluun. 



25 

 

Tutkielmassani suurimmaksi haasteeksi nousivat luokanopettajien heikot valmiudet opettaa  

musiikkia (Harney, 2020; Suomi 2019; Vesioja 2006). Luokanopettajakoulutuksen 

musiikinopinnot eivät anna opiskelijoille riittäviä tietoja ja taitoja, jotta he kokisivat olevansa 

valmiita opettamaan musiikkia. Harney kuitenkin nostaa esille musiikin merkityksen 

itsenäisenä oppiaineena, sekä yhteistyön luokanopettajan ja musiikinopettajan välillä. 

Mielestäni luokanopettajakoulutuksen musiikinopinnot ovat päivityksen tarpeessa, mutta en 

koe, että epäpätevyys musiikin opettamiseen estäisi integroimasta musiikk ia luokanopetukseen. 

Kouluissa, joissa olen itse opiskellut tai työskennellyt avustajana tai sijaisena, musiik in 

opetuksesta ala-asteella vastaavat tietyt opettajat ja kaikkien luokanopettajien ei tarvitse opettaa 

omalle luokalleen musiikkia. Kuten Harney totesi, musiikin integroinnin kannalta on tärkeää 

laadukas musiikin aineenopetus. Kun oppilailla on musiikilliset perustaidot, voi 

luokanopettajakin hyödyntää niitä musiikin integroinnissa. Lisäksi integrointi on paitsi 

oppiaineiden yhdistämistä, myös yhteistyötä: luokanopettaja voi musiikkia integroidessaan 

toimia yhteistyössä musiikinopettajan tai koulun ulkopuolisen musiikin ammattilaisen kanssa.  

Epämusikaalisuus on termi, johon olen integrointia pohtiessani törmännyt. Minulta on kysytty, 

että miten integroinnissa otetaan huomioon ne oppilaat, jotka eivät pidä musiikista oppiaineena 

tai ovat täysin epämusikaalisia. Huotilainen (2019) toteaa kirjassaan, että epämusikaalisuus 

tarkoittaa sitä, kun ihminen ei pysty nauttimaan musiikista, ei halua kuunnella sitä ja ei tunnis ta 

musiikkia ilman sanoja. Hänen mukaansa epämusikaalisuudesta kärsii noin 1–5% kaikista 

ihmisistä, ja osalla epämusikaalisuus johtuu terveydellisistä syistä, esimerkiksi aivovauriois ta. 

Jos pohditaan epämusikaalisuutta 25 oppilaan ryhmässä, olisi mahdollisesti epämusikaalis ia 

oppilaita 0,25–1,25 eli käytännössä 0 tai 1. Musiikin integroinnista olisi siis tässä tapauksessa 

hyötyä valtaosalle oppilaista. Lisäksi koen, että musiikki on suomalaisessa peruskoulussa 

yleissivistävä oppiaine, jota kaikkien tulee opiskella, samoin kuin esimerkiksi ympäristöopp ia. 

Mielestäni musiikin integrointia tai sen puutetta ei voi perustella yksittäisten oppilaiden 

mieltymyksillä.   

Arviointi integroiduilla oppitunneilla on asia, jonka toteuttamista olen pohtinut tutkielmaa 

tehdessäni. Koin aluksi sekavana ja hankalana ajatuksen kahden tai useamman oppiaineen 

arvioimisesta yhtä aikaa, mahdollisesti vielä sekoitetuilla tai yhdistetyillä oppilasryhmillä. 

Pohtiessani asiaa havahduin kuitenkin siihen, että arvioinnin luonne on hyvin samankalta inen 

oppitunnista riippumatta: oppituntia suunnitellessa on määritelty tavoitteet, joihin pyritään. 

Oppitunnilla siis arvioidaan näihin tavoitteisiin pääsemistä. Arviointikeinoja on integroiduilla 

oppitunneilla käytössä samaan tapaan kuin ainejakoisilla oppitunneilla. Toimiva arviointi on 
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mahdollista, kun tavoitteet ja arviointikeinot ovat selkeästi määritelty. Haasteellisena 

arvioinnissa näen kuitenkin oppilasryhmien yhteistyön: oma luokanopettaja tuntee omat 

oppilaansa ja heidän oppimistapansa. Muiden ryhmien oppilaita voi olla vaikea arvioida yhtä 

oppilaslähtöisesti kuin oman ryhmän oppilaita.  

Tutkielmani luotettavuus kirjallisuuskatsauksena perustuu käyttämäni kirjallisuuden 

luotettavuuteen. Pyrin etsimään vertaisarvioituja lähteitä, joiden kirjoittajat työskentelevät 

yliopistotasolla. Osa lähteistä oli melko vanhoja, vanhin vuodelta 1998. Näistä vanhimmis ta 

lähteistä pyrin tarkasti rajaamaan viittaukseni vain käsitteelliseen ja yleispätevään tietoon siten, 

että jätin mahdollisesti aikaan liittyvät tiedot huomiotta, esimerkiksi vanhoihin 

opetussuunnitelmiin tai ”nykyaikaan” viittaavan tiedon.  

Etsin tietoa integroinnista, musiikin vaikutuksista ja musiikista luokanopetuksessa. Tuoreinta 

tietoa näistä aiheista löytyi musiikista luokanopetuksessa, mikä mielestäni on tärkeää, sillä sen 

ajankohtaisuus on merkittävää. Integroinnin ja musiikin vaikutusten lähteet pystyivät 

mielestäni olemaan osittain vanhempaakin, koska tieto ei näissä aiheissa varsinaisesti vanhene. 

Toki uutta tutkimustietoa saadaan koko ajan lisää ja täytyy huomioida mahdollisen tuoreen 

tiedon ristiriita vanhemman tiedon kanssa. Musiikin vaikutusten osalta lähteet olisivat voineet 

olla monipuolisempia. 

Toivon, että tutkielmani voisi rohkaista luokanopettajia integroimaan musiikkia opetukseensa. 

Tutkielmassani halusin avata musiikin integroinnin hyötyjä ja motivoida siten opettajia ja 

tulevia opettajia hyödyntämään niitä. Tutkielmassani havaittiin, kuinka luokanopettajilla voi 

olla haasteita ja innottomuutta musiikin integroimiseen omien puutteellisten musiikillis ten 

valmiuksiensa vuoksi. Toisaalta kuitenkin havaittiin, että myös heikoilla musiikin taidoilla 

voidaan integroida musiikkia, yhteistyössä musiikin ammattilaisten kanssa sekä hyödyntämällä 

lasten musiikillista osaamista. Toivon että tutkielmani valossa luokanopettajat saisivat 

motivaatiota mahdollisesti kouluttautua lisää musiikin osalta sekä innostusta yhteistyöhön 

muiden opettajien kanssa.  

Koen, että olen saanut tutkielmaa tehdessäni arvokasta tietoa ja näkemystä opettajuuttani 

ajatellen. Olen musiikkikasvatuksen opettajana monesti miettinyt sitä, kuinka 

musiikinopettajan tehtävä on kuitenkin musiikin ohella sama kuin kaikkien muidenk in 

opettajien: lasten kasvattaminen. Haluan musiikinopettajana ja luokanopettajana tukea lasten ja 

nuorten kasvua parhaalla mahdollisella tavalla ja integrointiin perehtyessäni koen saaneeni lisää 

työkaluja kasvatustyöhön.  
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Tämän tutkielmani pohjalta koen voivani lähteä toteuttamaan pro gradu -tutkimusta 

haluamallani tavalla. Tapa ja aihe eivät ole vielä muotoutuneet, mutta näen useita 

mielenkiintoisia mahdollisuuksia: voisin tutkia musiikin integroinnin toteutumista jollain 

vuosiluokalla, musiikinopettajien yhteistyötä muiden aineenopettajien kanssa yläasteella, 

luokanopettajien musiikin jatkokoulutuksen halukkuutta ja mahdollisuuksia tai vaikkapa 

valmistuvien luokan- tai musiikinopettajien valmiuksia integroimiseen. 
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