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Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitän, millaisia käsityksiä suomalaisten musiikkikasvatuksen 

koulutusta tarjoavien korkeakoulujen musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla on 

musiikin luovasta tuottamisesta yleisesti sekä sen oppimisesta, opiskelemisesta ja opettami-

sesta.  

Musiikin luova tuottaminen on keskeinen työtapa peruskoulun ja lukion musiikinopetuksessa. 

Se pitää sisällään monipuolisesti erilaisia luovan tekemisen muotoja, kuten säveltämistä ja im-

provisointia. Ajankohtaisen kirjallisuuden perusteella musiikin luova tuottaminen on jäänyt hy-

vin vähäiseksi tai jopa olemattomaksi koulujen musiikinopetuksessa, vaikka sekä peruskoulun 

että lukion opetussuunnitelman perusteissa sitä on esiintynyt jollain tavalla jo parin vuosikym-

menen ajan. Tässä tutkielmassa keskitytään musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoi-

den näkökulmaan musiikin luovasta tuottamisesta, joka on jäänyt musiikkikasvatuksen tutki-

muskirjallisuudessa vähemmälle huomiolle.  

Määrittelen pro graduni laadulliseksi tutkimukseksi, jonka lähestymistapa on fenomenografi-

nen. Tutkielmaa varten tuottamani aineisto on kerätty puolistrukturoiduilla teemahaastatte-

luilla, joihin osallistui viisi (N=5) musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijaa: yksi Jyväs-

kylän yliopistosta, kaksi Oulun yliopistosta sekä kaksi Sibelius-Akatemiasta. Tuottamani ai-

neisto on analysoitu käyttäen fenomenografista analyysimenetelmää, jonka lopputuloksena 

muodostui kuvauskategoriajärjestelmä, joka sisältää haastateltavien erilaisia käsityksiä musii-

kin luovasta tuottamisesta. 

Tutkielmani perusteella musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla oli monipuolisia 

käsityksiä musiikin luovasta tuottamisesta. Ensinnäkin musiikin luova tuottaminen tyypillisim-

pien osa-alueiden, kuten säveltämisen ja improvisoinnin lisäksi esimerkiksi musiikin kuuntele-

minen ja kaikki soittaminen liitettiin kirjallisuudesta poiketen samaan osa-alueiden joukkoon. 

Musiikin luova tuottaminen koettiin lähtökohtaisesti mielekkäänä toimintana, mutta toisinaan 

myös hieman haasteellisena. Aiempi harrastuneisuus ja oma-aloitteisuus musiikin luovassa 

tuottamisessa vaikuttaisivat tarjoavan hyvän pohjan sen kehittämiselle musiikkikasvatuksen 

koulutuksessa. Käsitykset musiikkikasvatuksen koulutusohjelmien tarjoamista musiikin luovan 

tuottamisen ja sen opettamisen valmiuksista olivat pitkälti linjassa koulutusta ohjaavien asia-

kirjojen kanssa eli opiskelijat kokivat opintojen tarjonneen enimmäkseen hyviä valmiuksia mu-

siikin luovaan tuottamiseen ja sen opettamiseen. Haastateltavien käsitykset musiikin luovan 

tuottamisen opettamisesta liittyivät enimmäkseen opetusta helpottaviin ja vaikeuttaviin tekijöi-

hin, mutta myös heidän omiin käsityksiinsä itsestään musiikin luovan tuottamisen opettajina.  
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In this master’s thesis I will examine the conceptions of Finnish universities graduate level 

music education students regarding creative music making. I am also interested in their under-

standings of learning, studying and teaching creative music making.  

Creative music making is one of the essential methods of teaching music in Finnish primary, 

middle and high schools. It includes multiple diverse ways of creating music such as composing 

and improvisation. According to recent studies creative music making has been very minor or 

even nonexistent in everyday music education, although it has appeared in Finnish curriculums 

one way or another for the past few decades. This thesis will focus on graduate level music 

education students’ conceptions of creative music making, which has not been discussed re-

cently at least in Finnish music education research literature.  

I’m defining my master’s thesis as qualitative research with a phenomenographic approach. 

The research material for this study was collected from five (N=5) semi-structured thematic 

interviews of graduate level music education students: one from University of Jyväskylä, two 

from University of Oulu and two from Sibelius Academy. The research material was analyzed 

using phenomenographic analysis method which resulted in an outcome space that contains 

interviewees’ different conceptions of creative music making. 

According to this thesis the graduate level music education students had varied understandings 

of creative music making. Firstly, creative music making wasn’t only defined by the most com-

mon ways of creating music such as composing and improvising. In contrast to the research 

literature participants of this study also linked ways like listening to music and all kinds of 

playing to the same group. Creative music making was also mostly considered as meaningful 

activity although at times it was perceived to be challenging. It seems that previous initiative in 

creative music making can provide a good foundation for its further development in music ed-

ucation studies. Conceptions regarding the readiness for creative music making and its teaching 

offered by music education studies were largely consistent with the documents guiding these 

educational programs. Interviewees felt that their studies of music education offered mostly 

good skills for creative music making and its teaching in schools. Understandings regarding 

teaching creative music making were mostly divided to factors that either facilitate teaching or 

make teaching more difficult. Participants also had some conceptions of themselves as teachers 

of creative music making.  
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1 Johdanto 

Musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijana ja tulevana musiikinopettajana haluan saada 

selville, millaisia käsityksiä musiikkikasvatuksen opiskelijoilla on musiikin luovasta tuottami-

sesta sekä heidän omista valmiuksistaan sen opettamisessa. Kandidaatintutkielmassani (Jouppi, 

2020) tutustuin musiikkikasvatuksen koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin, kun tavoit-

teenani oli selvittää millaisia valmiuksia Suomessa musiikkikasvatuksen koulutusohjelmaa tar-

joavat korkeakoulut eli Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Taideyliopiston Sibelius-Aka-

temia tarjoavat musiikin luovan tuottamisen opettamiselle. Tuloksissa kävi ilmi, että musiikin 

luova tuottaminen tai sen eri muodot olivat korkeakoulujen verkkosivujen opinto-oppaissa sekä 

opintojaksojen kuvauksissa hyvin edustettuina (Jouppi, 2020). Näin ollen tulevilla musiikin-

opettajilla tulee olemaan teoriassa hyvät valmiudet musiikin luovan tuottamisen opettamisessa, 

mutta jäin kuitenkin kandidaatintutkielmani jälkeen pohtimaan, että kuinka asia on käytän-

nössä. Siispä jatkan saman aiheen tarkastelua pro gradu -tutkielmassani, mutta opinto-oppaiden 

ja opintojaksojen kuvausten sijaan pääaineistona tulee olemaan puolistrukturoiduilla teema-

haastatteluilla tuotettu aineisto, jonka haastateltavat ovat eri korkeakoulujen (JY, OY ja SibA) 

musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoita ja sen myötä mahdollisesti tulevia peruskou-

lun ja lukion musiikin aineenopettajia.  

Monipuolisena kuvailtu musiikin luovan tuottamisen käsite kätkee sisäänsä kaikenlaista luovaa 

toimintaa, jossa ollaan musiikin kanssa tekemisissä. Taideyliopiston musiikkikasvatuksen pro-

fessori Heidi Partin sekä musiikkitoimittaja Anu Aholan kirjassa “Säveltäjyyden jäljillä” (2016, 

s. 9–10) musiikin luovaksi tuottamiseksi määritellään säveltäminen, improvisaatio, musiikilli-

nen keksintä ja laulujen tekeminen. Lauri Väkevä ja Riitta Tikkanen (2013, s. 7) puhuvat mu-

siikin luovan tuottamisen sijaan musiikin luovasta tekemisestä, jota voi heidän mukaansa olla 

esimerkiksi musiikillinen keksintä, improvisointi sekä säveltäminen. Tässä työssä käsitän mu-

siikin luovan tekemisen ja musiikin luovan tuottamisen samaksi asiaksi. Pro gradu -tutkielmaa 

selkeyttääkseni tulen käyttämään lähinnä musiikin luovan tuottamisen yläkäsitettä, jonka ym-

märrän pitävän sisällään monipuolisesti erilaisia luovan tuottamisen keinoja, kuten esimerkiksi 

säveltämistä ja improvisointia. Musiikkiteknologiaa en yhdistä suoranaisesti musiikin luovaan 

tuottamiseen, vaan ymmärrän sen lähtökohtaisesti työvälineenä, joka edistää musiikin luovan 

tuottamisen työtapoja ja mahdollistaa sen kaikille. 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 141–142, 263–264, 422–423) musii-

kin luova tuottaminen tai jokin sen muodoista mainitaan musiikin oppiaineen tavoitteissa ja 

sisältöalueissa kaikilla vuosiluokilla. Myös vasta käyttöönotetuissa lukion opetussuunnitelman 

perusteissa (2019, s. 339) musiikin luova tuottaminen kuuluu musiikin oppiaineen lukuisiin 

tehtäviin. Musiikin luova tuottaminen on kuulunut musiikin oppiaineen tavoitteisiin, sisältöihin 

ja tehtäviin myös peruskoulun ja lukion aiemmissa opetussuunnitelmissa (LOPS, 1994, s. 101–

102; POPS, 1994, s. 97–98; LOPS, 2003, s. 196; POPS, 2004, s. 232–234). Vaikka musiikin 

luova tuottaminen on esiintynyt opetussuunnitelmissa pitkään, vuonna 2014 toteutetun laajan 

Musiikin luova tuottaminen kouluissa -tutkimushankkeen tuloksista kävi ilmi, että luovan tuot-

tamisen tavat ovat jääneet musiikintunneilla usein muiden tuntiaktiviteettien varjoon (Partti, 

2016a). Tästä syystä koen tarpeelliseksi selvittää, millaisia käsityksiä tulevilla musiikinopetta-

jilla on heidän valmiuksistaan musiikin luovan tuottamisen opettamisessa. Samalla voidaan 

pohtia, kuinka musiikkikasvatuksen koulutusohjelmat vastaavat opetussuunnitelman velvoit-

teisiin tai miten paljon harrastuneisuus ja aiempi koulutus luo pohjaa musiikin luovan tuotta-

misen valmiuksille.  

Musiikin luova tuottaminen onkin ollut paljon esillä tutkimuksissa etenkin viimeisen vuosi-

kymmenen ajan. Aihetta pohtiessani huomasin, että musiikin luovaa tuottamista ei ole hiljattain 

tutkittu musiikkikasvatuksen opiskelijoiden perspektiivistä ainakaan Suomessa. Opettajien, 

musiikintekijöiden ja oppilaiden näkökulmat ovat kuitenkin saaneet huomiota. Esimerkiksi 

vuonna 2014 toteutetun Musiikin luova tuottaminen kouluissa -tutkimushankkeen tutkimuksen 

kohteena olivat työelämässä olevat musiikkia opettavat peruskoulun ja lukion opettajat (Partti, 

2016a). Luovaa tekijyyttä edistävän lukuvuoden 2013–2014 Koulujen BiisiPumppu -projektiin 

osallistuneita opettajia ja musiikintekijöitä haastateltiin sekä projektin aikana että sen jälkeen 

(Partti & Ahola, 2016, s. 15). Marja-Leena Juntunen (2015) puolestaan havainnoi opetuskokei-

lua, jossa iPad-tablettitietokoneita käytettiin musiikkiliikunnallisiin ja luoviin prosesseihin seit-

semännen luokan musiikinopetuksessa ja haastatteli kokeilun jälkeen siihen osallistuneita op-

pilaita. Lisäksi Leena Unkari-Virtasen (2020) toimittama Oivalluksia säveltämisen ja musiik-

kipedagogiikan ääreltä -kokoomateos sisältää useamman kirjoittajan julkaisuja säveltämisen 

pedagogiikkaan liittyen.  

Tutkimuskirjallisuutta etsiessäni vastaan tuli yksi tuore pro gradu -tutkielma, jonka aihe on lä-

hellä minun aihettani. Henry Lightfootin (2020) maisterintutkielman aiheena oli Musiikinopet-

tajien kokemuksia musiikin luovan tuottamisen opetuksesta. Hän tuotti tutkimuksen aineiston 
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haastattelemalla viittä viiden vuoden sisällä valmistunutta ja työelämässä olevaa musiikinopet-

tajaa. Hänen tutkimukseensa osallistuneilla musiikinopettajilla oli työkokemusta valmistumi-

sen jälkeen vuodesta neljään vuoteen, joten koulutus oli vielä hyvin muistissa. Haastateltavat 

opettajat olivat valmistuneet Jyväskylän yliopistosta, Oulun yliopistosta tai Sibelius-Akatemi-

asta. Lightfootin (2020) tutkimuksen tuloksista selvisi, että suurin osa haastatteluun osallistu-

neista opettajista kokivat omat musiikin luovan tuottamisen opettamisen valmiudet puutteelli-

siksi. Luovaa tuottamista saatettiin käsitellä musiikkiteknologian näkökulmasta tai ainoastaan 

joillain valinnaiskursseilla ja haastateltavien mukaan valmiudet musiikin luovan tuottamisen 

opettamiseen olivat oman mielenkiinnon ja harrastuneisuuden varassa. Enemmistö haastatelta-

vista kaipasi myös täydennyskoulutusta aiheeseen liittyen. Kaikki opettajat olivat kuitenkin 

käyttäneet joitain musiikin luovan tuottamisen työtapoja opetuksessaan.  

Säveltämisen pedagogiikan (Säpe) täydennyskoulutuksia on järjestetty lukuisille musiikkikas-

vattajille ja musiikkipedagogeille Leena Unkari-Virtasen, Marja Ervastin, Matti Ruipon ja 

Mikko Seppäsen (2022) mukaan vuosina 2016–2021 tuomaan tukea musiikin opetussuunnitel-

mien uudistuksiin. Painopisteenä näissä Säpe-koulutuksissa on ollut työtapojen kartoittaminen 

musiikin luovan tuottamisen opettamiseen.  Opetussuunnitelman muutokset vaativat sekä opet-

tajia että opettajien kouluttajia uudistamaan opetustaan, joten Unkari-Virtanen kollegoineen 

(2022) ovat keränneet Säpe-koulutuksista suosituksia musiikin luovan tuottamisen opettamista 

ajatellen. Nämä suositukset on muodostettu ensisijaisesti varhaiskasvattajien, musiikin- sekä 

luokanopettajien ja instrumenttipedagogien koulutusta varten. Suositukset on muotoiltu oppijan 

oikeuksiksi, joita eri musiikkikasvattajia kouluttavien korkeakoulujen tulisi huomioida koulu-

tusten sisällöissä. Näissä seitsemässä ohjeessa mainitaan kaikkien oikeus musiikin luovaan 

tuottamiseen sekä oikeudet omanlaiseen säveltämiseen, turvalliseen ympäristöön, hyväksyvään 

vastaanottamiseen ja kaikkiin mahdollisiin välineisiin, työtapoihin ja tallentamisen tapoihin. 

Viimeisinä mainitaan sävellysten tuoma ilo oppijan lähipiirissä sekä kaikkien tulevien musiik-

kia opettavien kasvattajien musiikin luovan tuottamisen ohjaajaksi kouluttamisen mahdolli-

suuksien vaaliminen.  

Pro graduni aiheenvalintaan vaikuttaa merkittävästi myös oma kiinnostukseni musiikin luovaa 

tuottamista kohtaan. Erityisesti improvisointi ja säveltäminen ovat minulle tärkeitä harrastuk-

sia, joista jälkimmäisessä käytän mielelläni musiikkiteknologisia työvälineitä tukenani. Kiin-

nostuksesta, harrastuneisuudesta ja koulutuksesta huolimatta koen edelleen epävarmuutta 

omiin musiikin luovan tuottamisen taitoihini liittyen, vaikka olenkin sisällyttänyt opetusharjoit-

teluissa onnistuneesti pitämiini tunteihin esimerkiksi improvisointia ja säveltämistä ohjaamalla 
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muutamia harjoitteita sekä projekteja. Kokemus tuo varmasti tulevaisuudessa lisää varmuutta 

musiikin luovan tuottamisen ohjaamiseen ja opettamiseen. Toisaalta uskon myös, että aiheen 

tutkiminen saattaa antaa vastauksia joihinkin kysymyksiin ja tehdä sitä kautta varmemmaksi 

musiikin luovan tuottamisen osaajaksi. 

Pro graduni päätutkimuskysymys on: ”Millaisia käsityksiä musiikkikasvatuksen maisterivai-

heen opiskelijoilla on musiikin luovasta tuottamisesta?”. Päätutkimuskysymykseni lisäksi tut-

kielmassani on seuraavat kolme alakysymystä: 

1. Millaisen pohjan aieimpi harrastuneisuus ja omatoiminen harjoittelu muodostavat mu-

siikin luovalle tuottamiselle? 

2. Millaisia valmiuksia suomalaiset musiikkikasvatuksen koulutusohjelmat (JY, OY ja 

SibA) tarjoavat musiikin luovaan tuottamiseen ja sen opettamiseen? 

3. Millaisia käsityksiä musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla on musiikin 

luovan tuottamisen opettamisesta? 

Tämän tutkielman toisessa luvussa (2) käsittelen musiikin luovaa tuottamista, sen lähikäsitteitä, 

kuten luovuutta ja musiikillista luovuutta sekä musiikin luovan tuottamisen erilaisia keinoja ja 

työvälineitä. Pro gradun kolmannessa luvussa (3) perehdyn peruskoulua, lukiota sekä musiik-

kikasvatuksen koulutusta ohjaaviin opetussuunnitelmiin ja opinto-oppaisiin keskittyen lähinnä 

musiikin luovaan tuottamiseen ja sen esiintymiseen näissä asiakirjoissa. Neljännessä luvussa 

(4) avaan tutkielmani metodologisia lähtökohtia määrittelemällä käyttämääni fenomenografista 

lähestymistapaa sekä kertomalla puolistrukturoidun teemahaastattelun suunnittelemisesta, ai-

neiston keräämisestä ja lopuksi aineiston analyysista. Tutkielmani viidennessä luvussa (5) esit-

telen tuloksissa keräämästäni aineistosta muodostuneita käsityksiä verraten niitä samalla teo-

reettiseen viitekehykseeni. Lopuksi kuudennessa ja viimeisessä luvussa (6) teen yhteenvetoa 

tuloksista sekä johtopäätöksiä niistä aiempaan kirjallisuuteen peilaten, pohdin tekemäni työn 

eettisyyttä ja luotettavuutta sekä teen tiivistetyn yhteenvedon tutkielmastani ja tarjoan ehdotuk-

sia jatkotutkimusten suhteen. 
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2 Musiikin luova tuottaminen 

Musiikin luova tuottaminen on tutkielmani keskeisin käsite. Määrittelen käsitettä sekä siihen 

liittyviä lähikäsitteitä ja toimintatapoja perusteellisesti tässä luvussa. Alaluvuissa käsittelen en-

sin tarkemmin luovuutta (2.1) ja musiikillista luovuutta (2.2) joista on luontevaa edetä musiikin 

luovan tuottamisen määrittelyyn (2.3). Viimeisimmän alaluvun osioissa perehdyn huolellisem-

min säveltämisen (2.3.1), improvisoinnin (2.3.2) ja musiikkiteknologian (2.3.3) käsitteisiin.  

2.1 Luovuus 

Musiikin luova tuottaminen pitää sisällään luovuuden käsitteen, joka on moniulotteisuutensa 

vuoksi kiehtonut tutkijoita paljon. Kari Uusikylän (2012, s. 23) mukaan luovuuteen on saatettu 

eri aikakausina yhdistää mystisiä ja yliluonnollisia piirteitä. Saman päätelmän ovat tehneet 

myös Malmelin ja Poutanen (2017, s. 9), joiden mukaan luovuudesta löytyy paljon kirjoitettua 

tekstiä, mutta useimmiten niissä esitetyt käsitykset luovuudesta jäävät pintapuolisiksi ja myyt-

teihin perustuviksi. Wiggins, Tyack, Scharff ja Rohrmeier (2015) tunnistavat luovuuden käsit-

teen epätarkkuuden ja subjektiivisuuden, mikä vaikeuttaa aiheen tieteellistä tutkimista. Heidän 

mielestään kyky olla luova on yksi ihmisyyttä määrittävä ominaisuus, joka näyttäytyy kaikki-

alla yhteiskunnassamme ja toimii perustavanlaatuisena voimana ihmiskunnan kehityksessä. 

Luovuuden lähikäsitteinä voidaan Malmelinin ja Poutasen (2017, s. 15) mukaan pitää esimer-

kiksi älykkyyttä, taiteellisuutta, innovatiivisuutta, ongelmanratkaisua ja mielikuvitusta, joista 

usein puhutaan luovuuden yhteydessä. 

Luovuustutkija Robert Sternberg (2006) puolestaan toteaa, että luovuuden määritelmät vaihte-

levat kirjoittajakohtaisesti ympäri maailmaa. Hän korostaa, kuinka tutkijoiden kesken ollaan 

yksimielisiä usein siitä, että luovuutta on ajattelu, jonka tavoitteena on tuottaa joko uusia ja 

vakuuttavia ajatuksia tai tuotteita. Näiden luovien tuotosten tuottaminen jollain alalla edellyttää 

sitä, että yksilö kehittää omia tietoja ja taitoja kyseisellä alalla. Yhteisymmärryksessä tutkijat 

ovat senkin suhteen, että luovuutta voi jossain määrin mitata ja kehittää. Sternbergin (2006) 

mukaan luovuus ei myöskään ole yhtä palkitsevaa käytännössä kuin sen pitäisi olla teoriassa. 

Uusikylä (2012, s. 59; 2020, s. 101–102) on tehnyt osittain vastaavanlaisia sekä täydentäviä 

huomioita luovuustutkijoiden yksimielisyydestä. Sternbergin näkemystä vahvistaen, Uusikylän 

mukaan luovuus on pääsääntöisesti taito luoda jotain uutta, mutta luova prosessi voi olla jok-

seenkin tiedostamaton. Luovan prosessin lopputuloksena on luovan henkilön valmistama pro-

dukti. Uusikylä (2012, s. 59; 2020, s. 101–102) toteaakin, että luovuuden tutkiminen helpottuu, 
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kun se jaetaan kolmeen osaan, jotka ovat produkti, prosessi ja persoona, joihin liitetään esimer-

kiksi uutuus, kekseliäisyys, omaperäisyys, esteettinen harmonia ja epätavallisuus. Hänen mu-

kaansa luovia produkteja voi olla useita erilaisia, kuten keksintö, maalaus, uusi sairauksien hoi-

totapa, laulun säveltäminen ja lukuisia muita vaihtoehtoja.  

James C. Kaufman (2016, s. 16) tekee Uusikylän kanssa samantyylisen jaottelun, mutta lisää 

produktin, prosessin ja persoonan joukkoon neljänneksi vielä paikan (press/place), joka liittyy 

sijaintiin, jossa ollaan luovia. Tämä erottelu on ollut olemassa ja muuttanut muotoaan kirjoitta-

jakohtaisesti useiden vuosien ajan.  Malmelin ja Poutanen (2017, s. 15) taas lähestyvät luovuu-

den määrittelyä käsitteen yleisimpien määreiden, eli uutuuden ja ainutlaatuisuuden, yllätyksel-

lisyyden ja avoimuuden sekä hyödyllisyyden ja soveltuvuuden kautta.  

Kaufman (2016, s. 5–6) käsittelee kirjassaan luovuutta perinpohjaisesti. Hänen mukaansa luo-

vuustutkijat keskittyvät kahteen tärkeään elementtiin, jotka ovat pysyneet merkityksellisinä jo 

vuosikymmeniä. Ensinnäkin luovuuden tulee edustaa jotain erilaista, uutta tai innovatiivista. 

Erilaisuus ei yksinään kuitenkaan riitä, sillä luovuudelta vaaditaan toisaalta myös tarkoituksen-

mukaisuutta tietyssä hetkessä tai tilanteessa, sillä luovan reaktion pitäisi olla sekä hyödyllinen 

että relevantti. Jos toinen näistä kahdesta avaintekijästä puuttuu, ei voida puhua luovuudesta. 

Pääelementtien lisäksi muitakin komponentteja on asetettu ehdolle luovuuteen liittyvissä teok-

sissa. Tällaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi luovuuden yllättävyys tai suunnittelemattomuus, 

esteettisyys ja autenttisuus sekä luovan produktin korkea laatu. Muista ehdotuksista huolimatta 

uutuus ja tarkoituksenmukaisuus säilyvät tärkeimpinä elementteinä ja toistuvat useimmissa kes-

kusteluissa. 

Csikszenthmihalyi ja Wolfe (2014) kirjoittavat, että luovuus voidaan määritellä ideana tai pro-

duktina, joka on alkuperäinen, arvostettu ja toteutettu. He toteavat, kuinka perinteisesti luovuus 

on nähty yksittäisen neron oivalluksena tai henkisenä prosessina. Luovuuteen liittyvien oival-

lusten tulee kuitenkin linkittyä aiempien kulttuuristen ja sosiaalisten saavutusten kontekstiin. 

Myös Uusikylä (2014, s. 139) kertoo luovuuden olevan yhteydessä aiempiin alan tuotoksiin, 

joten se ei ole ainoastaan yksilötason toimintaa. Wiggins ja kollegat (2015) käsittelevät luo-

vuutta historiallisesta ja psykologisesta näkökulmasta katsottuna. Historiallisessa luovuudessa 

on kyse historiallisesti merkittävästä luomuksesta ja psykologisessa luovuudessa yksilön luo-

muksesta, joka on hänelle itselleen merkityksellinen. 

Luovuus voi olla eri tasoista. James C. Kaufman ja Ronald A. Beghetto (2009; Kaufman, 2016, 

s. 17–20) kuvailevat artikkelissaan ”neljän C:n mallia” (The Four C Model), johon kuuluu eri 
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luovuuden tasoja edustavat ”mini-c”, ”little-c”, ”Pro-c” ja ”Big-C”. Miniluovuus eli ”mini-c” 

voi olla idea tai produkti, joka ei todennäköisesti ole yleisesti uusi, mutta sen sijaan jollekin 

yksilölle tilanteessa uusi ja tarkoituksenmukainen. Esimerkkinä miniluovuudesta voisi olla uu-

den harrastuksen kokeileminen. Hieman vaativampi ”little-c” eli pikkuluovuus saattaa synnyt-

tää jotain, joka voi olla merkityksellistä ja uutta myös muille kuin itselle, kuten esimerkiksi 

runoja. Ammattilaisen luovuutta kuvaava ”Pro-c” vaatii nimensä mukaisesti jo ammattilaisen 

tasoista osaamista jollain alalla. Tästä voisi olla esimerkkinä taitava kirjailija tai kokki. Harvi-

naisin taso ”Big-C” eli suuri luovuus kuuluu huipputason neroille, joiden mullistukset tietyillä 

aloilla vaikuttavat sukupolvien ajan. Isoa luovuutta voisi edustaa musiikissa Mozart ja teoreet-

tisen fysiikan tapauksessa Einstein. Kolme ensimmäistä luovuuden tasoa ovat sellaisia, joita 

lähes jokainen yksilö kokee tai käyttää lähes päivittäin. Korkeinta luovuuden tasoa eli suurta 

luovuutta esiintyy vain hyvin harvoilla.  

Yllä mainituista tutkimuksista ilmenee, että luovuus on käsitteenä moniulotteinen ja ajatukset 

siitä ovat muuttuneet huomattavasti aikojen saatossa. Vielä nykypäivänäkin luovuuden määri-

telmät vaihtavat muotoaan tiedeyhteisöistä ja kirjoittajista riippuen. Varmuudella voi kuitenkin 

sanoa, että luovuus on kykyä luoda jotain uutta ja hyödyllistä. Yksimielisyyttä löytyy myös 

luovuuden jaottelusta osiin, jotka ovat persoona, prosessi ja produkti. Luovuuden lopputulok-

sena ei aina tarvitse olla suuri ihmiselämää muuttava idea tai produkti, vaan luovat prosessit 

voivat olla osa kaikkien arkea esimerkiksi harrastusten muodossa, joiden luovat produktit ovat 

uusia ja merkityksellisiä yksilötasolla ja mahdollisesti tämän lähipiirissä. 

2.2 Musiikillinen luovuus 

Luovuuden tavoin myös musiikillinen luovuus on moniulotteinen käsite, josta edelleen kaiva-

taan tuoreiden tutkimusten perusteella huomattavasti enemmän lisätietoa. Kansainvälisesti tun-

nistettu luovuustutkija Pamela Burnard (2012, s. 5) on noteerannut kiinnostuksen luovuuteen 

lisääntyneen nopeaan tahtiin, mikä näkyy kaikkialla ympärillämme, kuten taloudessa ja koulu-

tuksessa. Yleisestä kiinnostuksesta huolimatta musiikillisen luovuuden muodostavat tekijät 

ovat ratkaisematta. Edullisen teknologian tarjoamien median tuottamisen ja jakamisen mahdol-

lisuuksien vuoksi musiikillisen luovuuden ymmärtäminen musiikkikasvatuksessa on tärkeäm-

pää nyt kuin koskaan aiemmin. Samankaltaisia havaintoja on esittänyt myös musiikkikasvatuk-

sen ja luovuuden tutkimuskentällä vaikuttava Oscar Odena (2018, s. 1). Hän toteaa kirjassaan, 
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että musiikillisen luovuuden merkitys on selkeästi havaittavissa aiheeseen liittyvien tutkimus-

ten julkaisutahdissa, joka on pysynyt vakiona ja ollut myös lisääntymään päin. Alituisesta kes-

kustelusta huolimatta ymmärrys musiikillisesta luovuudesta ei ole selkeytynyt kaikissa sen kon-

teksteissa. Esimerkiksi yksilötason musiikillisen luovuuden kehitys on jäänyt vähemmälle huo-

miolle useissa tutkimuksissa, koska keskittyminen on suuntautunut lähinnä edesmenneiden 

muusikoiden sävellyksiin ja elämäkertoihin.  

Kuten luovuus, myös musiikillinen luovuus on saanut erilaisia määritelmiä eri tutkimuksissa. 

Odenan (2018, s. 144) mukaan musiikillinen luovuus käsitetään eri tavoilla esimerkiksi lasten 

ja ammattilaisartistien välillä tai sen perusteella, onko kyseessä prosessit vai produktit. Musii-

killiseen luovuuteen liittyvässä keskustelussa on pohdittu, pitäisikö kyseisen käsitteen liiallisen 

käytön vuoksi käyttää joissain tapauksissa musiikillisen mielikuvituksen käsitettä. Odena (2018, 

s. 144) itse on sitä mieltä, että tämä korottaisi ammattilaisten jalustaa entisestään. Hän ymmär-

tää kuitenkin luovuuden ja musiikillisen luovuuden sekä näiden kehittämisen kaikille mahdol-

lisena toimintana iästä, taustoista tai aiemmista kokemuksista välittämättä. Musiikillisen luo-

vuuden voisi tiivistää hänen mukaansa olevan musiikillisen tuotoksen kehittelyä, joka on yksi-

lölle tai yksilöille uudenlainen ja hyödyllinen juuri heidän sen hetkisessä tilanteessaan. Tällä 

määritelmällä jokainen voi harjoittaa musiikillista luovuutta koska tahansa, oli kyse sitten mu-

siikin esittämisestä, improvisoinnista, säveltämisestä tai sen arvioinnista. Musiikin arvioinnilla 

Odena (2018, s. 144) viittaa sellaiseen musiikin kuunteluun, joka saattaa tuoda yksilölle itsel-

leen henkilökohtaisen täyttymyksen tuntemuksia.  

Burnard (2012, s. 15–16) haluaa laajentaa musiikillisen luovuuden konseptia jakamalla sen use-

ampaan yhtä merkittävään musiikillisen luovuuden osa-alueeseen, joiden välillä muusikot voi-

vat liikkua vapaasti. Yksilöllinen luovuus (individual creativity) viittaa nimensä mukaisesti luo-

vuuteen, jossa yksilö itse on vastuussa luomuksesta. Vastakohtana tälle on yhteistyöhön perus-

tuva luovuus (collaborative creativity), jossa ryhmä jakaa vastuuta luoden yhteisen musiikilli-

sen lopputuloksen. Yhteisöllisessä luovuudessa (communal creativity) yksilöiden käsitykset 

musiikillisesta luovuudesta ovat riippuvaisia jonkin yhteisön periaatteista. Empaattinen luo-

vuus (empathic creativity) liittyy kykyyn eläytyä myötätuntoisesti musiikillisesti luovassa vuo-

rovaikutuksessa. Kulttuurienvälisessä musiikillisessa luovuudessa (intercultural creativity in 

music) kulttuuriset konstruktiot ja ympäristöt vaikuttavat luomuksiin. Esiintymisen musiikilli-

nen luovuus (performance creativity in music) viittaa improvisatorisiin musiikin tyylilajeihin, 

kuten jazzmusiikkiin, jossa karkeasti katsottuna kaikki performanssit sisältävät muuntelua. 
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Symbolinen musiikillinen luovuus (symbolic creativity in music) tarkoittaa musiikin eri muo-

tojen yhteiskunnallisiin teorioihin perustuvaa kartoitusta. Laskennallisella luovuudella (compu-

tational creativity) tarkoitetaan tietokoneen tukemaa luovuutta. Kollektiivinen luovuus (collec-

tive creativity) muistuttaa yhteistyöhön perustuvaa luovuutta. Siinä eri tieteenaloja edustavat 

yksilöt osallistuvat yhteisen luovan tuotoksen luomiseen.   

Oikkonen, Kuusi ja Järvelä (2018) pohtivat artikkelissaan musiikillista luovuutta ja sen perin-

nöllisyyttä. Heidän mukaansa historiallinen luovuus musiikissa näyttäytyy legendaaristen sä-

veltäjien kautta, jotka ovat relevantteja aikakaudesta toiseen. Psykologinen luovuus musiikin 

tapauksessa taas on yksilön toimintaa, esimerkiksi improvisointia, säveltämistä tai sovittamista. 

Oikkonen kollegoineen (2018) määritteleekin musiikillisen luovuuden improvisoimiseksi, sä-

veltämiseksi sekä sovittamiseksi. Heidän tutkimuksessaan on selvinnyt, että musikaalisuus ja 

musiikillinen luovuus ovat ainakin jossain määrin perinnöllisiä ominaisuuksia, mutta ympäris-

tötekijöillä on myös suuri vaikutus. Näiden ympäristötekijöiden vaikutusta on haasteellista erot-

taa, koska musikaalisissa suvuissa lapset altistuvat helpommin musiikille, usein jo sikiöaikana. 

Odena (2018, s. 38) on osittain samaa mieltä, sillä hänen mukaansa musiikillisen luovuuden 

kehittymisessä esimerkiksi säveltämisen, improvisoinnin ja esiintymisen suhteen sopivan haas-

tavat tehtävät sekä tukea tarjoavat ympäristötekijät ovat ratkaisevassa asemassa.   

Musiikillinen luovuus tuo tutkitusti mukanaan erilaisia hyötyjä. Oikkosen ja kollegojen (2018) 

tutkimuksen mukaan musiikillinen luovuus saattaa olla yhteydessä hyvään aivotoimintaan. 

Kuoppamäki (2013) luettelee luovalle prosessille luonteenomaisiksi kokeilun, vaihtoehdoilla 

leikkimisen, riskin ottamisen sekä keskeneräisyyden ja loppuratkaisun epävarmuuden sietoky-

vyn. Nämä hän ymmärtää tärkeinä elämänhallinnan taitoina, joita on mahdollista harjoitella 

luovien prosessien, kuten säveltämisen ja improvisoinnin avulla. Partin (n.d.) mukaan luovuus 

voi edistää hyvinvointia ja sitä kautta myös turvallisuuden tunnetta. Toisaalta luova toiminta 

edellyttää turvallisuuden tunnetta ja siksi musiikkikasvattajan tärkeänä tehtävänä onkin luoda 

turvallinen oppimisympäristö, joka tukee lasten ja nuorten oppimista sekä fyysisesti että henki-

sesti. Esimerkiksi hyvät tilaratkaisut, työrauha, oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu ja vapaa ilma-

piiri edistävät oppimisympäristön turvallisuutta.  

Edellä mainittujen tutkimusten mukaan musiikilliseen luovuuteen liittyvien julkaisujen kiihty-

västä tahdista huolimatta musiikillisesta luovuudesta ja sen kehittymisestä yksilötasolla kaiva-

taan lisää informaatiota. Määritelmät musiikillisesta luovuudesta vaihtelevat tutkimuksittain ja 

määritelmiin vaikuttaa myös pitkälti, mistä näkökulmasta musiikillista luovuutta tarkastellaan. 
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Esimerkiksi onko kyseessä ammattilaissäveltäjän kädenjälki vai nuoren koululaisen ensimmäi-

nen luomus tai keskitytäänkö tutkimuksessa luoviin prosesseihin vai produkteihin. Musiikilli-

nen luovuus vaikuttaisi olevan yleisesti ajateltuna uusien ja merkityksellisten musiikillisten tuo-

tosten kehittelyä, joka tapahtuu luovien prosessien, kuten improvisoinnin ja säveltämisen seu-

rauksena. Tuoreissa julkaisuissa (ks. esim. Kaufman, 2016; Odena, 2018) korostuu sekä luo-

vuuden että musiikillisen luovuuden ymmärtäminen kaikille kuuluvana toimintana, eikä aino-

astaan tarunomaisten taitajien yksinoikeutena.  

2.3 Musiikin luovan tuottamisen määrittelyä 

Musiikin luova tuottaminen vai luova musiikin tuottaminen? Musiikin luova tekeminen vai 

luova musiikin tekeminen? Nämä termit toistuvat käyttämissäni lähteissä, mutta sanajärjestyk-

set vaihtelevat. Samat luovat menetelmät kuitenkin yhdistävät lähes kaikkia näitä nimityksiä. 

Partti ja Ahola (2016, s. 9–10, 100) käyttävät kirjassaan musiikin luovan tuottamisen käsitettä, 

jota heidän mukaansa on säveltäminen, musiikillinen keksintä, lauluntekeminen, improvisointi 

sekä sovittaminen. Väkevä ja Tikkanen (2013) kirjoittavat musiikin luovasta tekemisestä, joksi 

he mieltävät säveltämisen, improvisoinnin, sepittämisen sekä musiikillisen keksinnän. Unkari-

Virtanen ja kollegat (2020) mainitsevat säveltämiskasvatusta käsittelevässä julkaisussaan, että 

luovan musiikin tuottamisen sekä säveltämisen pedagogiikka ovat muutoksen alaisina, joten 

niihin liittyvä käsitteistökin hakee vielä muotoaan.  

Musiikin luovan tuottamisen yläkäsitteelle on ollut haasteellista löytää vastaavanlainen englan-

ninkielinen käsite, joka tarkoittaisi täysin samaa. Odenan (2018, s. 15) mukaan länsimaisissa 

opetussuunnitelmissa saatetaan listata säveltäminen ja improvisointi luovien musiikillisten ak-

tiviteettien (creative musical activities) yläkäsitteen alle. Partti ja Väkevä (2018) käyttävät kan-

sainvälisessä artikkelissaan ilmaisuja ”creative production of music” sekä ”creative music ma-

king”. Musiikillisen luovuuden käsite (musical creativity) on ainakin lähellä musiikin luovaa 

tuottamista, sillä Odena (2018, s. 38) liittää musiikilliseen luovuuteen säveltämisen, improvi-

soinnin ja esittämisen. Myös Oikkonen ja kollegat (2018) yhdistävät sekä säveltämisen että 

improvisoinnin musiikilliseen luovuuteen ja lisäävät joukkoon vielä sovittamisenkin.  

Vaikka jo aiemmissa opetussuunnitelmissa (LOPS, 1994, s. 101–102; POPS, 1994, s. 97–98; 

LOPS, 2003, s. 196; POPS, 2004, s. 232–234) musiikin luovaa tuottamista on esiintynyt jois-

sain muodoissa, sitä on todellisuudessa ollut musiikintunneilla vähemmän muihin tuntiaktivi-
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teetteihin verrattuna (Partti, 2016a). Valtakunnallisesta vuoden 2014 Musiikin luova tuottami-

nen kouluissa -kyselytutkimuksesta selvisi, että musiikintuntien yleisiin työtapoihin kuului 

kyllä soittaminen, laulaminen, kuunteleminen ja analyysi, mutta improvisointi, sovittaminen, 

säveltäminen ja muu musiikin luova tuottaminen toteutui luokassa vain harvoin (Partti, 2016a; 

Partti, 2016c). Opetushallitus toteutti vuonna 2010 laajan selvityksen liittyen peruskoulun päät-

tövaiheessa olevien oppilaiden taito- ja taideaineiden oppimistuloksiin, joita verrattiin vuoden 

2004 opetussuunnitelman asettamiin tavoitteisiin (Laitinen, Hilmola & Juntunen, 2011, s. 8). 

Juntusen (2011) saamat tulokset edellä mainitusta selvityksestä ovat lähes identtiset Partin 

(2016a) tulkintojen kanssa. Sekä oppilaiden että opettajien mielestä musiikinopetuksessa ko-

rostuivat yhdessä soittaminen, laulaminen sekä musiikin kuuntelu, mutta musiikillinen keksintä 

oli jäänyt vähäiseksi ja oppilaista noin puolet kertoivat, että he eivät olleet osallistuneet ollen-

kaan musiikilliseen keksintään (Juntunen, 2011, s. 54 ja 90). Myös Väkevän ja Tikkasen (2013) 

mukaan luova tekijyys jää musiikkikasvatuksessa helposti sivuosaan. Tuoreemmassa julkai-

sussa Unkari-Virtanen ja kollegat (2022) toteavat, että säveltäminen ja musiikin luova tuotta-

minen kaikkien ulottuvissa olevana toimintana saattaa edelleen olla monille musiikkia opetta-

ville uusi perspektiivi. 

Voimassa olevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 141–142, 263–264, 

422–423) musiikin luovaa tuottamista esiintyy eri muodoissa musiikin opetuksen tavoitteissa 

ja sisällöissä sekä oppiaineen tehtävän kuvauksissa jokaisella vuosiluokalla. Musiikin oppiai-

neen tehtäviin kuuluu oppilaiden ajattelun kehittäminen säännöllisen säveltämisen ja luovan 

tuottamisen avulla, musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen opettaminen säveltämisen yhtey-

dessä sekä oppilaiden luovan musiikillisen ajattelun edistäminen tarjoamalla tilanteita, joissa 

oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia äänikokonaisuuksia mielikuvitusta ja kekseliäi-

syyttä hyödyntämällä joko yksin tai yhdessä. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014, s. 

141–142, 263–264, 422–423) tavoitteissa ja sisältöalueissa nousevat esiin erityisesti improvi-

sointi ja säveltäminen, mutta ylemmillä luokilla korostetaan niiden lisäksi myös taiteidenvälistä 

työskentelyä sekä teknologian hyödyntämistä musiikin luovassa tuottamisessa. Opetussuunni-

telmassa (2014) musiikin luova tuottaminen on vain yksi useista tavoitteista ja Partin (2016a) 

mukaan opetussuunnitelmat eivät tarjoakaan yksityiskohtaisia ohjeistuksia musiikintuntien pi-

tämiseen, vaan opettaja päättää itse tuntiensa sisällöistä ja menetelmistä. Juntunen (2017) toteaa 

opettajien laajan autonomian olevan yksi suomalaisen kasvatuksen vahvuuksista. Opettajat saa-

vat paljon vapautta ammatillisten toimien toteuttamiseen luokkahuoneessa. Tämä on kuitenkin 

aiheuttanut sen, että kansallisessa arvioinnissa voi esiintyä alue- ja koulukohtaisesti isojakin 
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eroja oppimisen suhteen. Juntunen (2017) on sitä mieltä, että opettajien autonomian ja kansal-

lisen arvioinnin välille tulisi löytää sopiva tasapaino, sillä molemmat ovat merkittäviä oppilai-

den oppimisen ja opettajien sisäisen motivaation kannalta. Onkin aiheellista pohtia, voiko mu-

siikin luova tuottaminen kouluissa jäädä vähäisemmäksi opettajien autonomian vuoksi. 

Musiikin luova tuottaminen voi olla muutakin kuin säveltämistä tai improvisointia. Juntunen 

(2013) kertoo, että musiikkiliikunta on samaan aikaan sekä liikunnallista että musiikillista im-

provisointia ja säveltämistä. Musiikkiliikunnalliset harjoitukset voivat kehittää yksilön impro-

visointi- ja säveltämistaitoja myös musiikkiliikunnan kontekstin ulkopuolella. Juntusen (2013) 

mukaan musiikkiliikunnallisissa työtavoissa korostuu musiikkikasvatuksellisten tavoitteiden 

saavuttaminen yhdistämällä kehon liikkeitä ja musiikkia. Myös säveltäjä ja sävellyksenopettaja 

Markku Klami (n.d.) on sitä mieltä, että musiikki ja liike kuuluvat vahvasti yhteen. Hänen mu-

kaansa liike toimii oivallisena aktiviteettina improvisoinnin ja säveltämisen ideoiden kehitte-

lylle erityisesti nuorempien oppilaiden kanssa.  

Partin (2016c) mukaan musiikin luovan tuottamisen vähäisyyteen vaikuttaa useita tekijöitä. 

Selkeimmäksi haasteeksi musiikin luovan tuottamisen opettamisessa on koettu suuret ryhmien 

koot. Haasteelliseksi on koettu myös ajanpuute esimerkiksi luovan prosessin läpiviemisen koh-

dalla, johon ei useimmiten yksi oppitunti viikossa riitä. Musiikin luova tuottaminen kouluissa -

tutkimuksen tulosten perusteella jopa neljä viidestä opettajasta ei ollut saanut ollenkaan koulu-

tusta opinnoistaan musiikin luovan tuottamisen ohjaamiseen. Mahdolliset valmiudet olivat 

enimmäkseen vapaa-ajalla itse hankittuja ja maksettuja. Samaisen tutkimuksen mukaan luokan-

opettajat kokivat olevansa epävarmimmassa tilanteessa musiikin luovan tuottamisen ohjaami-

sen suhteen verrattuna musiikin aineenopettajiin, jotka kokivat saaneensa hiukan enemmän val-

miuksia. Partin (2016a) mukaan musiikin luovan tuottamisen opettamisen haasteiksi koettiin 

edellä mainittujen lisäksi myös musiikin luovan tuottamisen opetusmenetelmien puute ja sen 

arvioinnin vaikeus, vähäiset tai huonotasoiset opetusvälineet, oppilaiden innottomuus musiikin 

luovaan tuottamiseen sekä huonot opetustilat akustiikan tai tilojen jakamisen kannalta. Oppi-

laiden innottomuuden vastapainoksi Ervasti ja kollegat (2013) toteavat, että nykynuoriso haluaa 

kuitenkin musiikin kuuntelemisen ja kuluttamisen lisäksi myös säveltää sitä tuoden samalla 

omaa ääntään kuuluville.  

Säveltäminen on jäänyt vähäiseksi musiikinopetuksessa myös Suomen ulkopuolella. Yhdysval-

talaisen professori Rob Deemerin (2016) mukaan säveltämisestä tuli vuonna 1994 yksi yhdek-
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sästä musiikin oppiaineen tavoitteesta, mutta tavoitteiden suuresta määrästä johtuen säveltämi-

nen on jäänyt varsin vähäiseksi Yhdysvaltojen kouluissa. Säveltämisen puutteelle musiikinope-

tuksessa on hänen mielestään useita syitä. Ensinnäkin säveltäminen ja säveltämisen pedago-

giikka ovat olleet hyvin vähäistä koulutuksessa. Toiseksi kasvattajat kokevat säveltämisen opet-

tamisen vaikeaksi johtuen siihen liittyvän kokemuksen puutteesta. Lisäksi musiikin esittämi-

seen painottunut ajattelutapa on periytynyt opettajilta opettajille koulutuksen kautta.  

Norjalainen musiikkikasvatuksen apulaisprofessori Tine Grieg Viig (2015) suoritti laajan kat-

sauksen kymmenen vuoden takaisiin tutkimusartikkeleihin eri puolilta maailmaa, joissa käsi-

teltiin säveltämistä erilaisista musiikkikasvatuksen näkökulmista. Viigin mukaan monissa jul-

kaisuissa toistuviksi haasteiksi säveltämisen opettamisessa koettiin riittämätön opettajakoulu-

tus, epämääräiset opetussuunnitelmien kuvaukset sekä sekavat käsitykset luovuudesta ja sävel-

lyksen käsitteestä. Haasteista huolimatta säveltämisen merkitystä musiikkikasvatuksessa tuet-

tiin. Säveltämisen hyödyiksi mainittiin sosiaalisen osallisuuden, identiteetin ja ilmaisutaitojen 

vahvistaminen sekä sosiaalisten kompetenssien ja musikaalisten taitojen kehittäminen. Viig 

(2015) korostaa, kuinka opettajan kehittymistä luovissa aktiviteeteissa lisää kokemus. Näin ol-

len luovien prosessien kokeminen vähentää luovuuteen liittyviä ennakkoajatuksia ja lisää opet-

tajaksi opiskelevan itsevarmuutta luovien aktiviteettien opettajana.  

Yllä mainittujen tutkimusten mukaan musiikin luova tuottaminen sen eri muodoissa on ollut 

suppeasti edustettuna sekä Suomen koulujen arjessa että myös muiden maiden kouluissa, 

vaikka opetusta ohjaavissa asiakirjoissa sitä on esiintynyt jo vuosikymmenten ajan. Musiikin 

luova tuottaminen näyttäytyy tutkimuksissa eräänlaisena kattokäsitteenä, joka karkeasti määri-

teltynä viittaa uuden musiikin luomiseen. Musiikin luovan tuottamisen voi myös jaotella erilai-

siksi toimintatavoiksi, joissa luodaan musiikkia. Yleisimmin mainittuja tällaisia toimintatapoja 

ovat säveltäminen ja improvisointi, mutta samaan listaan on lueteltu myös sovittaminen, mu-

siikkiliikunta, musiikillinen keksintä sekä musiikin tuottaminen. Musiikin luovan tuottamisen 

opettamisen niukkuuden syyt ovat moninaiset. Opettamisesta haasteellista tekee ainakin vähäi-

nen koulutus musiikin luovassa tuottamisessa, suuret opetusryhmät, sekä huonot opetustilat ja 

opetusvälineiden puute. Samat syyt tulevat ilmi myös muualla kuin Suomessa kansainvälisen 

kirjallisuuden perusteella (ks. esim. Deemer, 2016; Viig, 2015). 
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2.3.1 Säveltäminen 

Näkyvin musiikin luovan tuottamisen osa-alue on säveltäminen. Sanat säveltäjä tai säveltämi-

nen saattavat herättää Partin (2016b) mukaan monissa ihmisissä suorastaan yliluonnollisia mie-

likuvia suuresta nerosta tai jostain todella monimutkaisesta, tavallisen ihmisen saavuttamatto-

missa olevasta toiminnasta. Näiden mystisten kuvitelmien syinä voidaan pitää säveltäjän työn 

vaatimaa abstraktin oppiaineksen taitamista sekä säveltämisen prosessin vaikeaselkoisuutta. 

Partti ja Ahola (2016) kamppailevatkin kirjassaan näitä vanhentuneita mielikuvia vastaan, sillä 

he näkevät säveltämisen sellaisena luovana toimintana, johon kuka tahansa voi ryhtyä. Heidän 

mukaansa säveltäjä on henkilö, joka luo yksin tai yhdessä toisten kanssa uusia musiikillisia 

ideoita. Toisinaan säveltäjä-termin tilalle sopii paremmin musiikintekijä ja säveltäjästä riippuen 

joskus kuvaavampi nimike voi olla sanoituksiakin tekevä lauluntekijä tai biisintekijä (Partti & 

Ahola, 2016). Myös Ojala ja Väkevä (2013) avartavat perinteistä käsitystä säveltämisestä ver-

taamalla sitä eräänlaiseen tutkimusprosessiin, joka on kaikkien käytettävissä oleva tapa tutkia 

maailmaa. He määrittelevät säveltämistä tarkemmin kahdella tavalla. Säveltäminen voi olla 

koulutusta saaneen tai kokeneen ammattilaisen toimintaa, jossa säveltäjä luo sävellyksiä eli 

musiikillisia produkteja. Kattavammin ymmärrettynä säveltäminen voi kuitenkin olla mitä vaan 

tekemistä, jossa tutkitaan musiikillisesti organisoidun äänen luovia mahdollisuuksia. Jälkim-

mäisessä tapauksessa säveltämisen prosessi on tärkeämpi kuin siitä mahdollisesti muodostuva 

produkti. 

Oikkosen ja kollegoiden (2018) tutkimuksessa säveltäminen tarkoittaa uuden teoksen luomista. 

Teoksen muodolla ja kestolla ei heidän mukaansa ole merkitystä. Sovittamisen he ymmärtävät 

toimintana, jossa olemassa olevista teoksista luodaan uusia ja erilaisia esitysversioita siten, että 

alkuperäinen sävellys on kuitenkin tunnistettavissa. Mirja Karjalainen-Väkevä ja Hanna Nik-

kanen (2013) puolestaan ovat sitä mieltä, että säveltämisessä etsitään tasapainoa uutuuden ja 

entuudestaan tutun väliltä. Uuden musiikkikappaleen tulisi olla aiemmista sävellyksistä poik-

keava, mutta toisaalta sen tulisi myös muistuttaa hieman aiempia sävellyksiä, jotta kuulija voisi 

pitää sitä ”oikeana musiikkina”.  

Klami (n.d.) toteaa, että parhaimmillaan säveltämiseen liittyvässä opetustilanteessa opettaja käy 

oppilaiden kanssa dialogia, jossa ideat, tiedot, taidot ja mielipiteet siirtyvät molempiin suuntiin 

eikä pelkästään tavanomaisesti opettajalta oppilaalle. Klamin (n.d.) mukaan turvallisuus ja luo-

tettavuus ovat tärkeitä oppilaan ja sävellyksenopettajan välillä, sillä säveltäminen voi olla nuo-

rille oppilaille arka ja herkkä aihe henkilökohtaisuuden vuoksi. Myös Kaikkonen ja Laes (2013) 
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korostavat säveltämiseen ja improvisointiin liittyvissä harjoitteissa turvallisuuden tunteen sekä 

opettajan ja ryhmänvälisen luottamuksen tärkeyttä. Turvallisuus ja luottamus luovat otollisen 

oppimisympäristön, jossa oppilaalla on paremmat mahdollisuudet ymmärtää harjoitteiden ta-

voitteet sekä niiden kytkökset musiikin oppimiseen ja näin ollen vahvistaa oppimista sekä im-

provisoinnin että säveltämisen suhteen. Opettajalta vaaditaan Karjalainen-Väkevän ja Nikkasen 

(2013) mukaan joustavuutta säveltämisen ohjaajan roolin suhteen. Mahdollistajan roolissa 

opettaja luo kannustavan ilmapiirin säveltämiseen, kannustajana opettaja hyväksyy oppilaan 

suoritukset hyvää palautetta antaen, mallin antajan toimessa opettaja tarjoaa selkeitä neuvoja ja 

ohjeita säveltämiseen, taiteellisena tuottajana neuvotellaan oppilaiden kanssa heidän tuotokses-

taan sekä tarjotaan siihen sovitusehdotuksia ja haastajan roolissa opettaja voi jopa kyseenalais-

taa oppilaiden ratkaisuja sekä viedä heitä entistä pidemmälle muusikkoina ja säveltäjinä. Eri-

laisten roolien omaksuminen vaatiikin opettajalta hyvää tilannetajua ja sitäkin parempia vuoro-

vaikutustaitoja, jotta erilaiset ja eri vaiheissa olevat ryhmät saavat tarvitsemansa avun.  

Sari Muhonen (2013) käsittelee artikkelissaan yhdessä säveltämisen ja ohjatun säveltämisen 

yhdistelmää eli sävellyttämistä, jossa jokaisella nähdään olevan potentiaalia luoda musiikkia. 

Tällaisessa toiminnassa sävellyttäjä eli usein opettaja ja säveltäjät työskentelevät yhdessä ta-

voitteenaan saada valmiiksi musiikillinen tuotos, josta voidaan nauttia yhdessä esimerkiksi esit-

telemällä teosta toisille. Tässäkin tapauksessa opettaja voi omaksua erilaisia rooleja lasten sä-

veltämistä tukeakseen. Opettaja voi olla tilanteesta riippuen esimerkiksi innostaja, kanssasävel-

täjä, auttaja pulmatilanteissa tai dokumentoija. Muhonen (2013) jakaa sävellyttämisen muuta-

maan vaiheen prosessiksi, joka alkaa oppilaiden innostamisesta ja päättyy lopulta tuotoksesta 

nauttimiseen. Valmisteluvaiheessa herätellään oppilaiden motivaatiota säveltämiseen ja roh-

kaistaan heitä kokeilemaan. Matalan kynnyksen lähestymistavat, kuten teoksen aiheen ja sano-

jen pohtiminen auttavat helpommin liikkeelle. Toteuttamisvaiheessa musiikillista tuotosta pro-

sessoidaan yhdessä opettajan ja kavereiden kanssa. Tässä vaiheessa opettaja havainnoi työs-

kentelyä ja osallistuu työskentelyyn olosuhteiden vaatimalla roolilla. Toteuttamisvaiheessa 

edetään usein ideoinnin ja jäsentelyn kautta viimeistelyyn ja teoksen dokumentointiin, joka voi 

olla tilanteen mukaan esimerkiksi nuotti tai äänite. Julkistusvaiheessa sävellystä esitellään toi-

sille aluksi ehkä omassa luokassa ja myöhemmin mahdollisesti koulun juhlissa tai jopa koulun 

ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Muhonen (2013) muistuttaa, että hänen esittelemä sävellyttämis-

tapa ei ole ainut oikea, vaan vaiheet saattavat mennä hyvinkin limittäin eri oppilaiden tai ope-
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tusryhmien kohdalla. Toisista poiketen hänen mukaansa tärkeintä on teoksen valmiiksi saatta-

minen ja sen dokumentoiminen tavalla tai toisella, vaikka hän pitää myös pelkkää säveltämisen 

prosessia arvokkaana.  

Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen (2013) pohtivat artikkelissaan musiikinopettajan tehtävää pe-

ruskoulun säveltämisen ohjaajana, joka voi toisinaan olla haasteellista eri syistä johtuen. Opet-

tajan tulisi löytää sopiva tasapaino ohjatun ja itsenäisen toiminnan välillä, koska liiallinen oh-

jeistus tai toisaalta liian vähäinen ohjeistus saattavat vaikeuttaa luovaa toimintaa. Tämä on haas-

teellista, koska ohjauksen tarve on yksilöllistä ja vaihtelee oppijasta toiseen. Haasteita saattaa 

syntyä myös peruskoulun oppimisympäristöstä. Suuret ja musiikillisilta taidoiltaan heterogee-

niset ryhmät asettavat opettajan pohtimaan, toimitaanko tunneilla yksin vai yhdessä ja onko 

toiminta kaikille yhteistä vai onko yksilöillä mahdollisuus päättää itse omista toimintatavois-

taan. Myös fyysiset tilat saattavat rajata säveltämisen mahdollisuuksia. Karjalainen-Väkevä ja 

Nikkanen (2013) vertailevat omien teosten tekemistä kuvataiteen ja musiikin tunneilla. Kuva-

taiteissa jokainen oppilas pystyy työstämään samassa tilassa omaa teostaan, mutta musiikinluo-

kassa useamman teoksen luominen samanaikaisesti on huomattavasti haastavampaa. Ratkai-

suna tähän voisi olla erilliset tilat, johon oppilaat pystyisivät jakautumaan, mutta seuraavaksi 

ongelmaksi muodostuu se, että opettajan pitäisi pystyä seuraamaan ryhmää jatkuvasti oppilai-

den turvallisuutta ja hyvinvointia tukeakseen. Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen (2013) ehdot-

tavatkin ihanteellisena vaihtoehtona useampaa äänieristettyä tilaa, joita pystyisi seuraamaan 

joko välittömällä tai teknologia-avusteisella näköyhteydellä.  

Riikka Talvitien (n.d.) mukaan kouluissa tapahtuvassa sävellysopetuksessa tulee keskittyä en-

nemmin oppilaiden kannustamiseen luovissa tehtävissä kuin valmiiden musiikkiteosten valmis-

tamiseen. Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen (2013) ymmärtävät säveltämisen musiikkikasvatuk-

sen tavoitteiden näkökulmasta opetussisältönä, jossa tavoitellaan ensisijaisesti kokemusta sä-

vellysprosessista. Heidänkin mielestänsä tuotosten valmiiksi saattaminen on vasta toissijainen 

tavoite. Säveltäminen voi toimia myös työtapana, jonka kautta opitaan musiikin perustietoja ja 

-taitoja (Karjalainen-Väkevä & Nikkanen, 2013). Ervasti, Muhonen ja Tikkanen (2013) liitty-

vät keskusteluun toteamalla produktin olevan olematon ilman siihen johtavaa prosessia. Heidän 

mukaansa luovan prosessin kautta on mahdollista oppia myös uutta musiikista ja musiikkiteok-

sista. Säveltämistä he luonnehtivat samanaikaisesti fyysiseksi, emotionaaliseksi, älylliseksi ja 

toisinaan jopa tuskalliseksi prosessiksi. 
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Edeltävän tutkimustiedon mukaan käsitykset säveltäjästä henkilönä ja säveltämisestä toimin-

tana ovat uudistumassa. Aiemmin nerokkaiden henkilöiden yksinomaisuutena nähty ja moni-

mutkaisena pidetty toiminta on alkanut muuttumaan aktiviteetiksi, joka etenkin musiikkikasva-

tuksen näkökulmasta katsottuna ymmärretään kaikille kuuluvana toimintana iästä tai taustoista 

riippumatta. Säveltäminen on luovaa toimintaa, jossa tutkitaan ja luodaan yhdessä tai yksin 

musiikillisia ideoita tai tuotoksia. Etenkin tuoreessa tutkimuskirjallisuudessa (ks. esim. Karja-

lainen-Väkevä & Nikkanen, 2013; Ojala & Väkevä, 2013) korostuu toinenkin musiikkikasva-

tuksessa yleinen käsitys, jossa tärkeintä etenkin koulukontekstissa säveltäessä on säveltämisen 

prosessi. Toki säveltämisen tuloksena syntynyt luova produktikin koetaan tärkeänä ja siitä on 

syytä iloita, mutta teoksen valmiiksi saattaminen on useimpien mukaan vasta toissijainen 

seikka. Opettajan rooli säveltämisen ohjaajana on vaativa tehtävä, joka edellyttää hyvää tilan-

netajua sekä kelvollisia vuorovaikutustaitoja, jotta erilaiset ja eritasoiset säveltävät oppilaat ja 

oppilasryhmät pääsevät etenemään pulmatilanteissa. Taitava ohjaaja saa luotua luokkaan tur-

vallisuuden tunteen, joka rohkaisee oppilaita säveltämään ja vahvistaa näiden oppimista.  

2.3.2 Improvisointi 

Säveltämisen ohella mainitaan musiikin luovasta tuottamisesta puhuttaessa useimmiten myös 

improvisointi, jolla onkin paljon yhtäläisyyksiä säveltämisen kanssa. Minkä tahansa improvi-

soinnin perusajatuksena on Erkki Huovisen (2015) mukaan hetkellinen keksintä tai asioiden 

luominen ilman tarkkaa valmistelua. Nämä hän ymmärtää ihmiselämään kuuluvina perustavan-

laatuisina toimintoina, joita käytämme jatkuvasti esimerkiksi puhuessamme. Musiikillisen im-

provisoimisen tapauksessa kyse on samasta ilmiöstä. Yleisin arkikielinen ilmaus tällaiselle toi-

minnalle suomalaisessa kansakulttuurissa on ollut kautta aikojen Huovisen (2015) mukaan 

”omasta päästä” soittaminen, joka on vastakohta tunnettujen sävellysten soittamiselle. Oikko-

sen ja kollegoiden (2018) mukaan improvisointi on musiikin esityshetkellä tapahtuvaa etukä-

teen suunnittelematonta musiikin luomista, muuntelua tai koristelua. He mieltävät improvisoin-

niksi myös esimerkiksi hyräilemisen tai omaksi iloksi lauleskelun. Toisaalta Pekka Laineen 

(2015) mukaan valtaosaa improvisaatiotutkimuksista yhdistää ajatus siitä, että improvisaatio ei 

koskaan synny täysin tyhjästä. Improvisointiin vaikuttaa aina joko jonkinlaiset suunnitelmat, 

ennakkoehdot tai rajoitukset. Improvisaatiotutkija kykenee seuraamaan soittajan käyttämiä mu-

siikillisia rakenteita tai tämän improvisaatiotekniikoita, joiden pohjalta on mahdollista erottaa 

improvisoitu ja ennalta suunniteltu toisistaan. 
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Michele Biasutti (2017) kuvailee musiikillista improvisointia reaaliajassa tapahtuvaksi luovaksi 

toiminnaksi, jossa luodaan uutta musiikkia kertaluonteisesti. Improvisoidessaan esittäjä käyttää 

monipuolisesti erilaisia kykyjä. Improvisoija luo uutta musiikkia soittaen tai laulaen, mikä vaa-

tii samanaikaisesti sekä instrumentin teknistä osaamista että luovien prosessien hallintaa. Im-

provisointi aktivoi informaation prosessointia, joka vaatii esittäjältään hallintaa sekä proses-

soinnin sisäistämistä sujuvan performanssin saavuttamiseksi. Myös Pirkko Paananen-Vitikka 

(2020) kertoo improvisaation syntyvän reaaliajassa. Hänen mukaansa improvisointi ja säveltä-

minen eroavat toisistaan siten, että jälkimmäisessä luomusta on mahdollista muokata ja vii-

meistellä, kun taas improvisoitua tuotosta ei voi toistaa samanlaisena uudelleen. Paananen-Vi-

tikka (2020) vertailee myös näiden prosesseja keskenään. Improvisaation prosessin hän mieltää 

eräänlaiseksi tutkimiseksi ja säveltämisen puolestaan ennemminkin ongelmanratkaisuksi.  

Richard Ashley (2016) vastaa artikkelissaan kysymykseen, joka askarruttaa usein improvisoin-

nin kuuntelijaa: “Miten improvisointi tapahtuu?”. Improvisoija luo käsillään, jaloillaan tai ää-

nellään musiikkia hetkessä. Säveltäjä voi pyöritellä musiikillisia ideoita pidempään, kun taas 

improvisoija luo musiikkia hetkessä motorisia taitojaan käyttämällä. Erityisen yleistä improvi-

sointi on jazzmusiikissa. Improvisoiva muusikko ei kuitenkaan valitse soittamiaan nuotteja sat-

tumanvaraisesti, vaan tämä on todellisuudessa saattanut käyttää tuhansiakin tunteja harjoitte-

luun kasvattaakseen musiikillista sanavarastoaan. Ashley (2016) vertaakin improvisointia 

eräänlaiseen kieleen. Samanlaisiin johtopäätöksiin ovat päätyneet myös Michele Biasutti ja 

Luigi Frezza (2009), joiden mukaan improvisointi on prosessi, jossa hyödynnetään jo olemassa 

olevia musiikillisia kaavoja ja kuvioita. Improvisoidessa uusia ratkaisuja luodaan ja kehitellään 

reaaliajassa.  Ashleyn (2016) mukaan neurotieteissä on havaittu, että samat alueet aivoissa ak-

tivoituvat, oli kyseessä sitten musiikki tai kielet. Mielenkiintoista on myös se, että improvi-

soidessa sellaiset aivojen osat, jotka ovat normaalisti epäaktiivisina musisoidessa, osallistuvat 

tähän prosessiin ja mahdollistavat reaaliaikaisen säveltämisen (Ashley, 2016). Biasutin (2017) 

mukaan improvisoijan matalan tason motoriset ja kognitiiviset prosessit automatisoituvat ajan 

saatossa jättäen enemmän kognitiivisia resursseja improvisoinnin vaativimpiin prosesseihin. 

Improvisointi näyttäytyy moniulotteisena konseptina Biasutin ja Frezzan (2009) kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa, johon osallistui 76 improvisointitaustaa omaavaa henkilöä. Tuloksista 

kävi ilmi, että improvisointi pitää sisällään teknisiä, ilmaisevia ja sosiaalisia elementtejä. Tär-

keimpänä ominaisuutena improvisoinnissa pidettiin tulevien musiikillisten tapahtumien enna-

kointia. Tärkeinä nähtiin myös tunteikas ilmaisukyky ja flow-kokemukset. Juntunenkin (2013) 
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mieltää spontaanin ilmaisun keskeiseksi tekijäksi musiikillisessa improvisoinnissa. Hän luette-

lee myös hetkessä läsnäolon, spontaanin reaktiokyvyn sekä yhtenäisen vuorovaikutuksen kuun-

telun, toiminnan ja ajattelun välillä tärkeiksi elementeiksi improvisoinnissa. 

Improvisointia voi oppia ja opettaa erilaisilla tavoilla. Perinteinen improvisoinnin opetustyyli 

on Biasutin ja Frezzan (2009) mukaan jazzmusiikissa tyypillistä. Tässä tapauksessa oppiminen 

perustuu perustaitojen, kuten asteikkojen ja arpeggioiden eli murtosointujen harjoitteluun. 

Näitä elementtejä sovelletaan myöhemmin melodioihin, joita muunnellaan ja koristellaan. Ari 

Poutiaisen (2013) mukaan jazzmusiikille luonteenomainen harmonia, rytmiikka ja improvi-

sointi voivat monipuolistaa musiikin opetussisältöjä. Juuri jazzmusiikin luonteva viitekehys 

mahdollistaa improvisoinnin harjoittelun ja toteuttamisen. Poutiaisen (2013) mukaan käsitykset 

improvisoinnista ovat lähes aina positiiviset, sillä hänen opetuksestansa saadun palautteen pe-

rusteella kokemukset improvisoinnista ovat olleet myönteisiä ja motivoivia sekä yhteisölli-

syyttä ja ryhmädynamiikkaa edistäviä. Musiikin tyylilajina jazz koetaan usein haastavana, 

mutta kokeilu saattaa avartaa mielikuvia. Laineen (2015) mukaan nykyjazzissa tapahtuvan im-

provisoinnin taustalla on teoreettisesti ja käsitteellisesti pitkälle viety musiikkitraditio, joka vaa-

tii soittajaltaan suunnattomasti harjoittelua. Azzaran ja Snellin (2016) mukaan improvisoinnin 

sekä myös säveltämisen opettelemisen keskiössä on kuulonvarainen laulaminen, liikkuminen 

ja soittaminen. Näillä taidoilla harjoitellaan pääosin korvakuuloa käyttämällä melodioita, bas-

solinjoja, tonaalisia ja rytmisiä kuvioita, sointukadensseja, harmonisia siirtymiä sekä äänenkul-

jetusta.  

Biasutti (2017) toteutti musiikilliseen improvisointiin liittyvän kirjallisuuskatsauksen, jonka 

pohjalta hän jakaa improvisoinnin viiteen avainkonseptiin: ennakointi, ohjelmiston käyttämi-

nen, tunteilla kommunikointi, palaute ja flow-tila. Näitä konsepteja on mahdollista hyödyntää 

improvisoinnin opettamisessa kaiken ikäisten oppilaiden kanssa. Ennakoinnilla (anticipation) 

tarkoitetaan melodisten, harmonisten ja rytmisten elementtien etukäteen miettimistä improvi-

soinnin aikana. Tätä voi harjoitella esimerkiksi tulevaa improvisointia rajaamalla ja suunnitte-

lemalla tai sooloa sanallisesti miettien. Ohjelmiston käyttäminen (use of repertoire) liittyy me-

lodisten ja rytmisten kuvioiden soittamiseen, jota voi harjoitella sooloja analysoimalla tai kuu-

lonvaraisesti soittamalla. Tunteilla kommunikointi (emotive communication) on erilaisten tun-

netilojen välittämistä improvisoiden. Tätä voi harjoitella oppilaiden kanssa improvisoimalla jo-

kin tietty tunnetila mielessä. Harjoittelun jälkeinen keskustelu kokemuksista vahvistaa oppi-

mista. Palaute (feedback) liittyy ensisijaisesti yhteismusisointitilanteisiin, joissa soittajat teke-

vät jatkuvasti muutoksia toisten soittotapoihin mukautuen. Toisinaan palaute voi olla sisäistä, 
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joka taas liittyy yksilön omiin käsityksiin itsestään ja tämän performanssista sekä sen tavoit-

teista. Tässä voi kehittyä ehdottamalla ja toteuttamalla yllättäviä muutoksia soittaessa tai har-

joittelemalla ”kysymys-vastaus”-muotoa keskittyen yksitellen musiikin eri elementteihin, ku-

ten melodiaan, harmoniaan, sointiväriin tai rytmiin. Flow on intensiivinen tietoisuuden mielen-

tila, jossa fysiologiset, kognitiiviset ja tunnepitoiset ominaisuudet yhdistyvät luoden optimaali-

sen kokemuksen. Flow-kokemuksen opettaminen suoranaisesti on vaativaa, joten harjoituksilla 

pyritään pääsemään tilanteisiin, joissa flow-tilan saavuttaminen voisi olla mahdollista. Flow-

tilan voi saavuttaa esimerkiksi sopivalla harjoituksella, joka haastaa improvisoijaa riittävästi, 

mutta ei liikaa (Biasutti 2017).  

Juntusen (2013) mukaan sekä improvisoinnin että säveltämisen tärkeimpänä tavoitteena on 

omien tunteiden ja ajatusten ilmaisu jotain uutta ja merkityksellistä luomalla. Hänen mieles-

tänsä liiallinen kriittisyys, virheen pelko ja jännittyneisyys voivat rajoittaa luovaa ilmaisua ja 

joskus improvisointi voi olla jopa pelottavaa, koska se on aina kuitenkin hieman hallitsema-

tonta. Päätökset improvisoidessa tapahtuvat hetkessä yleensä suunnittelematta ja niitä ei voi 

muuttaa jälkikäteen, mikä saattaa aiheuttaa epävarmuuden ja jännityksen tuntemuksia. Tässä 

musiikkiliikunnalliset harjoitukset toimivat Juntusen (2013) mukaan auttavana tekijänä, sillä 

musiikin ja liikkeen yhdistävien harjoitteiden tuomat positiiviset kokemukset saattavat tarjota 

valmiuksia keksimiseen myös musiikin muilla osa-alueilla. Musiikkiliikunnallisessa improvi-

saatiossa kaikki toimivat samanaikaisesti kukin omaan toimintaansa keskittyen, mikä auttaa 

oppilaita toimimaan ja kokeilemaan rohkeammin. 

Edellä mainituissa tutkimuksissa improvisointi näyttäytyy toimintana, jossa jotain uutta luo-

daan hetkessä ilman suunnittelua. Musiikin tapauksessa improvisoija luo hetkessä suunnittele-

matta tyhjästä uutta musiikkia tai muuntelee entuudestaan tuttuja melodioita uuteen muotoon 

soittaen tai laulaen. Improvisointi eroaa säveltämisestä siten, että reaaliajassa improvisoitua 

musiikillista tuotosta ei voi muokata enää jälkikäteen, kun taas säveltäjä voi jalostaa sävellys-

tään niin pitkään kuin kokee sen tarpeelliseksi. Improvisoitu musiikki ei kuitenkaan koskaan 

ilmaannu täysin tyhjästä, sillä improvisoinnin taustalla vaikuttaa aina tietyt ennakkoehdot, ra-

joitukset tai suunnitelmat. Musiikkia improvisoidessa käytetään usein olemassa olevia kuvioita 

ja kaavoja, kuten asteikkoja ja murtosointuja, joita improvisoija on sisällyttänyt sanavaras-

toonsa sinnikkään harjoittelun tuloksena. Improvisoimista voi alkaa harjoittelemaan taitota-

sosta ja iästä riippumatta pienemmillä harjoituksilla esimerkiksi kuulonvaraisesti soittamalla tai 

improvisoimalla jokin tietty tunnetila mielessä. Musiikkiliikunnalliset harjoitteetkin voivat roh-

kaista oppilaita kokeilemaan improvisoimista rohkeammin myös instrumenteilla.   
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2.3.3 Musiikkiteknologia 

Musiikkiteknologian tarjoamat työvälineet voivat mahdollistaa musiikin luovan tuottamisen 

kaikille. Miikka Salavuo ja Juha Ojala (2006, s. 87) toteavatkin osuvasti: ”Teknologia ei varsi-

naisesti luo musiikkia vaan ihminen, joka hyödyntää teknologiaa luovalla tavalla.” Heidän mu-

kaansa musiikkiteknologia näyttäytyy tieto- ja viestintäteknologian kanssa työkaluna, jota voi 

hyödyntää esimerkiksi luovassa toiminnassa sekä luovan työn tuotosten eteenpäin välittämi-

sessä. Auvisen (2019) mukaan musiikkiteknologia on koko musiikin historian ajan vaikuttanut 

siihen, kuinka musiikkia tehdään. Hän määrittelee artikkelissaan musiikkiteknologian teknolo-

giseksi ympäristöksi ja laitteiden kokoelmaksi, joka antaa mahdollisuudet ja asettaa rajat äänen 

tuottamiselle, tallentamiselle ja muokkaamiselle. Nämä kaikki yhdistyvät musiikin tuotannon 

prosessissa, jossa syntyy äänite, jota voidaan kuunnella äänentoistolaitteella (Auvinen, 2019). 

Ojala (2006) määrittelee musiikkikasvatusteknologian lyhyesti musiikin oppimiseen ja sen 

opettamiseen liittyväksi koulutusteknologiaksi. Teknologia-sanalla viitataan useimmiten uusiin 

toimintatapoihin, jotka ovat yleistyneet tai yleistymässä yhteiskunnassa. Musiikkikasvatustek-

nologia taas on yksi musiikkiteknologian osa-alue, jolla tarkoitetaan lähinnä musiikin oppimi-

sen teknologiaa. (Ojala, 2006).  

Tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota musiikkiteknologian ja musiikin luovan tuottamisen yh-

teyteen. Teknologian kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia musiikkikasvatukselle ja erityisesti 

musiikin luovalle tuottamiselle. Michele Kaschubin ja Janice P. Smithin (2013) mukaan tekno-

logian kehitys on mahdollistanut säveltämisen kaikille siitä kiinnostuneille. Uusien työkalujen 

myötä haasteet notaatiossa, musiikillisten ideoiden säilyttämisessä, esiintyjien ja esiintymis-

paikkojen löytämisessä sekä yleisön houkuttelussa ovat vähentyneet huomattavasti. Myös Partti 

ja Westerlund (2013) toteavat, että digitaaliteknologia mahdollistaa nykyään oman musiikin 

säveltämisen, sen jakamisen ja näin ollen oman taiteellisen itseilmaisun tarpeen tyydyttämisen. 

Kaschubin ja Smithin (2013) mukaan nykyaikaiset musiikintekemiseen ja notaatioon tarkoite-

tut ohjelmat ovat koska tahansa valmiina kenen tahansa käyttöön, vaikkakin vaativat edelleen 

käyttäjiltään luovuutta ja taitoa. Aiemmin tarvittiin taitavia soittajia tuomaan säveltäjän tuotok-

set eloon, mutta nykyään voi kuulla soivan lopputuloksen pelkällä napin painalluksella. Musii-

killisten tuotosten levittäminen ja mainostaminenkin onnistuvat vaivattomasti digitaalisesti in-

ternetin ja sosiaalisen median välityksellä, joten konserttisalin varaaminen ei ole enää ainoa 

vaihtoehto musiikin esittämiselle. Ennen säveltäjän tuotoksen saattaminen kuuleville korville 

on vaatinut useamman erilaisen toimijan apua, mutta nykyään sama henkilö voi toimia säveltä-

jän, kapellimestarin, esittäjän, tuottajan sekä kuluttajan rooleissa (Kaschub & Smith, 2013). 
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Kehittyvä teknologia on lisännyt sen käytön määrää viime vuosien ajan, minkä seurauksena 

myös koulutuksessa teknologia on yleistynyt ja tarjonnut tietoteknisten välineiden sekä sovel-

lusten avulla uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja opettamiseen (Juntunen, 2015). Chenin 

(2012) mukaan tietokoneella säveltäminen vahvistaa luovaa prosessia erityisesti sellaisten op-

pilaiden kohdalla, joilla on vähemmän musiikillista koulutusta, koska tietokone mahdollistaa 

sävellysten kuuntelemisen välittömästi. Hänen mukaansa musiikillinen oppiminen on merkit-

tävää juuri silloin, kun musiikillisia ideoita kokeillaan, muunnellaan ja jalostetaan. Myös Kaik-

konen ja Laes (2013) ovat tunnistaneet musiikkiteknologian monipuoliset hyödyt säveltämi-

sessä ja improvisoinnissa etenkin erityismusiikkikasvatuksen näkökulmasta katsottuna. Help-

pokäyttöiset sovellukset mahdollistavat musiikillisen kokeilun ja omien tuotosten äänittämisen 

myös erilaisille oppijoille. Vaikeuttavana tekijänä musiikin luomisessa on saatettu kokea Sala-

vuon ja Ojalan (2006) mukaan monimutkaisen symbolijärjestelmän eli perinteisen länsimaisen 

notaation käyttäminen, jonka haltuunotto voi viedä useimmilta vuosia. Tietokoneavusteisilla 

sekvensseriohjelmilla (esim. Garageband) musiikkia tehdäänkin enimmäkseen ilman perin-

teistä notaatiota, sillä tiedonkäsittely on usein visuaalisempaa ja auditiivisempaa. Tällaista oh-

jelmaa käyttäessään musiikin tekijä pystyy välittömästi kuuntelemaan tuotostaan, oli se missä 

vaiheessa tahansa, mikä on Salavuon ja Ojalan (2006) mukaan opettavaista säveltämisessä, so-

vittamisessa, säveltapailussa sekä musiikinteoriassa.  

iPad-tablettitietokoneet ovat osoittautuneet Patricia E. Rileyn (2018) mukaan hyödyllisiksi työ-

kaluiksi sekä muusikoille että kasvattajille. iPadien ja muiden tablettitietokoneiden siirrettä-

vyys, koko, kosketusnäyttö, yksinkertainen käyttöliittymä, intuitiivisuus ja muokkausmahdol-

lisuudet sekä etenkin tablettien toiminnalliset ja eloisat sovellukset tarjoavat hyvän vaihtoeh-

toisen tavan sekä musiikin säveltämiselle että sen esittämisellekin. Rileyn (2018) toteuttamassa 

tutkimuksessa selvisi, että iPadeilla säveltäminen ja esittäminen sekä vastaavalla tavalla toteu-

tetun musiikkiesityksen seuraaminen osoittautuivat jokseenkin esteettisesti miellyttäviksi ja ar-

vokkaiksi aktiviteeteiksi. Säveltäminen, esittäminen ja esityksen seuraaminen koettiin haus-

kaksi, mutta haittapuoliksi näissä koettiin iPadin instrumenttien rajoitteet säveltäessä ja esitystä 

seuratessa sekä kosketusnäytön käyttäminen hankaloittavana tekijänä esittäessä. Chen ja 

O’Neill (2020) toteuttivat tutkimuksen, jossa yläasteikäiset nuoret sävelsivät sekä klassista että 

populaarimusiikkia iMac-tietokoneita käyttäen. Tulosten perusteella tietokoneilla säveltäminen 

tuki oppilaiden oppimista.  
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Juntusen (2015) tapaustutkimuksessa iPadin käyttö peruskoulun musiikinopetuksen luovassa 

toiminnassa koettiin motivoivaksi. Hän seurasi seitsemännen luokan oppitunteja, joilla integ-

roitiin musiikinopetuksessa iPadin käyttäminen, musiikin luova tuottaminen sekä musiikkilii-

kunta. Juntusen (2015) pääaineistoksi muodostui opettajan ja oppilaiden haastattelut. Tunneilla 

improvisoitiin ja sävellettiin liikkeen ja iPadin tarjoamin keinoin sekä kuvattiin lopuksi video, 

jossa liikkeiden koreografia ja iPadilla sävelletty teos sovitettiin yhteen. Tutkimuksen tulosten 

perusteella iPadin hyödyntäminen musiikinopetuksessa motivoi oppilaita sekä helpotti pienryh-

mäkohtaista itsenäistä työskentelyä. Teknologian hyödyntäminen mahdollisti myös musiikin 

luovan tuottamisen kaikille, koska iPadin käyttö ei vaatinut korkeaa taitotasoa. Kokonaisuudes-

saan oppitunneilla tehdyt projektit tarjosivat oppilaille kokemuksia taiteidenvälisestä ilmaisusta 

sekä vahvisti heidän musiikillista ja luovaa toimijuuttaan. 

Yllä mainituissa tutkimuksissa musiikkiteknologia näyttäytyy tieto- ja viestintäteknologisina 

työkaluina ja sovelluksina, jotka jatkuvasti kehittyessään edistävät musiikin luovia mahdolli-

suuksia entisestään. Teknologian nopean kehittymisen myötä musiikin luova tuottaminen on 

kaikkien saatavilla esimerkiksi tietokoneiden ja tablettitietokoneiden sovelluksia käyttämällä. 

Toki sovellukset eivät luo musiikkia käyttäjiensä puolesta, vaan vaativat edelleen luovuutta ja 

taitoa, mutta eivät läheskään yhtä paljon kuin ennen teknologian kehitystä, jolloin teoksen sä-

veltäminen ja sen jakaminen muulle maailmalle vaati useamman ammattilaisen apua. Musiik-

kiteknologian käyttäminen musiikin luovan tuottamisen tukena on tutkitusti tukenut oppilaiden 

oppimista ja motivaatiota sekä tärkeimpänä se on tehnyt musiikin luovasta tuottamisesta kai-

kille mahdollista.  



29 

 

3 Musiikin luova tuottaminen opetusta ohjaavissa asiakirjoissa 

Tässä luvussa suoritan katsauksen perusopetuksen (3.1) ja lukion opetussuunnitelmiin (3.2), 

jotta voin muodostaa jonkinlaisen kuvan siitä, mitä musiikinopettajilta odotetaan erityisesti mu-

siikin luovan tuottamisen osalta. Tutustun myös musiikkikasvatuksen koulutusohjelmien ope-

tussuunnitelmiin, opinto-oppaisiin ja kurssikuvauksiin (3.3) selvittääkseni, miten musiikin 

luova tuottaminen on edustettuna kunkin korkeakoulun musiikkikasvatuksen opinnoissa.  

Tällä hetkellä voimassa olevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014, s. 3) on 

otettu käyttöön vuosiluokilla 1–6 syksyllä 2016 ja vuosiluokilla 7–9 käyttöönotto toteutettiin 

porrastetusti vuosina 2017–2019. Tässä opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, s. 141–142, 263–

264, 422–423) musiikin oppiaineen osaamisen tavoitteissa ja sisällöissä korostuu kaikilla vuo-

siluokilla edellisessä luvussa määrittelemäni musiikin luova tuottaminen sen erilaisissa muo-

doissa. Musiikin luova tuottaminen on esiintynyt myös aiemmissa opetussuunnitelmassa 

(POPS, 1994, s. 97–98; POPS, 2004, s. 232–234) hieman pienemmässä roolissa uusimpaan 

versioon verrattuna. Opetussuunnitelmien linjauksista huolimatta musiikin luovaa tuottamista 

on ollut Partin ja Aholan (2016) mukaan musiikin tunneilla hyvin vähäisesti.  

Yhtenä tavoitteenani tässä pro gradu -tutkielmassa on selvittää, millaisia käsityksiä musiikki-

kasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla eli tulevilla peruskoulun ja lukion musiikin aineen-

opettajilla on musiikin luovasta tuottamisesta ja heidän valmiuksistaan siinä. Tämän vuoksi on 

mielestäni tarpeellista tutustua ensin perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmiin, joihin pe-

rehtymällä voi luoda kuvan siitä, mitä tulevilta musiikinopettajilta odotetaan työelämässä mu-

siikin luovan tuottamisen suhteen. Opetussuunnitelmat vuosiluokkakohtaisiin opetuksen tavoit-

teisiin ja sisältöalueisiin on kirjattu monipuolisesti ohjeistuksia musiikinopetuksen järjestämi-

sen suhteen. Keskityn kuitenkin valitsemani aiheeni vuoksi lähinnä pelkästään musiikin luovaa 

tuottamista koskeviin osioihin. Perehdyttyäni peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmiin, tu-

tustun Suomen musiikkikasvatuksen koulutusohjelmien (JY, OY, SibA) opetusta ohjaaviin 

asiakirjoihin tavoitteenani selvittää, miten musiikin luova tuottaminen on huomioituna tulevai-

suuden musiikkikasvattajien opinnoissa. 

3.1 Perusopetuksen opetussuunnitelmat 

Perusopetuksen ohjausjärjestelmän (2014, s. 9) tärkeimpinä tehtävinä on vaalia koulutuksen 

laatua ja tasa-arvoa sekä edistää oppilaiden oppimista, kasvua ja kehitystä. Ohjausjärjestelmä 
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muodostuu jatkuvasti uudistuvista osista, eli perusopetuslaista ja -asetuksista, valtioneuvoston 

asetuksista, opetussuunnitelman perusteista sekä paikallisesta opetussuunnitelmasta, jonka 

pohjalta lukuvuosisuunnitelmat luodaan. Opetushallituksen määräämät perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet tarjoavat tukea ja ohjausta yhtenäisen opetuksen ja koulutyön järjestä-

miseen eri oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen muodossa. Paikalliset opetussuunnitelmat 

muotoillaan opetuksen järjestäjän toimesta valtakunnallisen opetussuunnitelman linjauksia täy-

dentäen ja painottaen.   

Musiikin luova tuottaminen on selvästi ollut esillä jo vuoden 1994 perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteissa (1994, s. 97–98) musiikin oppiainetta ohjaavassa luvussa, jossa se ilmenee 

vuosiluokilla 1–9 esimerkiksi musiikillisen keksinnän, sävelmien sepittämisen sekä musiikin 

tuottamisen muodoissa. Vastaavasti musiikin luova tuottaminen on ollut edustettuna seuraavas-

sakin versiossa eli vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, s. 232–

234), joiden opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä eriteltiin vuosiluokilla 1–9 musiikillisen kek-

sinnän lisäksi myös säveltäminen, improvisointi, sovittaminen ja musiikkiliikunta. Kummassa-

kin opetussuunnitelman painoksessa on mainittu erikseen myös musiikkiteknologian hyödyn-

täminen musiikin luovan tuottamisen apuvälineenä (POPS, 1994, s. 97–98; POPS, 2004, s. 

232–234). Opetussuunnitelmia keskenään verratessa huomataan, että uudemmassa painoksessa 

musiikin luova tuottaminen on saanut huomattavasti enemmän painoarvoa. 

Tällä hetkellä käytössä olevissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 141) 

musiikin oppiaineen tehtävässä vuosiluokilla 1–2 kehotetaan tarjoamaan mahdollisuuksia sä-

veltämiseen ja muuhun luovaan tuottamiseen säännöllisesti. Musiikin käsitteitä ja ilmaisukei-

noja tulisi oppia musisoinnin ja laulamisen lisäksi myös säveltämisen kokemusten kautta sekä 

näistä keskustelemalla. Äänikokonaisuuksia suunnittelemalla ja toteuttamalla yhdessä ja yksin 

edistetään oppilaiden musiikillista ja esteettistä ymmärrystä sekä luovia musiikillisia ajatustai-

toja. Kahdeksasta opetuksen tavoitteesta yhdessä (T4) kehotetaan antamaan oppilaiden impro-

visoinnille ja musiikillisille ideoille tilaa (POPS, 2014, s. 141–142). Samaan tavoitteeseen si-

sältyy myös oppilaiden ohjaaminen pienten sävellysten, tai muiden kokonaisuuksien suunnit-

telemiseen ja toteuttamiseen ääntä, liikkumista, kuvia, teknologiaa tai muita ilmaisukeinoja 

käyttämällä. Opetuksen tavoitteiden saavuttamista tukevissa neljässä sisältöalueessa vuosi-

luokilla 1–2 neljännessä (S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto) mainitaan tilaisuuksien tarjoami-

nen luovaan toimintaan, joka soveltuu kyseiselle ikäkaudelle sekä koulun toimintakulttuurille 

(POPS, 2014, s. 142). Kyseiseen sisältöalueeseen kuuluu myös oppilaiden omien luomusten 

sisällyttäminen ohjelmistoon.   
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Vuosiluokilla 3–6 musiikin oppiaineen tehtävän kuvaus on lähes identtinen vuosiluokkien 1–2 

vastaavaan kuvaukseen musiikin luovan tuottamisen suhteen (POPS, 2014, s. 141 ja 263). Li-

säyksenä tulee aiempien taitojen syventäminen sekä edellisessä kappaleessa mainittujen ääni-

kokonaisuuksien muuttuminen monitaiteellisiksi kokonaisuuksiksi. Opetuksen tavoitteita on 

vuosiluokilla 3–6 yhteensä yhdeksän, joista yksi (T5) liittyy läheisimmin musiikin luovaan 

tuottamiseen (POPS, 2014, s. 263–264). Tavoite T5 kehottaa rohkaisemaan oppilaita improvi-

soimiseen sekä pienten sävellysten ja monitaiteellisten kokonaisuuksien suunnittelemiseen ja 

tekemiseen eri työskentelytapoja hyödyntäen. Tavoitteessa mainitaan erikseen myös tieto- ja 

viestintäteknologian käyttäminen improvisoimisen ja säveltämisen tukena. Neljän sisältöalueen 

viimeisimpään (S4 Ohjelmisto) kuuluu vuosiluokkien 1–2 tavoin oppilaiden omien luomusten 

sisällyttäminen ohjelmistoon (POPS, 2014, s. 142, 264). Kuudennesta vuosiluokasta eteenpäin 

opetussuunnitelma (POPS, 2014, s. 265) tarjoaa opettajalle tukea arviointiin sanallistaen, 

kuinka oppilas voi tavoittaa hyvän eli kahdeksan arvoisen arvosanan osaamisestaan kussakin 

opetuksen tavoitteessa. Viidennen tavoitteen (T5) kohdalla hyvän arvosanan saavuttaminen 

edellyttää oppilaalta omien ratkaisujen keksimistä ääntään, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisu-

tapoja käyttämällä sekä musiikkiteknologian hyödyntämistä ohjatusti, mikäli siihen on mahdol-

lisuus.  

Musiikin oppiaineen tehtävä on muotoiltu musiikin luovan tuottamisen kannalta myös vuosi-

luokkien 7–9 kohdalla pitkälti samalla kaavalla kuin aiemmilla vuosiluokilla (POPS, 2014, s. 

141, 263, 422). Hankittuja taitoja tulee kehittää entisestään ja oppilaille täytyy tarjota mahdol-

lisuuksia monipuoliseen musiikin tuottamiseen ja luovaan musiikilliseen ilmaisuun sekä yksin 

että yhdessä. Opetuksen tavoitteita on vuosiluokilla 7–9 yhteensä 12, joista kaksi tavoitetta liit-

tyy selkeästi musiikin luovaan tuottamiseen (POPS, 2014, s. 422–423). Tavoite T6 ohjeistaa 

kannustamaan oppilaita luovan musiikkisuhteen rakentamiseen sekä ohjaamaan heitä säveltä-

miseen, sovittamiseen, improvisointiin ja taiteidenväliseen työskentelyyn. Tavoite T7 puoles-

taan kehottaa ohjaamaan oppilaita tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä musiikin tal-

lentamisen, luovan ilmaisun, musiikin tekemisen ja monialaisten kokonaisuuksien suhteen.  

Opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet ovat myös vuosiluokilla 7–9 linjassa aiempien 

vuosiluokkien sisältöjen kanssa (POPS, 2014, s. 142, 264, 423). Neljäs sisältöalue (S4 Ohjel-

misto) ohjeistaa sisällyttämään musisoitavaan ja kuunneltavaan ohjelmistoon oppilaiden omia 

luomuksia. Arvioinnin tapauksessa vuosiluokilla 7–9 musiikin luova tuottaminen saa erityis-

huomiota (POPS, 2014, s. 424). Oppilaille tulisi antaa samanaikaisesti realistista, kannustavaa 
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ja rohkaisevaa palautetta, mutta erityisen tärkeää palaute on luovan tuottamisen ja musiikkitek-

nologian kokonaisuuksissa. Kuten vuosiluokilla 3–6, opetussuunnitelma (POPS, 2014, s. 265, 

425) tarjoaa samantapaisesti myös vuosiluokkien 7–9 musiikin arviointiin tukea. Kuudennen 

tavoitteen (T6) tapauksessa oppilas saavuttaa hyvän arvosanan osoittamalla osaamista musii-

killisten tai äänellisten elementtien kehittelemisessä ja musiikillisten ideoiden toteuttamisessa 

yksin tai yhdessä. Hyvä arvosana edellyttää seitsemännessä tavoitteessa (T7) sujuvaa musiik-

kiteknologian hyödyntämistä ilmaisun tukena yksin tai yhdessä.   

Tulevilta peruskoulun musiikinopettajilta vaaditaan musiikinopettamisen suhteen monipuolisia 

taitoja yleisesti, mutta erityisesti musiikin luovan tuottamisen kannalta. Opettajalta odotetaan 

peruskoulun opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä osaamista säveltämisessä, improvisoimisessa, 

sovittamisessa ja taiteidenvälisen työskentelyssä. Oppilaita tulisi ohjata näissä erilaisilla työta-

voilla, kuten ääntä, liikettä, kuvia ja teknologiaa apuvälineenä käyttäen sekä yksin että yhdessä 

muiden kanssa. Musiikin luovan tuottamisen työtapojen tulisi tukea oppilaita myös musiikin 

peruskäsitteiden oppimisessa ja soitettavaan sekä kuunneltavaan ohjelmistoon pitäisi kuulua 

tunnettujen teosten lisäksi oppilaiden omia luomuksia. Musiikin luovaa tuottamista on esiinty-

nyt sekä vanhemmissa että uudemmissa opetussuunnitelmissa selkeästi. Uudemmissa versi-

oissa sitä esiintyy kuitenkin enemmän ja ohjeistuksia on määritelty aiempiin nähden yksityis-

kohtaisemmin.   

3.2 Lukion opetussuunnitelmat 

Perehdyn edeltävän alaluvun (3.1) tavoin tällä kertaa lukion aiempiin ja nykyisiin opetussuun-

nitelman perusteisiin tavoitteenani selvittää musiikin luovan tuottamisen esiintymistä niissä. 

Uusimmat lukion opetussuunnitelman perusteet (2019, s. 9–13) astuivat voimaan syksyllä 

2021. Lukion opetussuunnitelmajärjestelmässä perustuu lukiolakiin (714/2018) ja valtioneu-

voston asetukseen lukiokoulutuksesta (810/2018) sekä näiden myötä opetushallituksen teke-

mään määräykseen lukion opetussuunnitelman perusteista. Koulutuksen järjestäjä puolestaan 

hyväksyy opetussuunnitelman ja laatii vuosittain siihen perustuvan paikallisen opetussuunni-

telman. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvua hyviksi, tasapainoisiksi 

ja sivistyneiksi ihmisiksi sekä aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Edeltävät lukion opetussuun-

nitelman perusteet on julkaistu vuosina 2015, 2003 ja 1994. Suurena uudistuksena lukion ope-

tussuunnitelman perusteissa (2019, s. 9–10) ovat kaikkien oppiaineiden yhteiset laaja-alaisen 
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osaamisen osa-alueet, joiden tehtävänä on tukea oppiaineissa opittujen tietojen ja taitojen suun-

taamista käytännön elämään. Osa-alueet on jaettu kuuteen tavoitteeseen, jotka ovat hyvinvoin-

tiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen 

osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Näiden 

laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamista kuvaillaan jokaisen oppiaineen kohdalla kyseisen ai-

neen näkökulmasta. Toinen merkittävä muutos on opintojen uudenlainen rakenne. Kurssien si-

jaan pakolliset ja valinnaiset opinnot ovat uudessa opetussuunnitelmassa laajuudeltaan vaihte-

levia 1–3 opintopisteen moduuleja. 

Jo vuoden 1994 lukion opetussuunnitelman perusteissa (1994, s. 101–102) on selkeitä viitteitä 

musiikin luovaan tuottamiseen liittyen. Musiikinopetuksen tavoitteiden ja sisältöjen yhdeksi 

keskeiseksi painopisteeksi on asetettu musiikin tuottaminen. Seuraavassa versiossa eli vuoden 

2003 lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003, s. 196–198) musiikin luova tuottaminen 

korostuu entisestään, sillä musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin kuuluu musiikin tuot-

tamisen lisäksi musiikillinen keksintä sekä omien mahdollisuuksien tutkiminen musiikin teki-

jän roolissa.  

Tuoreemmat 2015 vuoden lukion opetussuunnitelman perusteet (2015, s. 3) astuivat voimaan 

asteittain syksystä 2016 alkaen. Kyseisen opetussuunnitelman (LOPS, 2015, s. 211–213) mu-

siikin oppiaineen yleisessä kuvauksessa luovaa tuottamista kuvaillaan sekä työtapana että ope-

tuksen keskeisenä sisältönä. Kaikkia kursseja koskevissa opetuksen tavoitteissa huomioidaan 

erikseen itseilmaisun oppiminen säveltäen. Pakollisella Musiikki ja minä (MU1) -kurssilla opis-

kelijan tavoitteena on pohtia omaa asemaansa musiikin tekijänä. Toisella pakollisella Moniää-

ninen Suomi (MU2) -kurssilla ei tässäkään opetussuunnitelmassa kerrota musiikin luovasta 

tuottamisesta. Valinnaisten syventävien kurssien tapauksessa Ovet auki musiikille (MU3) -kurs-

sin tavoitteisiin ei sisälly musiikin luovaa tuottamista, mutta Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4) 

-kurssilla tavoitteena on jälleen musiikin vaikuttavuuden tutkiminen olemassa olevaa tai itse 

luotua materiaalia analysoiden. Opiskelija voi halutessaan suorittaa opintojensa aikana Musii-

kin lukiodiplomin (MULD6) yksin tai yhdessä osoittamalla musiikillista osaamistaan valmista-

malla musiikillisen projektin tai näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan.  (LOPS, 

2015, s. 223–224). 

Uusimmat vuoden 2019 lukion opetussuunnitelman perusteet (2019, s. 3) otettiin asteittain 

käyttöön vuosiluokka kerrallaan syksystä 2021 eteenpäin. Kaikkia lukiolaisia tämä uusi ope-

tussuunnitelma koskee siis syksystä 2023 alkaen. Kahteen edeltävään opetussuunnitelmaan 
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(LOPS, 2003, s. 196–198; LOPS, 2015, s. 211–213) nähden musiikin oppiainetta kuvaillaan 

sekä yleisesti että musiikin luovan tuottamisen kannalta laajemmin ja yksityiskohtaisemmin 

uusimmassa versiossa (LOPS, 2019, s. 339–343). Oppiaineen tehtävissä kerrotaan luovan tuot-

tamisen ja uusien musiikillisten ratkaisujen etsimisen olevan prosesseja, joiden pohtiminen vaa-

tii aikaa ja rauhaa. Näiden avulla opiskelijan pitkäjänteisyys ja kyky soveltaa opittua uusissa 

tilanteissa kehittyvät. Laaja-alaisen osaamisen ohjeistuksissa musiikin luovalla tuottamisella on 

ainakin mielikuvituksen ja kuvittelun kautta yhteys luovan ja monitieteisen osaamisen sekä ym-

päristöosaamisen tavoitteisiin. Näiden yhteydessä taiteen ja luovan tuottamisen seurauksena 

kehittyväksi ominaisuudeksi liitetään kyky nähdä toisissa täysi ihmisyys tietoineen, taitoineen, 

kokemuksineen ja tunteineen.  Musiikin opetuksen yleisissä tavoitteissa (LOPS, 2019, s. 340–

341) musiikillisen monipuolisuuden tavoitteeseen sisältyy musiikkiteknologian mahdollisuuk-

sien hyödyntäminen musiikkia tehdessä. Musiikillisen luovan ajattelun tavoitteessa mainitaan 

uusien ja epätavallisten musiikillisten ideoiden kokeileminen yhdessä ja yksin sekä luovan pro-

sessin luonteen ymmärtäminen ja keskeneräisyyden sietäminen.  

Musiikin luova tuottaminen on selkeästi edustettuna kahdessa pakollisessa musiikin moduu-

lissa sekä erityisesti toisessa vapaasti valittavassa moduulissa (LOPS, 2019, s. 343–343). MU1 

Intro - kaikki soimaan -moduulin tavoitteisiin kuuluu musiikillisten ideoiden tuottaminen ja 

keskeisissä sisällöissä kehotetaan toteuttamaan luovaan tuottamiseen ja taiteelliseen ilmaisuun 

rohkaisevia tehtäviä. MU2 Syke - soiva ilmaisu -moduulin tavoitteissa on musiikillisten ideoi-

den tuottaminen ja sisällöissä ohjeistetaan toteuttamaan luovaa ajattelua ja taiteellista ilmaisua 

edistäviä tehtäviä myös teknologian tarjoamin keinoin. Valtakunnallisten valinnaisten musiikin 

opintojen MU3 Genre - globaali uteliaisuus -moduulin tavoitteissa ja sisällöissä ei ole mainin-

taa musiikin luovasta tuottamisesta. Sen sijaan MU4 Demo - luovasti yhdessä -moduulin tavoit-

teisiin kuuluu luovan osaamisen kehittäminen musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa 

yhdessä ryhmän kanssa. Aiemman opetussuunnitelman (LOPS, 2015, s. 223–224) tavoin myös 

uudemmassa versiossa (LOPS, 2019, s. 358) on ohjeistus valinnaisen musiikin lukiodiplomin 

suorittamiseen, jonka toteutus on säilynyt näennäisesti täysin samana. MULD6 Musiikin lukio-

diplomi -moduulissa opiskelijan tavoitteena on antaa näyttö musiikillisesta erityisosaamises-

taan valmistamalla musiikillisia tietoja ja taitojaan käyttäen projektin tai näytesalkun, josta käy 

ilmi tämän osaaminen. Toteutustapoja voi olla siis lukuisia erilaisia.   

Kuten peruskoulun kohdalla, myös lukiossa musiikinopettajalta odotetaan laaja-alaista osaa-

mista sekä yleisesti että etenkin musiikin luovan tuottamisen ohjaamisen suhteen. Uudistu-
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neissa pakollisissa ja vapaavalintaisissa musiikin moduuleissa korostuu musiikin luova tuotta-

minen selkeästi edeltäviin opetussuunnitelmiin nähden. Opettajan tulisi hallita luovan työsken-

telyn ohjaaminen erilaisten tehtävien yhteydessä eri tavoin, kuten musiikkiteknologiaa hyödyn-

tämällä. Aiempiin lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin nähden musiikin 

luovan tuottamisen yhteydessä mainitaan myös keskeneräisyyden sietäminen sekä luovan pro-

sessin vaatima aika ja rauha, jotka edistävät yleisesti opiskelijan pitkäjänteisyyttä. Opettajalta 

odotetaan myös mukautumiskykyjä luovien tehtävien ohjaamisessa, sillä etenkin valinnaisten 

moduulien sekä musiikkidiplomin tavoitteissa ja sisällöissä korostuu opiskelijan omat intressit 

ja valinnaisuus sekä tehtävissä että työskentelytavoissa.   

3.3 Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmia ohjaavat asiakirjat 

Tässä alaluvussa tutustun suomalaisten musiikkikasvatusta tarjoavien yliopistojen (JY, OY, 

SibA) koulutusta kuvaileviin ja ohjaaviin asiakirjoihin, kuten opetussuunnitelmiin, opinto-op-

paisiin ja opintojaksojen kuvauksiin. Perehdyn sekä vanhempiin että uudempiin dokumenttei-

hin, jotta voin sanoittaa lyhyesti myös koulutusohjelmien muutoksista vuosien aikana. Kuvailen 

kussakin osiossa yleisesti opintojen laajuutta, luonnetta ja niiden valinnaisuutta. Aiempien ala-

lukujen tavoin keskityn tässäkin alaluvussa pääosin siihen, kuinka musiikin luova tuottaminen 

esiintyy näissä yliopistojen opetusta ohjaavissa asiakirjoissa. Asiakirjoihin tutustumalla pystyn 

luomaan yleisluontoisen kuvan siitä, miten musiikin luova tuottaminen esiintyy musiikkikas-

vatuksen koulutusohjelmissa Suomessa ja millaisia valmiuksia musiikkikasvatuksen maisteri-

vaiheen opiskelijat saavat koulutuksistaan musiikin luovaan tuottamiseen ja sen opettamiseen 

peruskouluissa ja lukioissa.   

Tutustuin myös hieman näiden musiikkikasvatuksen koulutusohjelmien valintaperusteisiin ja 

hakumenettelyihin. Sekä opintopolun (n.d.) että Sibelius-Akatemian (n.d.) hakijan ohjeistuk-

sista käy ilmi, että tulevilta musiikkikasvatuksen opiskelijoilta odotetaan jo opintoja aloittaessa 

monipuolisia musiikillisia valmiuksia. Monivaiheisissa pääsykokeissa edellytetään esimerkiksi 

musisointi- ja laulutaitoja sekä säveltapailun ja musiikinteorian hallintaa. Myös musiikin luova 

tuottaminen mainitaan kaikkien korkeakoulujen (OY, JY, SibA) hakumenettelyjen ohjeistuk-

sissa improvisoimisen muodossa. Tulevilta musiikkikasvatuksen opiskelijoilta toivotaan siis jo 

jonkinlaisia valmiuksia musiikin luovaan tuottamiseen ennen opintojen alkamista.  
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3.3.1 Jyväskylän yliopisto 

Musiikkikasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelman opiskelija valmistuu Jyväskylän yliopis-

tosta (2020) ensin kolmen vuoden koulutuksen päätteeksi humanististen tieteiden kandidaatiksi 

(HuK) ja siitä kahden vuoden kuluessa filosofian maisteriksi (FM). Jyväskylän yliopiston ta-

pauksessa löysin musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmia yliopiston verkkosivuilta vuodesta 

2013 eteenpäin. Tutkinnon opintopisteiden jakauma on pysynyt kaikissa opetussuunnitelmissa 

(JY, 2013; JY, 2015; JY, 2017; JY, 2020) samana. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritta-

minen edellyttää opiskelijalta 170 opintopisteen suuruisen määrän musiikkikasvatuksen opin-

toja ja loput 130 opintopistettä muodostuvat opettajan pedagogisista opinnoista, viestintä- ja 

kieliopinnoista sekä joko sivuaineopinnoista tai valinnaisista opinnoista.   

Vuosien 2013–2015 musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmassa (JY, 2013) kerrotaan opinto-

jen rakenne sekä opintojaksojen osaamistavoitteet ja suoritustavat. Musiikin pedagogiikan 

opintojaksolla (6 op) opiskelijan osaamistavoitteisiin sisältyy luovan liikkeen käyttäminen mu-

siikillisessa keksinnässä. Aineopintojen (60 op) osaamistavoitteissa mainitaan eri tyylilajia 

edustavien opetuskäyttöön soveltuvien sovitusten tekeminen. Sovitus I -opintojaksolla (6 op) 

opiskelijat oppivat laatimaan koulukäyttöön soveltuvia pop- ja kansanmusiikin sovituksia mu-

siikkiteknologiaa hyödyntäen notaatio-ohjelmalla. Syventävissä opinnoissa (80 op) opiskelija 

voi valita Sovitus II -kurssin, jonka osaamistavoitteisiin kuuluu sovittaminen erilaisille kokoon-

panoille koulussa myös teknologian tarjoamin apuvälinein.   

Vuosien 2015–2017 Jyväskylän yliopiston (2015) opetussuunnitelmassa kerrotaan edeltäjänsä 

(JY, 2013) tavoin opintojaksojen osaamistavoitteet ja suoritustavat. Opetussuunnitelma on säi-

lynyt osittain samanlaisena edelliseen versioon verrattuna, mutta joitain lisäyksiä on tullut mu-

kaan. Musiikin pedagogiikan opintojaksolla (6 op) opiskelija oppii käyttämään liikettä luovasti 

musiikillisessa keksinnässä. Aineopinnoissa (60 op) osaamistavoitteisiin kuuluu erilaisten so-

vitusten tekeminen opetuskäyttöön. Kitara II -kurssilla opitaan hyödyntämään kitaralla eri as-

teikkojen sormituksia melodian soitossa ja improvisoinnissa. Sovitus 1 -opintojakson (6 op) 

käytyään opiskelija oppii luomaan erilaisia sovituksia koulukäyttöön musiikkiteknologisia apu-

välineitä hyödyntäen. Valinnaisiin maisterivaiheen erikoistumisopintoihin kuuluu Yhtyesoitto 

III -kurssi (5 op), jonka osaamistavoitteissa mainitaan kohtuullisen sujuva improvisointi use-

ammalla kuin yhdellä instrumentilla. Opintojaksolla Sovitus II (5 op) tehdään sovituksia kou-

lukäyttöön musiikkiteknologiaa apuvälineenä käyttäen. Projektiopinnoissa (3–5 op) opiskelija 
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laatii itsenäisesti omiin intresseihinsä liittyvän projektin, joka voi olla esimerkiksi musiikillisen 

kokonaisuuden valmistus ja esittäminen tai minkä tahansa median tuottaminen.   

2017–2020 vuosina voimassa olleessa opetussuunnitelmassa (JY, 2017) kerrotaan aiempiin 

versioihin (JY, 2013; JY, 2015) verrattuna opintojaksojen osaamistavoitteista, suoritustavoista 

ja sisällöistä tarkemmin. Musiikin luovaa tuottamistakin esiintyy hieman enemmän aiempiin 

opetussuunnitelmiin verrattuna. Säestystaidot II -kurssilla (4 op) opiskelijat oppivat kitaralla 

improvisoinnin perusteita. Sävellys ja sovitus I -opintojakson (6 op) sisällöissä ja osaamista-

voitteissa mainitaan erilaisten sävellysten ja sovitusten tekeminen sekä musiikkiteknologian 

hyödyntäminen apuvälineenä näissä. Säveltämisen pedagogiikka -kurssilla (4 op) puolestaan 

tutustutaan säveltämisen ja musiikin luovan tuottamisen pedagogisiin menetelmiin ja työkalui-

hin erilaisia työvälineitä, kuten musiikkiteknologiaa hyödyntäen. Musiikkiproduktio -opinto-

jaksolla (5 op) tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa musiikkiproduktio, joka voi olla esitys tai 

tallenne. Maisterivaiheessa opiskelija voi halutessaan valita Sävellys ja sovitus II -kurssin, jolla 

syvennetään aiemman vastaavan pakollisen opintojakson tarjoamaa osaamista erilaisia sävel-

lyksiä ja sovituksia tehden.   

Tällä hetkellä voimassa olevan opetussuunnitelman (JY, 2020) koostumus on pysynyt osittain 

samanlaisena edelliseen versioon (2017) verrattuna. Kandidaattivaiheessa musiikin luovaan 

tuottamiseen viitataan ainoastaan Sävellys ja sovitus 1 -opintojaksolla (5 op), jolla harjoitellaan 

sävellysten ja sovitusten tekemistä koulukontekstissa muun muassa musiikkiteknologiaa hyö-

dyntäen. Maisterivaiheessa opiskelija voi valita Säveltämisen pedagogiikka -kurssin (5 op), 

jolla harjoitellaan säveltämisen ja musiikin luovan tuottamisen pedagogisia menetelmiä erilai-

sia työvälineitä, kuten musiikkiteknologiaa tukena käyttäen. Valinnaisella Musiikillisen luovuu-

den kurssilla (5 op) tutustutaan luovuuteen ja musiikilliseen luovuuteen tutkimuksellisesta nä-

kökulmasta. Opiskelija voi valita Musiikkiproduktio -opintojakson (5 op), jossa suunnitellaan 

ja toteutetaan produktio musiikkiesityksen tai tallenteen muodossa.   

Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen koulutusohjelma vaikuttaisi tarjoavan valmiuksia 

musiikin luovaan tuottamiseen ja sen ohjaamiseen useassakin muodossa. Tuoreimmassa ope-

tussuunnitelmassa säveltäminen ja sovittaminen esiintyvät selkeimmin. Säveltämisen ja musii-

kin luovan tuottamisen pedagogiikkaan voi perehtyä halutessaan tarkemmin valinnaisella opin-

tojaksolla. Myös musiikkiteknologian käyttäminen apuvälineenä luovissa tehtävissä korostuu 

eri opintojaksojen kuvauksissa. Opiskelijan saamiin musiikin luovan tuottamisen valmiuksiin 

vaikuttaa pitkälti tämän omat kiinnostuksenkohteet, sillä erityisesti maisterivaiheen opinnoissa 
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kukin pystyy vaikuttamaan itse omiin kurssivalintoihinsa. Musiikin luova tuottaminen alkoi 

selkeästi lisääntymään vuoden 2015 opetussuunnitelman myötä, mutta tuoreimmassa vuoden 

2020 versiossa sitä on jopa vähemmän edeltäjäänsä eli vuoden 2017 painokseen verrattuna. 

Tuoreimmassa versiossa ei esimerkiksi mainita improvisointia.  

3.3.2 Oulun yliopisto 

Oulun yliopistossa (2022) musiikkikasvatusta pääaineenaan opiskeleva opiskelija valmistuu 

kolmessa vuodessa kasvatustieteen kandidaatiksi (KK), josta opinnot jatkuvat vielä kaksi vuotta 

kohti kasvatustieteen maisteria (KM). Kokonaisuudessaan Oulun yliopiston musiikkikasvatuk-

sen opinnot (300 op) koostuvat musiikkikasvatuksen perus-, aine- ja syventävistä opinnoista 

(165 op), aineenopettajan pedagogisista opinnoista (60 op), sivuaineopinnoista (50 op), vapaasti 

valittavista opinnoista (10 op) sekä kieli-, viestintä- ja orientoivista opinnoista (15 op). Oulun 

yliopiston tapauksessa opintojen yleisluontoiset kuvaukset sekä opintojaksojen osaamistavoit-

teet, sisällöt ja suoritustavat löytyvät nykyisin Peppi -opinto-oppaasta ja sitä vanhempia ku-

vauksia pääsin tarkastelemaan Peppiä edeltäneeseen Weboodiin Oulun yliopiston VPN-yh-

teyttä käyttämällä. Löysin opetusta kuvaavia ja ohjaavia asiakirjoja vuodesta 2008 eteenpäin. 

Suoritan ensin tiiviimmän katsauksen vanhempiin opetussuunnitelmiin ja niiden muutoksiin 

musiikin luovan tuottamisen suhteen. Sen jälkeen tutustun hieman perusteellisemmin nykyisin 

voimassa olevaan opinto-oppaaseen.  

Jo vanhimmassa löytämässäni Oulun yliopiston (2008) musiikkikasvatuksen opinto-oppaassa 

musiikin luovaa tuottamista on esiintynyt monipuolisesti musiikkikasvatuksen kandidaatti- ja 

maisterivaiheen opinnoissa. Sovittamiseen tarjotaan valmiuksia opintojaksoilla Kansan- ja 

koulusoittimet (4 op), Maailman musiikit 1 /Suomen kansanmusiikki (2 op), Sovitus (2,5 op), 

Afroamerikkalainen yhtye 3 (5 op) sekä Vapaa säestys 3 (5 op). Improvisointitaitojaan opiske-

lija kehittää kursseilla Musiikkiliikunta 1 (1,5 op), Vapaa säestys I (piano) (2,5 op), Afroame-

rikkalaisen musiikin teoria (1,5 op), Improvisointi 1 (2 op), Vapaa säestys 2 (kitara) (3 op) ja 

Vapaa säestys 2 (piano) (3 op). Säveltäminen kuuluu sisältöihin ja osaamistavoitteisiin opinto-

jaksoilla Musiikin tiedot (2 op), Maailman musiikit 1 /Suomen kansanmusiikki (2 op), Sävellys- 

ja sanoitustyöpaja (1,5 op) sekä Vapaa säestys 3 (5 op). Useilla kursseilla perehdyttiin myös 

musiikkiteknologian käyttöön, mutta ainakaan osaamistavoitteista ja sisällöistä ei käynyt ilmi 

yhteyttä musiikin luovaan tuottamiseen. Vuoden 2008 opinto-oppaan jälkeen opintojen rakenne 

sekä opintojaksojen kuvaukset ovat pysyneet vuoteen 2013 asti lähes muuttumattomina (OY, 
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2008; OY, 2011; OY, 2012). Kurssikuvaukset ovat muuttuneet hieman esimerkiksi vastuuopet-

tajien vaihdosten takia, mutta osaamistavoitteet ja sisällöt ovat säilyneet.   

Vuoden 2014 opinto-opas puolestaan toi mukanaan suurempia muutoksia Oulun yliopiston 

(2014) musiikkikasvatuksen opintoihin. Musiikin luovaan tuottamiseen on edelleen edustettuna 

säännöllisesti eri kursseilla monipuolisesti. Suurin muutos vaikuttaisi tapahtuneen siten, että 

joitain opintojaksoja on yhdistetty keskenään isommiksi viiden tai useamman opintopisteen ko-

konaisuuksiksi, kun aiemmissa oppaissa saattoi olla paljon jopa yhden opintopisteen arvoisia 

opintojaksoja.  Sovittaminen mainitaan opintojaksoilla Yhtyemusisointi 1 (5 op), Musiikkikas-

vatuksen perusteet (15 op), Maailman musiikit 1 (5 op), Sovitus (5 op), Yhtyemusisointi 2 (5 

op), Rytmimusiikki 3 (5 op) ja Vapaa säestys 3 (5 op). Improvisointiin saadaan valmiuksia kurs-

seilla Musiikkikasvatuksen perusteet (15 op), Vapaa säestys 1 (5 op), Luova ja esittävä projekti 

(5 op), Musiikkiliikunta (5 op), Vapaa säestys 2 (5 op) sekä Musiikkiliikunnan syventävät opin-

not (5 op). Säveltämisen suhteen opiskelijat kehittyvät opintojaksoilla Luova ja esittävä projekti 

(5 op), ja Vapaa säestys 3 (5 op). Opintojen rakenne ja kurssien sisällöt säilyivät lähes saman-

laisina kevääseen 2017 asti (OY, 2014; OY, 2016). Myös syksystä 2017 eteenpäin opintotar-

jonta on pysynyt lähes samana (OY, 2017). Muutama kurssi on poistunut valikoimasta ja joitain 

kursseja on integroitu keskenään. Musiikin luovan tuottamisen tapauksessa ainut merkittävä 

muutos on Sovitus -opintojakson (5 op) poistuminen. Kyseinen kurssi on liitetty osaksi musii-

kinteorian kursseja Musiikinteoria ja sovitus 1 (5 op) sekä Musiikinteoria ja sovitus 2 (5 op). 

Vuoden 2017 syksyn jälkeen opinto-oppaat pysyivät täysin muuttumattomina, kunnes uudet 

opinto-oppaat astuivat voimaan syksyllä 2020 ja uudistivat opintojen rakennetta (OY, 2017; 

OY, 2018; OY, 2019; OY 2020). 

Nykyisillään etenkin kandidaattivaiheen opinnoissa musiikin luovaa tuottamista esiintyy hyvin 

säännöllisesti (OY, 2020; OY, 2021; OY, 2022). Ensimmäinen virallinen maininta tulee opin-

tojakson Musiikkikasvatuksen perusteet, osa 2 (5 op) sisällöissä Dalcroze-pedagogiikan osa-

alueena improvisoinnin muodossa. Musiikkikasvatuksen perusteet, osa 3 -opintojaksolla (5 op) 

puolestaan sovitetaan musiikkia koulusoittimille. Rytmimusiikki b) -kurssin (5 op) sisältöihin 

kuuluu tyylinmukainen sovittaminen yhtyeelle. Luovan ja esittävän projektin opintojaksolla (5 

op) suunnitellaan ja luodaan ryhmänä monitaiteinen pienimuotoinen musiikkiprojekti. Opinto-

jakson aikana työtapoina on säveltäminen, sanoittaminen ja improvisointi. Maailman musiikit 

-kurssin (5 op) tavoitteisiin on listattu keskeisillä kansanmusiikki-instrumenteilla improvisoi-

minen sekä sovittaminen Suomen kansanmusiikin tyylien ja maailman musiikkikulttuurien mu-

kaisesti. Musiikkiliikunnan kurssilla (5 op) harjoitellaan luovaa liikkumista. Yhtyemusisoinnin 
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opintojaksolla (5 op) sovitetaan musiikkia monipuolisesti eri kokoonpanoille. Myös Musiikin-

teoria ja sovitus -kurssilla sovitetaan musiikkia erilaisille kokoonpanoille. Aineenopettajan pe-

dagogisiin opintoihin kuuluvan Musiikkikasvatuksen teoriat ja käytännöt -opintojakson (5 op) 

sisältöihin kuuluu säveltämisen pedagogiikka.   

Musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opintojaksojen tapauksessa maininnat musiikin luovasta 

tuottamisesta ovat hyvin vähäisiä (OY, 2020; OY, 2021; OY, 2022). Ainoastaan Musiikkilii-

kunnan pedagogiikka -opintojakson (5 op) sisällöissä ja osaamistavoitteissa korostuu musiik-

kiliikunnan kehollisuus sekä luova liikunta.  Huomioitakoon myös, että maisterivaiheessa opis-

kelijan omat intressit voivat vaikuttaa huomattavasti musiikin luovan tuottamisen määrään, sillä 

syventävissä kursseissa on valinnanvaraa. 

Katsauksestani käy ilmi, että Oulun yliopistossa musiikin luovaa tuottamista esiintyy nykyisin 

hyvin säännöllisesti kandidaattivaiheessa erityisesti musiikin sovittamisen muodossa. Sovitta-

misen lisäksi myös säveltäminen, improvisointi, sanoittaminen ja luova liikunta ovat huomioi-

tuna. Tällä hetkellä musiikkikasvatuksen maisterivaiheessa sen sijaan musiikin luovaa tuotta-

mista vaikuttaisi olevan hyvin niukasti, jos katsotaan karkeasti opinto-oppaisiin ja opintojakso-

jen kuvauksiin. Oulun yliopiston tapauksessa musiikin luovaa tuottamista on ollut opinnoissa 

monipuolisesti jo pidemmän aikaa. Improvisointi, säveltäminen, sovittaminen ja luova liikunta 

ovat olleet osa opintoja jo vuoden 2008 opinto-oppaan perusteella, jonka jälkeen muutokset 

opintojen rakenteissa ovat olleet melko pieniä. Nykyiselläkin opinto-oppaalla on mielestäni yh-

teys vanhempiin versioihin. Oppaita verratessa voisi jopa väittää, että nykyään Oulun yliopiston 

musiikkikasvatuksen opinnoissa on vähemmän musiikin luovaa tuottamista kuin aiempina vuo-

sina.  

3.3.3 Sibelius-Akatemia 

Helsingissä sijaitsevassa Taideyliopisto Sibelius-Akatemiassa (2021) voi opiskella musiikkia 

monipuolisesti. Musiikkikasvatusta pääaineenaan opiskelija valmistuu kolmessa vuodessa 180 

opintopistettä suoritettuaan musiikin kandidaatiksi (MuK), jonka jälkeen opiskelija suorittaa 

150 opintopisteen verran opintoja saavuttaakseen musiikin maisterin (MuM) tutkinnon. Mu-

siikkikasvatuksen pääaineopintoja on näissä kahdessa yhteensä vähintään 227 opintopisteen 

verran, mutta lukumäärä voi olla enemmänkin riippuen opiskelijan kurssivalinnoista. Musiik-

kikasvatuksen pääaineopinnot pitävät Sibelius-Akatemiassa sisällään musiikkikasvatuksen pe-

rus-, aine- ja syventävät opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Pääaineopintojen lisäksi 
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tutkintoon kuuluu kieliopintoja, vapaavalintaisia opintoja, instrumentti- ja lauluopintoja sekä 

sivuaineopintoja. Heti opintojen yleisluontoisessa kuvauksessa korostuu musiikin luova tuotta-

minen säveltäjän ja sovittajan rooleissa erilaisissa musiikillisissa projekteissa. Sibelius-Akate-

mian opintojaksojen osaamistavoitteet, sisällöt ja suoritustavat ovat listattuna Taideyliopiston 

sivuilta löytyvään opinto-oppaaseen. Käsittelemäni opinto-opas on ollut voimassa vuodesta 

2018 alkaen (SibA, 2018; SibA, 2021). Vanhempia opetusta ohjaavia asiakirjoja en yliopiston 

verkkosivuilta löytänyt. Olin näihin asiakirjoihin liittyen sähköpostitse yhteyksissä Taideyli-

opiston arkiston henkilökuntaan, jotka ohjasivatkin viestini nopeasti eteenpäin oikeille tahoille, 

joilta en valitettavasti ehtinyt kuitenkaan saamaan vastausta pro graduni palautusaikataulun 

puitteissa. Tunnustettakoon myös, että olin itse hoitamassa asiaa hieman myöhäisessä vai-

heessa, sillä tutkielmani tekeminen oli jo reilusti yli puolivälin alkaessani etsimään näitä tietoja.  

Musiikin luovaa tuottamista esiintyy Sibelius-Akatemiassa (2021) jo kandidaattivaiheessa pal-

jon. Orientoivissa opinnoissa päästään heti Musiikkikasvatusteknologian perusteet -opintojak-

solla (2 op) tutkimaan ja muokkaamaan ääntä sekä tuottamaan musiikkia. Vapaa säestys 1 -

kurssilla (4 op) harjoitellaan säveltämistä, sovittamista ja improvisoimista teknologiaakin 

apuna käyttäen. Yhteismusisointi 1 / kitara (4 op) ja Yhteismusisointi 1 / bändisoitto (6 op) 

tarjoavat työtapoja yksinkertaisten sovitusten tekemiseen sekä säveltämisen ja muun luovan 

tuottamisen sisällyttämiseen omaan opetukseen. Musiikkiliikunnan opintojakso (3 op) antaa 

valmiuksia luovaan liikuntaan ja improvisointiin. Yhteismusisointi 2 -kurssin (7 op) suoritettu-

aan opiskelija saa lisää osaamista sovittamiseen sekä musiikin luovan tuottamisen ja säveltämi-

sen ohjaamiseen. Vapaa säestys 2 (8 op) syventää taitoja musiikin luovan tuottamisen, kuten 

säveltämisen, sovittamisen ja taiteidenvälisen työskentelyn kohdalla. Suomen kansanmusiikki -

opintojakson (5 op) tavoitteisiin ja sisältöihin kuuluu monipuolinen sovittaminen sekä impro-

visointi ja säveltäminen. Orkesterin- ja yhtyeenjohtaminen -opintojaksolla (5 op) yhtenä opis-

kelijoiden tavoitteena on johtaa orkesteria käyttäen joko omia sovituksia tai sävellyksiä sekä 

toteuttaa orkesterin kanssa improvisaatioharjoitteita. Sovitus -kurssilla (4 op) sovitetaan mu-

siikkia erilaisille kokoonpanoille huomioiden näiden taitotasot ja kokoluokat.   Opettajan peda-

gogisten opintojen (kandidaattivaiheessa yhteensä 30 op) tavoitteissa ja sisällöissä mainitaan 

useampaan otteeseen peruskoulun opetussuunnitelmiin tutustuminen sekä harjoitteluissa ope-

tuksen toteuttaminen niiden ohjaamalla tavalla. Myös musiikkikasvatuksen ajankohtaisten il-

miöihin tutustuminen sekä taiteidenvälinen työskentely ovat saaneet huomiota pedagogisten 

opintojaan opintojaksoissa. 
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Kandidaattivaiheen musiikkikasvatuksen aineopinnoissa opiskelijan tulee valita Sibelius-Aka-

temiassa (2021) musiikin hahmotustaitojen kokonaisuudeksi joko afroamerikkalaisen musiikin 

painotuksen tai klassisen musiikin painotuksen, jotka kummatkin ovat 20 opintopisteen laajui-

sia. Musiikin hahmotustaidot, afroamerikkalaisen musiikin painotus, osa 1–4 -opintojaksoilla 

(yhteensä 20 op) tutustutaan laajasti jazzmusiikkiin, jonka myötä sovittaminen ja improvisoin-

titaidot kehittyvät. Musiikin hahmotustaidot, klassisen musiikin painotus, osa 1–4 -opintojak-

soilla (yhteensä 20 op) tutustutaan laajasti klassiseen musiikkiin. Musiikin luovaan tuottami-

seen kurssit antavat osaamistavoitteiden perusteella valmiuksia musiikkia soittamalla, kirjoit-

tamalla ja laulamalla. 

Musiikin kandidaatin opinnoissa tulee suorittaa Sibelius-Akatemiassa (2021) ainakin 10 opin-

topisteen verran vapaavalintaisia opintoja. Samat opintojaksot ovat tarjolla myös maisterivai-

heessa. Yhtyelaulu -kurssilla (1–5 op) sovitetaan lauluyhtyeelle soveltuvaa ohjelmistoa. Let’s 

play, yhteismusisointikurssilla (2 op) opiskelija oppii tuntemaan koulusoitinten luovat käyttö-

mahdollisuudet sekä harjoittaa monipuolisia sovitustaitojaan. Vuorovaikutustaidot -opintojak-

solla (3 op) käytetään aktiivisesti teatteri-improvisaation keinoja. Lastenmusiikkikurssilla (5 

op) tavoitteena on kehittää opiskelijoiden sävellys- ja sovitustaitoja entisestään luomalla lap-

sille suunnattua musiikkia. Vapaavalintaisina opintoina opiskelija voi suorittaa myös muiden 

Sibelius-Akatemian aineryhmien opintojaksoja, joita on hyvin monipuolisesti tarjolla musiikin 

luovan tuottamisenkin kannalta.   

Kandidaattivaiheen tavoin myös maisterivaiheen opettajan pedagogisissa opinnoissa (yhteensä 

30–34 op) perehdytään opetusta ohjaaviin asiakirjoihin sekä musiikkikasvatuksen ajankohtai-

siin aiheisiin erityisesti opintojaksoilla Opetussuunnitelmatyön ja -arvioinnin seminaari (3 op) 

sekä Musiikkikasvatuksen ajankohtaiset kysymykset (3 op). Opiskelijoiden tulee valita myös 

laajasta valikoimasta ainakin yksi 6–10 opintopisteen laajuinen pedagoginen syventymiskohde. 

Yhteismusisoinnin pedagogiikka (6 op) tarjoaa vahvistusta sovitustaitoihin sekä säveltämisen ja 

muun musiikin luovan tuottamisen toimintatapoihin ja sisällyttämiseen opetukseen. Opintojak-

soilla Rytmimusiikin laulupedagogiikka 1 (10 op) ja Rytmimusiikin laulupedagogiikka 2 (10 op) 

opitaan ohjaamaan improvisointia eri populaarimusiikin tyyleissä sekä harjoitellaan teknolo-

gian hyödyntämistä luovassa työskentelyssä laulunopetuksessa. Pianon vapaan säestyksen pe-

dagogiikka 1 -kurssilla (7 op) tavoitteena on kehittää taitoja sekä improvisoinnissa että sävel-

tämisessä ja Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 2 -kurssilla (10 op) näitä taitoja syvenne-

tään entisestään. Musiikkiliikunta syventymiskohteena, syventävät opinnot (6 op) vahvistavat 

opiskelijan taitoja musiikkiliikunnassa esimerkiksi liikeimprovisaatiota tekemällä. Luomus 1–
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3 -kursseilla (yhteensä 10 op) perehdytään luovaan prosessiin ja sen ohjaamiseen sekä saadaan 

laajasti erilaisia lähestymistapoja säveltämisen, luovuuden ja improvisoinnin opettamiseen.   

Maisterivaiheessa opiskelija voi halutessaan hakeutua suorittamaan myös 15–30 opintopisteen 

laajuisen sivuainekokonaisuuden. Musiikin luovaan tuottamiseen valmiuksia tarjoavia sivuai-

nekokonaisuuksia on tarjolla laajasti. Tällaisia ovat esimerkiksi Musiikkiteknologia sivuai-

neena musiikkikasvatuksen opiskelijoille (30 op), Improvisaation sivuainekokonaisuus (20–25 

op), Jazzmusiikin sivuainekokonaisuus (15–25 op) sekä Sävellyksen ja musiikin hahmotustaito-

jen pedagogiikan sivuainekokonaisuus (20–30 op).   

Sibelius-Akatemia tarjoaa musiikkikasvatuksen opiskelijalle todella monipuolisesti ja laajasti 

valmiuksia musiikin luovaan tuottamiseen ja sen opettamiseen. Erityisesti opintojen kandidaat-

tivaiheessa korostuu luovuus sovittamalla, säveltämällä ja improvisoimalla, mutta myös liikku-

minen ja taiteiden välinen työskentely on huomioitu. Usealla opintojaksolla ilmenee koulukon-

teksti esimerkiksi säveltämisen pedagogiikan muodossa tai siten, että sovituksia luodaan erilai-

sille koulun soittimille tai kokoonpanoille. Sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa opiskelijan 

tulee suorittaa vapaavalintaisia opintoja. Sibelius-Akatemian vapaavalintaisten opintojen tar-

jonta on valtava, koska musiikkikasvatuksen opiskelijan on mahdollista valita vapaavalintaisia 

opintojaksoja myös muiden aineryhmien tarjonnasta. Monien vapaavalintaisten kurssien sisäl-

töihin ja tavoitteisiin kuuluu musiikin luova tuottaminen jossain muodossa. Osassa opintojak-

soista keskitytään jopa lähes täysin musiikin luovaan tuottamiseen tai sen ohjaamiseen. Mais-

terivaiheessa on mahdollista vielä sisällyttää opintoihin sivuainekokonaisuus toisten aineryh-

mien valikoimasta. Vapaavalintaisten opintojen tavoin myös tietyt sivuainekokonaisuudet ke-

hittävät opiskelijaa musiikin luovan tuottamisen osaajana ja opettajana. 
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4 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tässä luvussa kerron ensin yleisluontoisesti pro gradu -tutkielmani lähtökohdista aiheenvalin-

nan, tutkimuskysymysten päättämisen sekä lähestymistavan valikoitumisen suhteen. Ensim-

mäisessä alaluvussa (4.1) määrittelen tarkemmin käyttämääni fenomenografista lähestymista-

paa. Toisessa alaluvussa (4.2) kerron tarkemmin aineistonkeruumenetelmän valinnasta. Kol-

mannessa alaluvussa (4.3) puolestaan selostan vaiheittain keräämäni aineiston tuottamisproses-

sia sekä esittelen haastatteluihin osallistuneita henkilöitä. Viimeisessä alaluvussa (4.4) avaan 

tuottamani aineiston analyysin vaiheita yksityiskohtaisemmin.   

Aiheen valinta ja tutkimusongelman päättäminen on merkittävä osa minkä tahansa tutkimuksen 

tekoa. Güntherin ja Hasasen (n.d.) mukaan tutkimuksen aiheen tulisi olla itseä kiinnostava sekä 

tieteellisesti relevantti eli tutkimisen arvoinen. Aiheenvalinnan jälkeen on pohdittava tarkem-

min, mitä siitä halutaan tietää ja miten tutkimuksen aineisto tuotetaan. Laajan ilmiön pintaraa-

paisun sijaan on kannattavampaa tutustua kapeampaan osa-alueeseen tarkemmin. Hyvä tutki-

musongelma kiteytyy selkeästi yhden tai useamman kysymyksen muotoon ja kertoo lukijalle, 

mitä aiheesta ollaan selvittämässä. Myös Juutin ja Puusan (2020) mukaan tutkimus alkaa aiheen 

pohtimisesta. Heidän mukaansa tutkijan tulee ensin perehtyä aihetta käsittelevään aiempaan 

kirjallisuuteen, jotta tämä voi löytää sellaisen näkökulman aiheesta, jota on tutkittu vasta vähän 

tai ei ollenkaan. Güntherin ja Hasasen (n.d.) tavoin Juuti ja Puusa (2020) kertovat, että tutki-

muksen tavoitteet asetetaan useimmiten tutkimuskysymysten muotoon. Heidän mukaansa tut-

kimus on hyvin rajattu, jos tutkimuskysymyksiä on kaksi tai kolme.   

Pro graduni aiheeksi valikoitui erityisesti musiikkikasvatuksen tapauksessa ajankohtainen mu-

siikin luova tuottaminen, ja tutkimuksen kohteena ovat musiikkikasvatuksen maisterivaiheen 

opiskelijoiden käsitykset edellä mainitusta aiheesta. Musiikin luova tuottaminen kiinnostaa it-

seäni henkilökohtaisesti ja kyseinen aihe onkin ollut käsittelyssä viimeisen vuosikymmenen 

ajan monesta eri näkökulmasta katsottuna. Suomalaisten musiikkikasvatuksen opiskelijoiden 

näkökulmasta sen sijaan en ole löytänyt ainakaan ajankohtaista tutkimusta. Tästä syystä pro 

gradu -tutkielmani otsikoksi muotoutui ”Musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoiden 

käsityksiä musiikin luovasta tuottamisesta” ja päätutkimuskysymyksekseni muodostui: ”Mil-

laisia käsityksiä musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla on musiikin luo-vasta tuot-

tamisesta?”. 

Päätutkimuskysymyksen lisäksi tutkielmani pitää sisällään seuraavat kolme alakysymystä: 
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1. Millaisen pohjan aiempi harrastuneisuus ja omatoiminen harjoittelu muodostavat mu-

siikin luovalle tuottamiselle? 

2. Millaisia valmiuksia suomalaiset musiikkikasvatuksen koulutusohjelmat (JY, OY ja 

SibA) tarjoavat musiikin luovaan tuottamiseen ja sen opettamiseen? 

3. Millaisia käsityksiä musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla on musiikin 

luovan tuottamisen opettamisesta? 

Luokittelen pro gradu -tutkielmani laadulliseksi tutkimukseksi sen laajassa ja moninaisessa 

merkityksessä. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen perinteiden mukaan pyrin ymmärtä-

mään, tulkitsemaan ja kuvailemaan käsityksiä musiikin luovasta tuottamisesta syvällisesti (ks. 

myös Kananen, 2017, s. 32, 35). En kuitenkaan pyri ilmiön yleistykseen vaan käsitysten ym-

märtämiseen tutkimuskohteena olevien henkilöiden näkökulmasta (ks. esim. Juuti & Puusa, 

2020). Vuoren (n.d.) ja Juhilan (n.d.) mukaan laadullisen tutkimuksen määritteleminen yhdellä 

ainoalla tavalla mahdotonta, sillä lukuisissa eri lähestymis- ja analyysitavoissa sekä tutkimus-

perinteissä tutkimuksen toteuttamisen tavat vaihtelevat. Määrittelenkin seuraavassa alaluvussa 

(4.1) tarkemmin tässä tutkielmassa käyttämääni laadullisen tutkimuksen lähestymistapaa eli fe-

nomenografiaa.  

4.1 Fenomenografia lähestymistapana 

Pro gradu -tutkielmani laadullisen tutkimuksen lähestymistapa on fenomenografinen, eli tutki-

muksen kohteena ovat toisten ihmisten käsitykset. Fenomenografia on Mira Huuskon ja Su-

sanna Paloniemen (2006) mukaan laadullisen tutkimuksen lähestymistapa, jossa tarkastellaan 

ihmisten erilaisia käsityksiä jostain ilmiöstä. Anneli Niikon (2003, s. 31) mukaan fenomeno-

grafisessa lähestymistavassa pyritään painottamaan tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 

ymmärrystä, käsityksiä sekä kokemuksia maailmasta, jossa he elävät. Simoila (1993) tiivistää 

fenomenografian olevan laadullinen tutkimussuuntaus, jossa tutkitaan ihmisten erilaisia käsi-

tyksiä ympäröivästä maailmasta. Marton ja Pong (2005) kertovat, että perinteisessä fenomeno-

grafisessa tutkimuksessa tutkitaan laadullisia eroja ihmisten erilaisista tavoista ymmärtää jokin 

ilmiö tai näkökanta heitä ympäröivässä maailmassa. Heidän mukaansa nämä erilaiset ymmär-

tämisen tavat tai käsitykset esitetään useimmiten kuvauskategorioiden muodossa, joiden välisiä 

yhteyksiä analysoidaan vielä tarkemmin. Tutkimuskohteenani tässä tutkielmassa ovat musiik-

kikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoiden käsitykset musiikin luovasta tuottamisesta.  
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Fenomenografisen lähestymistavan katsotaan Huuskon ja Paloniemen (2006) sekä Kettusen 

(n.d.) mukaan usein lähteneen liikkeelle sellaisenaan 1970-luvulla Göteborgin yliopistosta Fe-

rence Martonin ja tämän tutkimusryhmän toimesta. Tutkimisen kohteena tutkimusryhmällä oli 

yliopisto-opiskelijoiden käsitykset oppimisesta. Fenomenografia onkin varsin yleinen laadulli-

nen lähestymistapa kasvatustieteellisissä tutkimuksissa, mutta sitä on käytetty muillakin aloilla. 

Niikon (2003, s. 25) mukaan fenomenografiassa tärkeitä käsitteitä ovat kokemus ja käsitys, 

jotka ymmärretään fenomenografiassa hieman laajemmin kuin yleisesti arjessa. Kokemus on 

prosessi, jonka myötä käsitykset muodostuvat ja tarkentuvat eli kokemukset tulevat näkyväksi 

käsitysten kautta. Käsitys tai käsittäminen viittaavat sen sijaan perustavanlaatuiseen ymmär-

rykseen tai näkemykseen jostain. 

Anas Hajarin (2021) mukaan fenomenografia on laadullisen tutkimuksen lähestymistapa, joka 

tarjoaa tutkijalle kokonaisvaltaisia ja vaihtelevia ymmärryksiä siitä, miten ihmiset käsittävät 

jonkin ilmiön. Hänen mukaansa fenomenografisissa tutkimuksissa on havaittavissa tiettyjä yh-

täläisiä ominaisuuksia. Fenomenografisessa tutkimuksessa keskitytään toisen asteen näkökul-

maan eli siihen, miten haastateltava itse käsittää jonkin asian (ks. myös Niikko, 2003; Huusko 

& Paloniemi, 2006). Yksilöt kokevat ja ymmärtävät ilmiöitä ja todellisuutta eri tavoin, minkä 

takia kaikilla voi olla erilainen käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Yksilön käsitykset tulevat ilmi 

esimerkiksi sanallisessa tai kirjallisessa muodossa. Ilmiön erilaisia käsityksiä kuvaavia katego-

rioita tulisi olla rajallinen määrä. Ilmiöön liittyvien kuvauskategorioiden pitäisi liittyä toisiinsa 

loogisesti ja ne pitäisi järjestää hierarkkisesti järjestykseen yksinkertaisesta monimutkaisem-

paan. Hajarin (2021) ajatuksiin nojautuen olen tässä tutkimuksessa keskittynyt tutkimukseen 

osallistuneiden henkilöiden käsityksiin musiikin luovasta tuottamisesta ja heidän omista val-

miuksistaan siihen liittyen ja sulkenut parhaani mukaan omat huomiot ja mielipiteeni pois ky-

seisessä prosessissa.  

Päädyin fenomenografiseen tutkimusotteeseen, vaikka sitä kohtaan on esitetty myös kritiikkiä 

(ks. esim. Stolz, 2020). Esimerkiksi Stolz on nostanut esille kriittisiä huomioita fenomenogra-

fian käyttämisestä kasvatustieteellisissä tutkimuksissa. Hänen mukaansa fenomenografiasta ja 

fenomenologiasta saatetaan virheellisesti puhua yhtenä ja samana lähestymistapana. Niiden yh-

täläisyydet on tunnistettu. Sekä Niikon (2003, s. 44) että Martonin (1981) mukaan fenomeno-

grafialla ja fenomenologialla on yhtäläisyyksiä, kuten yhteinen näkemys käsitteestä kokemus, 

jonka kautta yksilön käsitykset ja ajattelu muodostuvat. Heidän mukaansa niiden välillä on kui-

tenkin myös selkeitä perustavanlaatuisia eroavaisuuksia, minkä takia niitä ei tulisi sekoittaa 

keskenään. Esimerkiksi fenomenologia on samanaikaisesti tutkimusmetodin lisäksi filosofinen 
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suuntaus, jota fenomenografinen lähestymistapa ja metodi ei taas ole. Huuskon ja Paloniemen 

(2006) mukaan fenomenologiassa tähdätään tutkittavien käsitysten ja kokemusten avulla ilmi-

öön itseensä, kun taas fenomenografiassa perehdytään käsitysten välisten erojen tutkimiseen. 

Tutkielmassani tämä tuli esille siten, että olen kategorisoinut fenomenografisen analyysin ede-

tessä haastateltavien käsityksiä musiikin luovasta tuottamisesta niiden laadullisia eroja vertaa-

malla. En ollut siis varsinaisesti kiinnostunut analyysin edetessä musiikin luovan tuottamisen 

ilmiön todellisesta luonteesta, vaan siitä, millä tavoin haastateltavat sen ymmärtävät.  

Kritiikkiä on kohdistunut myös tutkimuksen tekijään, sillä Stolzin (2020) mukaan monissa tut-

kimuksissa on havaittavissa tutkijan kurinalaisuuden puutetta siten, että tämän omat olettamuk-

set, väärinkäsitykset ja puolueellisuus tutkittavaan ilmiöön liittyen tulevat ilmi tutkimuksissa. 

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan tutkijan tulee tiedostaa omat käsityksensä ilmiöstä ja 

suhtautua avoimesti tutkimukseen osallistuvien käsityksiin. Heidän mukaansa empiirisessä tut-

kimuksessa tutkijan on kuitenkin mahdotonta lähestyä aineistoa ilman mitään ennakko-oletuk-

sia (ks. myös Niikko, 2003, s. 47). Olen toteuttanut tutkielmassani fenomenografisen analyysin 

pitäen parhaani mukaan omat ennakko-oletukseni poissa ja pyrkinyt analyysin edetessä asettu-

maan haastateltavien asemaan sekä ymmärtämään, miten he käsittävät musiikin luovan tuotta-

misen.  

Pro gradua varten tuottamani aineisto on analysoitu fenomenografista analyysimenetelmää hyö-

dyntäen. Niikon (2003, s. 32–33) mukaan fenomenografisen analyysin toteuttamiseen ei ole 

määritelty yhtä oikeaa menettelytapaa, mutta siinä mukaillaan pitkälti laadullisille tutkimuksille 

tyypillisiä yleisiä ominaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi analyysiprosessin joustavuus sekä 

merkityksellisten yksiköiden luokittelu ja kategorisointi. Tutkijat ovat kuitenkin luoneet omia 

fenomenografisen analyysin tekemisen malleja selkeyttääkseen analyysin eri vaiheita, joita 

esittelen seuraavaksi. Kettunen (n.d.) tiivistää fenomenografisen analyysin ensimmäisen vai-

heen olevan tutkittavien erilaisten ilmaisujen vertailua eli niiden välisten erojen ja yhtäläisyyk-

sien jatkuvaa etsimistä. Simoilan (1993) mukaan aineiston analyysi alkaa kirjalliseen muotoon 

muokattuja haastatteluja lukemalla ja reflektoimalla tähdäten samalla haastattelujen merkitys-

sisältöihin. Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan ensimmäisessä vaiheessa aineistosta etsi-

tään merkitysyksiköitä keskittyen ajatuksellisiin kokonaisuuksiin yksittäisten sanojen tai lau-

seiden sijaan. Niikon (2003, s. 33–34) mukaan analyysiyksiköksi kelpaa laajempien kokonai-

suuksien, kuten koko haastattelun tai pidemmän puheenvuoron lisäksi myös tekstikappale, 

lause tai jopa yksittäinen sana. Hänen mukaansa tutkijan tulee keskittyä sellaisiin käsityksiin 

ilmiöstä, jollaisena haastateltavat sen itse kokevat ja käsittävät.   
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Fenomenografisen analyysin toisessa vaiheessa aletaan Niikon (2003, s. 34) mukaan etsimään, 

lajittelemaan ja ryhmittelemään merkityksellisiä ilmauksia ryhmiksi, vertailemalla ilmauksia 

keskenään tutkimusongelmaan peilaten. Hän painottaa analyysin ydintekijänä merkitysten sa-

manlaisuuksien ja erilaisuuksien etsimisen lisäksi myös harvinaisuuksien ja rajatapauksien huo-

mioimista. Huusko ja Paloniemikin (2006) lisäävät, että käsitysten laadulliset erot ovat ratkai-

sevassa asemassa verrattuna niiden määrälliseen painottumiseen. Heidän mukaansa aineiston 

vähäpätöisin käsitys saattaa olla jopa teoreettisesti kiinnostavin.  Tutkijalla on tärkeää tässä 

vaiheessa ja muissakin vaiheissa tiedostaa sekä sulkeistaa aiheeseen liittyviä esioletuksia mah-

dollisimman hyvin. Myös Kettusen (n.d.) mukaan toisessa vaiheessa perehdytään merkitysten 

välisiin suhteisiin eli sellaisiin laadullisiin eroavaisuuksiin, joita käsitysten välillä on.   

Niikon (2003, s. 36) mukaan analyysin kolmannessa vaiheessa määritetään kategorioita ja ka-

tegoriarajoja vertailemalla merkityksellisiä ilmauksia eli merkitysyksiköitä edelleen keskenään. 

Hänen mukaansa kategorioiden tulisi olla selkeässä suhteessa toisiinsa ja ilmiöön nähden siten, 

että jokainen kategoria kertoo jostain erilaisesta tavasta käsittää ilmiötä. Huuskon ja Palonie-

men (2006) mukaan analyysi etenee siten, että kategorioita kuvataan abstraktimmalla tasolla ja 

niiden välisiä suhteita tarkennetaan edelleen. Kettusen (n.d.) mukaan analyysissä vertaillaan 

keskenään jatkuvasti aineistoa ja kehittyviä kuvauskategorioita.   

Niikon (2003, s. 36–37) mukaan analyysin neljännessä ja viimeisessä vaiheessa aiemmin muo-

dostuneita kategorioita yhdistellään yhä laaja-alaisemmiksi ylätason kategorioiksi eli kuvaus-

kategorioiksi. Hän määrittelee kuvauskategorioita abstrakteiksi konstruktioiksi, jotka pitävät 

sisällään käsitysten ja kokemusten ominaispiirteet sekä näiden empiirisen yhteyden aineistoon. 

Kuvauskategoriat esittelevät samanlaisuuksien ja erilaisuuksien lisäksi erilaisia laadullisia ta-

poja, joilla käsiteltävää ilmiötä voi kuvailla, analysoida ja ymmärtää. Niikon (2003, s. 38) mu-

kaan kuvauskategorioista muodostuu lopulta kuvauskategoriasysteemi lopullisen analyysin tu-

loksena. Kuvauskategoriasysteemit voivat olla tyypiltään horisontaalisia, vertikaalisia tai hie-

rarkkisia. Pro graduni tapauksessa kuvauskategoriasysteemistä muodostui horisontaalinen, 

mikä tarkoittaa, että kategoriat ovat samanarvoisia ja tasavertaisia keskenään niiden tärkeyden 

suhteen ja erot niiden välillä ovat ainoastaan sisällöllisiä. 

4.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Pro gradu -tutkielmani aineisto on kerätty toteuttamalla viisi puolistrukturoitua teemahaastatte-

lua. Tämä valinta on linjassa fenomenografisen tutkimusperinteen kanssa. Fenomenografisissa 



49 

 

tutkimuksissa aineistoina on Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan tyypillisesti käytetty Suo-

messa haastatteluja, kirjoitelmia, dokumentteja ja kyselyitä tai näitä kaikkia yhdistellen. Ana-

lyysiä varten aineisto tulee muuttaa kirjalliseen muotoon (ks. myös Kettunen, n.d.). Huusko ja 

Paloniemi (2006) painottavat aineistonkeruussa tärkeänä tekijänä kysymyksenasettelun avoi-

muutta, jotta erilaisten käsitysten on mahdollista nousta esiin aineistosta. Huuskon ja Palonie-

men tavoin Kettunen (n.d.) mieltää aineistonkeruun keskeiseksi tekijäksi kysymyksenasettelun 

avoimuuden. Näiden kriteerien myötä päädyin valitsemaan aineistonkeruumenetelmäkseni 

puolistrukturoidun teemahaastattelun. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 87–88) mukaan teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastat-

telu sijoittuu avoimuutensa puolesta strukturoidun lomakehaastattelun ja täysin strukturoimat-

toman syvähaastattelun välimaastoon. Eskola ja Suoranta (2014, s. 87) puolestaan määrittelevät 

puolistrukturoidun haastattelun ja teemahaastattelun erillään toisistaan. Heidän mukaansa puo-

listrukturoidussa haastattelussa kaikilla haastateltavilla on samat kysymykset, joihin he saavat 

vastata omin sanoin. Teemahaastatteluissa taas haastattelujen teema-alueet eli aihepiirit on 

määritelty etukäteen valmiiksi ja ne käydään kaikkien haastateltavien kanssa läpi, mutta teemo-

jen järjestys ja laajuus saattavat vaihdella haastateltavasta riippuen. Anu Puusan (2020) mukaan 

puolistrukturoitu haastattelu saatetaan helposti sekoittaa teemahaastatteluun, vaikka niiden vä-

lillä on eroavaisuuksia. Suurin erotteleva tekijä on teeman ja yksittäisen haastattelukysymyksen 

välillä oleva ero. Yksittäisen teeman ymmärtäminen saattaa edellyttää monen eri näkökohdan 

huomioimista ja on siten huomattavasti laajempi kokonaisuus yksittäiseen haastattelukysymyk-

seen verrattuna.   

Matti Hyvärinen, Eero Suoninen ja Jaana Vuori (n.d.) liittyvät keskusteluun kertomalla, että 

teemahaastattelun käsitettä ei tunneta englannin kielessä, vaan sen sijaan käytetään yleisimmin 

lähinnä puolistrukturoidun haastattelun käsitettä. Heidän mukaansa teemahaastattelun kysy-

myksiä ei pakosti muotoilla etukäteen tai esitetä haastatteluissa samanmuotoisina. Tutkijan on 

perehdyttävä aluksi tutkimusaiheensa kirjallisuuteen ja siten muodostettava tutkimuksen kan-

nalta oleelliset teemat, joiden pohjalta haastatteluissa edetään vapaamuotoisesti. Teemahaastat-

telujen suosion taustalla on Eskolan ja Suorannan (2014, s. 88) mukaan kaksi seikkaa. Ensiksi 

teemahaastattelun avoin muoto mahdollistaa haastateltavan vapaamuotoisen puhumisen, jolloin 

tutkittavien ääni tulee paremmin kuuluville. Toiseksi haastattelussa käytettävät teemat varmis-

tavat, että haastatteluissa puhutaan enimmäkseen samoista asioista. Teemat jäsentävät myös 

litteroitua aineistoa edes hieman tutkijaa varten.   
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Määrittelisin tässä pro gradu -tutkielmassani käyttämän aineistonkeruumenetelmän sijoittuvan 

puolistrukturoidun haastattelun ja teemahaastattelun välimaastoon, minkä takia käytän niitä yh-

distävää puolistrukturoidun teemahaastattelun nimitystä. Päädyin valitsemaan kyseisen mene-

telmän sen avoimuuden vuoksi, jota pidetään tärkeänä fenomenografisessa lähestymistavassa. 

Tutustuin ensin edeltävän kappaleen ohjeistamalla tavalla musiikin luovaan tuottamiseen liit-

tyvään kirjallisuuteen, jonka pohjalta muodostin haastattelujen teemat ja alustavat kysymykset 

(Liite 2). Puolistrukturoitu teemahaastattelu tarkoittaa tutkielmani tapauksessa sitä, että vali-

koin aluksi tutkimusongelmani kannalta oleelliset teemat, joiden yhteyteen pohdin valmiiksi 

pari tarkempaa kysymystä jättäen kuitenkin reilusti tilaa tarkentaville kysymyksille ja etenkin 

haastateltavien omille puheille. Ennen haastatteluja lähetin haastattelun alustavat teemat ja nii-

hin liittyvät kysymykset haastateltaville, jotta he pystyivät miettimään vastauksiaan ja käsitel-

täviä aihepiirejä jo hieman etukäteen.   

4.3 Aineiston tuottaminen ja haastateltavien esittely 

Aloin tuottamaan aineistoa tutkimukseeni lokakuussa 2021 lähestymällä musiikkikasvatuksen 

maisterivaiheen opiskelijoita haastattelukutsulla (Liite 1) eri kanavien kautta. Oulun yliopiston 

tapauksessa kerroin haastateltavien tarpeesta graduryhmässäni sekä välitin kutsun opiskelijoi-

den ja opettajien yhteiseen Facebook-ryhmään. Sain välitettyä kutsun Jyväskylän yliopiston 

musiikkikasvatuksen opiskelijoiden sähköpostilistalle ottamalla yhteyttä heidän Pedaali ry-ai-

nejärjestöön. Yritin lähestyä ainejärjestön kautta myös Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 

opiskelijoita, mutta se ei tuottanut tulosta. Sain kuitenkin lopulta välitettyä haastattelukutsuni 

myös Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen opiskelijoiden sähköpostilistalle erään Sibe-

lius-Akatemian musiikkikasvatuksen lehtorin kautta. Etsin haastatteluja varten lähtökohtaisesti 

musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoita, jotta haastateltavilla olisi suurin osa mu-

siikkikasvatuksen opinnoista jo suoritettuna ja sen myötä muodostunut jonkinlainen ymmärrys 

musiikin luovasta tuottamisesta kokonaisuudessaan musiikkikasvatuksen opinnoissa. 

Haastatteluihin osallistui syksyn aikana yksi (N=1) opiskelija Jyväskylän yliopistosta, kaksi 

(N=2) opiskelijaa Sibelius-Akatemiasta sekä kaksi (N=2) opiskelijaa Oulun yliopistosta eli yh-

teensä haastateltavia oli viisi (N=5). Lähetin ennen haastatteluja haastateltaville sähköpostin 

välityksellä teemat sekä alustavat kysymykset (Liite 2), joihin ohjeistin heitä tutustumaan hie-

man viimeistään haastattelua edeltävänä päivänä. Haastatteluja toteutettiin kasvotusten sekä 
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Zoom-sovelluksen välityksellä. Zoom-haastattelut nauhoitin Zoomin omalla tallennustoimin-

nolla sekä varmuudeksi myös puhelimeni nauhoitussovelluksella. Haastattelun ollessa kasvo-

tusten, nauhoitin ne sekä tietokoneen että puhelimen nauhoitussovelluksilla. Haastattelujen 

alussa esittelin itseni sekä tutkielmani aihetta ja tavoitteita muutamalla sanalla. Tiedotin aluksi 

myös haastateltavia tutkimukseni eettisistä seikoista, kuten haastatteluun osallistumisesta, ano-

nymiteetin säilyttämisestä ja aineiston poistamisesta tutkielman valmistuttua. Tiedotusten päät-

teeksi päästin haastateltavat kertomaan omista taustatiedoistaan, jonka jälkeen haastattelussa 

edettiin ennalta määriteltyjen teemojen (Liite 2) mukaan. Haastatteluteemojen ja alustavien ky-

symysten lisäksi esitin myös lisäkysymyksiä, joita olin pohtinut valmiiksi etukäteen. Haastat-

teluissa edettiin teemoissa sekä kysymyksissä eri järjestyksissä ja esimerkiksi kysymysten muo-

toilut ja lisäkysymykset vaihtelivat haastattelukohtaisesti.  

Haastattelut olivat kestoiltaan noin 45–55 minuutin pituisia ja viidestä haastattelusta tuli litte-

roitua materiaalia yhteensä 52 sivun verran. Litteroin haastattelut tietokoneella Word-ohjelmaa 

käyttäen. Hyödylliseksi litteroinnissa osoittautui myös VLC-mediantoisto-ohjelma, jolla pys-

tyy halutessaan hidastamaan median toistamisen nopeutta. Vähensin puheen nopeutta 15–20 

prosentilla eli noin viidesosan verran, jonka myötä pystyin kirjoittamaan kuulemani sujuvam-

min lähes kokonaan ilman nauhoitusten jatkuvaa tauottamista. Jokaisen haastattelun litteroin-

tiin kului noin 1–2 tuntia. Litteroin haastattelut sanasta sanaan eli kirjoitin ylös myös täytesanat, 

kuten “tota” ja “niinku”. Jätin litteroinnissa huomioimatta pidemmät tauot puheessa enkä mer-

kinnyt äänenpainoja tai -sävyjä ylös.  

Tutkimukseen osallistui viisi maisterivaiheen opiskelijaa, jotka esittelen seuraavaksi lyhyesti. 

Anonymiteetin suojelemiseksi olen nimennyt haastateltavat lyhenteillä H1 (Haastateltava 1), 

H2, H3, H4 sekä H5, jotka olen myös asettanut satunnaiseen järjestykseen. Jätän sellaisia tun-

nistamiseen johtavia tietoja kertomatta, joita haastateltavat eivät halunneet tähän tutkimukseen 

nähtäville. Karsin myös itse aineistosta joitain sellaisia tietoja, jotka saattaisivat johtaa haasta-

teltavien tunnistukseen, kuten esimerkiksi kotipaikkakunnat sekä opintojen aloittamisajankoh-

dan. Varmistin kuitenkin kaikilta, että opiskelupaikan saa mainita. Kerron esittelyssä sellaisia 

taustatietoja, joiden koen olevan merkityksellisiä tämän tutkimuksen kannalta. Haastateltavil-

lani oli erilaisia käsityksiä ja määritelmiä musiikin luovasta tuottamisesta. Esittelyissä korostuu 

musiikin luovan tuottamisen määritelmä, jonka olen teoriaosiossa määritellyt. Miellän siis mu-

siikin luovaksi tuottamiseksi monipuolisesti erilaisia musiikillisesti luovia toimintatapoja, ku-

ten säveltäminen, improvisointi ja sovittaminen. 



52 

 

H1 on maisterivaiheen musiikkikasvatuksen opiskelija Helsingin Taideyliopistossa. Hänellä on 

monipuolinen musiikkitausta, joka pitää sisällään musiikkileikkikoulun, konservatorion instru-

menttiopinnot, musiikkiluokan yläkoulussa, musiikkilukion sekä nykyisin Sibelius-Akatemian 

opinnot. Musiikillista koulutusta on tullut samanaikaisesti sekä klassiseen- että kevyempään 

musiikkiin ja H1 kokeekin saaneensa molemmista koulukunnista matkaansa niiden parhaat 

puolet. Hänellä on bändisoittimissa (basso, kitara, koskettimet ja rummut) vahvat valmiudet, 

jotka on saavutettu enimmäkseen itsenäisellä harjoittelulla. Musiikin luovassa tuottamisessa H1 

on saanut eniten kokemuksia sovittamisesta sekä musiikin tuottamisesta erityisesti bänditoi-

minnan kautta.  

H2 on maisterivaiheen luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistossa. Hänellä on opinnoissaan 

sivuaineena musiikkikasvatus, josta on suoritettuna perusopinnot, aineopinnot ja tarvittavat sy-

ventävät opinnot eli yhteensä 120 opintopistettä. Musiikin opintoja on kertynyt myös luokan-

opettajaopinnoista. Musiikilliseen taustaan sisältyy musiikkileikkikoulu, soittimen opiskelu 

musiikkiopistossa, musiikkiluokalla opiskelu peruskoulussa sekä lukion musiikkipainotteinen 

linja. Merkityksellisimmiksi tekijöiksi musiikkitaustassaan hän nimesi musiikkiluokat, laula-

misen ja kuorolaulun. Bändisoittimet ovat tulleet tutummaksi erityisesti musiikkikasvatuksen 

opintojen myötä. Musiikin luovassa tuottamisessa H2 mainitsee saaneensa eniten kokemuksia 

peruskoulun ja lukion sävellysharjoituksista sekä luokanopettaja- ja musiikkikasvatuksen opin-

tojen kurssien erinäisistä luovista harjoituksista.  

H3 on maisterivaiheen musiikkikasvatuksen opiskelija Jyväskylän yliopistossa. Hänen musii-

killinen taustansa muodostuu musiikkileikkikoulusta, musiikkiopiston instrumenttiopinnoista, 

bändimusisoinnista, orkesterisoitosta ja erilaisista vapaa-ajan projekteista. Bändisoittimiin 

saatu pohja on ainakin osittain vahvistunut musiikkikasvatuksen opinnoissa. Musiikin luovasta 

tuottamisesta H3 kertoo saaneensa paljon kokemuksia sekä vapaa-ajalla että musiikkiopinnois-

saan etenkin säveltämisen, improvisoinnin ja sovittamisen kautta.  

H4 on maisterivaiheen musiikkikasvatuksen opiskelija Sibelius-Akatemiassa. Hän on aloittanut 

nuorena instrumenttiopinnot musiikkiopistossa ja edennyt myöhemmin teatteriharrastuksen 

kautta musiikkiteatteriin sekä tehnyt musiikkiteatterista itselleen ammatin. Musiikin luovan 

tuottamisen osalta H4 on harjaantunut. Hän on säveltänyt, sovittanut ja improvisoinut oma-

aloitteisesti lapsuudesta saakka ja myöhemmin kehittänyt taitojaan entisestään musiikkiopiston, 

teatterin sekä musiikkikasvatuksen opinnoissa.  
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H5 on maisterivaiheen musiikkikasvatuksen opiskelija Oulun yliopistosta. Hänen musiikillinen 

taustansa muodostuu omatoimisesta kouluiässä aloitetusta instrumenttiharjoittelusta, musiikki-

lukiosta sekä konservatorion instrumentti- ja ammattiopinnoista. Bändisoittimet ovat hänellä 

hyvin hallussa erityisesti musiikkikasvatuksen opintojen myötä. Hän on saanut paljon koke-

muksia musiikin luovasta tuottamisesta. H5 on säveltänyt, improvisoinut ja tuottanut paljon 

sekä päässyt myös sanoittamaan musiikkia ja muokkaamaan ääniä musiikkiteknologisin kei-

noin.  

4.4 Aineiston analyysi 

Tässä alaluvussa esittelen fenomenografisen analyysin kulkua pro gradu -tutkielmani tapauk-

sessa soveltaen Niikon (2003) sekä Huuskon ja Paloniemen (2006) määrittelemiä analyysin 

vaiheita. Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan tutkimuksen lukijan pitäisi pystyä seuraamaan 

kategorioiden muodostumisprosessia, joten sanoitan seuraavaksi analyysini etenemistä käyt-

täen apunani havainnollistavia kuvioita. Analyysi toteutui tutkielmassani neljän toisiinsa nivou-

tuvan vaiheen kautta.  

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan Fenomenografisen analyysin ensimmäisessä vaiheessa 

aineistosta etsitään merkitysyksiköitä. Tässä vaiheessa tulkinta perustuu ajatuksellisiin koko-

naisuuksiin eikä pelkästään yksittäisiin sanoihin tai lauseisiin. Merkitysyksiköitä muodostetaan 

haastateltavien ilmauksista ja käsityksistä. (Huusko & Paloniemi, 2006). Niikonkin (2003, s. 

33) mukaan aluksi pyritään hahmottamaan tutkittavien kokonaiskäsityksiä tutkimusaiheeseen 

liittyen, mutta hänen mukaansa merkitysyksiköiksi sopii tekstikappaleen, puheenvuoron tai 

koko haastattelun lisäksi myös pelkkä sana tai lause. Tutkielmassani aineiston analyysi alkoi 

heti haastattelujen litterointivaiheessa. Kokonaiskäsitys keräämästäni aineistosta on muotoutu-

nut tarkemmaksi vielä litterointien jälkeenkin lukiessani aineistoani useampaan otteeseen. Loin 

tässä vaiheessa merkitysyksiköitä varten uuden Word-tiedoston, jonne aloin keräämään sellai-

sia ilmauksia ja käsityksiä, jotka ovat oleellisia tutkimustani ajatellen. Merkitysyksiköt olivat 

enimmäkseen pidempiä parin virkkeen puheenvuoroja, mutta mukaan päätyi myös merkityk-

sellisiä lyhyempiä lauseita. Kävin aineiston tarkasti läpi vielä useampaan otteeseen eri päivinä 

varmistaakseni, että löysin litteroiduista haastatteluista kaikki aiheeseeni liittyvät keskeiset il-

maukset.  
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Analyysin toisessa vaiheessa aletaan Niikon (2003, s. 34) mukaan ryhmittelemään aineistosta 

löytyneitä merkityksellisiä ilmauksia ryhmiksi vertailemalla niiden samankaltaisuuksia ja eri-

laisuuksia tutkimusongelmaan peilaten. Analyysin toista vaihetta varten loin uuden erillisen 

Word-tiedoston, jonne aloin aluksi ryhmittelemään suurpiirteisesti löytämiäni merkitysyksi-

köitä. Toteutin tämänkin vaiheen muutaman kerran eri päivinä ja yritin jatkuvasti tarkentaa 

ryhmittelyprosessiani. Prosessia helpottaakseni keksin ryhmittelyä tehdessä eri ryhmille niitä 

kuvaavia alustavia nimityksiä, jotka muuttuivat ja tarkentuivat vielä monesti analyysin kaikissa 

vaiheissa. Niikko (2003, s. 35) muistuttaa, että tutkijan on tiedostettava omat henkilökohtaiset 

tiedot ja käsitykset tutkittavasta aiheesta sekä pyrkiä asettumaan tutkittavien asemaan feno-

menografisessa analyysissä. Ryhmittelyä tehdessä suljin omat ennakko-oletukseni pois par-

haani mukaan ja pohdin merkitysyksiköitä haastateltavien näkökulmasta, jotta analyysissa nou-

see varmasti esiin tutkittavien käsitykset ilmiöstä omien käsitysteni sijaan. Huusko ja Paloniemi 

(2006) painottavat käsitysten laadullisten erojen tärkeyttä määrällisiin eroihin verrattuna. Har-

vinaisin käsitys aineistossa saattaa olla teoreettisesti jopa mielenkiintoisin. Pidinkin tärkeänä 

analyysin kaikissa vaiheissa sitä, että huomioin jokaisen tutkittavan erilaiset käsitykset niiden 

yleisyydestä välittämättä. Kun kaikki merkitysyksiköt olivat ryhmiteltynä niiden ominaisuuk-

sien perusteella eivätkä ne vaihdelleet enää paikkaa, oli aika siirtyä analyysin seuraavaan vai-

heeseen eli kategorisointiin.  

Niikon (2003, s. 36) mukaan fenomenografisen analyysin kolmannessa vaiheessa aletaan luo-

maan tarkempia kategorioita ja kategoriarajoja merkitysyksiköille. Kategorioiden välisten suh-

teiden pitäisi olla selkeät ja jokaisen kategorian tulisi ilmaista erilaisia käsityksiä ilmiöön näh-

den. Merkitysyksiköiden ryhmittelyn jälkeen aloin vertailemaan muodostuneita ryhmiä ja nii-

den piirteitä keskenään. Prosessi oli hidas, mutta useamman vertailutuokion päätteeksi pystyin 

yhdistelemään merkitysyksiköistä muodostuneita ryhmiä laajemmiksi alatason kategorioiksi. 

Tässä vaiheessa jouduin vielä muokkaamaan analyysin toisessa vaiheessa muodostuneita ryh-

miä ja siirtelemään merkitysyksiköitä, jotta ryhmät ja sitä seuraavat alatason kategoriat olisivat 

loogisia. Kuviossa 1 esimerkki alatason kategorioiden muodostumisesta. 



55 

 

 

Kuvio 1.  Esimerkki alatason kategorioiden muodostumisesta. 

Analyysin neljännessä ja viimeisessä vaiheessa alatason kategorioita yhdistellään Niikon 

(2003, s. 36) mukaan edelleen laaja-alaisemmiksi ylätason kategorioiksi eli kuvauskategori-

oiksi. Tutkielmassani ylätason kategoriat muodostuivat loogisimmin haastattelujen teemoja 

mukaillen. Niikon (2003, s. 38) mukaan kuvauskategoriasysteemin tulee hahmottua lopullisen 

analyysin päätteeksi eli kuvauskategorioita ei saisi muodostaa etukäteen tutkijan esioletuksia 

mukaillen. Pro graduni tapauksessa kuvauskategoriat asettuivat kuitenkin lopullisen analyysin-

kin myötä parhaiten teemojen mukaan, joiden läpi haastatteluissa edettiin. Kuviossa 2 esittelen 

alatason kategorioiden yhdistymisen ylätason kategorioiksi.  
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Kuvio 2.  Alatason kategorioiden yhdistyminen ylätason kategorioiksi eli kuvauskate-

gorioiksi. 
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5 Tulokset 

Tässä luvussa esittelen tuottamani tutkimusaineiston tuloksia kuvioiden, aineistoesimerkkien ja 

oman tulkinnan avulla samalla verraten niitä samalla aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Marto-

nin (1986) itsensä mukaan fenomenografisen tutkimuksen päätulos muodostuu kategorioista ja 

niiden pohjalta rakennetusta kuvauskategoriajärjestelmästä. Pro gradu -tutkielmassa muodos-

tamani kuvauskategoriajärjestelmä (Kuvio 3) on horisontaalinen, joka tarkoittaa Niikon (2003, 

s. 38) mukaan sitä, että kuvauskategoriat ovat keskenään tasavertaisia niiden tärkeyden suhteen 

ja kategorioiden väliset erot ovat ainoastaan sisällöllisiä.  

 

Kuvio 3.  Horisontaalinen kuvauskategoriajärjestelmä. 

Kuvauskategoriajärjestelmän (Kuvio 3) pääotsikko on sama kuin pro graduni otsikko eli ”Mu-

siikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoiden käsityksiä musiikin luovasta tuottamisesta”. 

Pääotsikko jakaantuu neljään laajempaan ylätason kategoriaan, jotka ovat ”Käsityksiä musiikin 

luovasta tuottamisesta”, ”Musiikin luova tuottaminen ennen musiikkikasvatuksen opintoja”, 
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”Musiikin luova tuottaminen musiikkikasvatuksen opinnoissa” sekä ”Musiikin luovan tuottami-

sen opettaminen”. Ylätason kategoriat jakaantuvat tarkempiin alatason kategorioihin, joita on 

tutkielmassani yhteensä 11. Alatason kategoriat jakaantuvat yhä tarkempiin merkitysyksiköistä 

muodostuneisiin ryhmiin, jotka esitellään tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.  

Esittelen kunkin alaluvun alussa kuvioiden muodossa kuvauskategoriat sekä niihin liittyvät ala-

tason kategoriat ja merkitysyksiköistä muodostuneet ryhmät. Näin ollen lukija pystyy seuraa-

maan kategorioiden muodostumisprosessia (ks. Huusko & Paloniemi, 2006). Kuvioiden jälkeen 

avaan sanallisesti ylätason- ja alatason kategorioiden muodostumista sekä merkitysyksiköistä 

muodostuneita ryhmiä aineistoesimerkkejä apuna käyttäen. Näin tutkielmani lukija voi ymmär-

tää paremmin haastateltavien käsitysten pohjalta muodostamiani kuvauskategorioita. Niikon 

(2003, s. 39) mukaan lopullisia tuloksia kuvatessa tulisi pyrkiä pitäytymään arkikielessä, jotta 

kuvauksissa säilyy sisällöllisesti haastateltavien omat kokemukset ja käsitykset. Olen liittänyt 

kuvauskategorioiden yhteyteen suoria lainauksia, jotta tutkimuksen lukija voi ymmärtää millä 

perusteella olen päätynyt muodostamiini kuvauskategorioihin (ks. myös Niikko, 2003). 
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5.1 Käsityksiä musiikin luovasta tuottamisesta 

 

Kuvio 4.  Käsityksiä musiikin luovasta tuottamisesta. 

Pro graduni päätutkimuskysymyksenä oli yleisluontoinen ”Millaisia käsityksiä musiikkikasva-

tuksen maisterivaiheen opiskelijoilla on musiikin luovasta tuottamisesta?” Haastattelemieni 

musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoiden käsityksissä musiikin luova tuottaminen 

esiintyi hyvin monipuolisena toimintana, kuten yllä olevasta kuviosta (Kuvio 4) voidaan tulkita. 

Heidän vastauksissaan oli selkeitä yhteneväisyyksiä kirjallisuudessa mainittujen yleisimpien 
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musiikin luovan tuottamisen muotojen suhteen, mutta toisista poikkeavia mielenkiintoisia aja-

tuksiakin nousi esille. Musiikin luovan tuottamisen määritelmien lisäksi käsityksissä nousi 

esille musiikin tyylilajit sekä musiikin luovaan tuottamiseen liittyviä mielikuvia. Tutustumas-

sani kirjallisuudessa musiikin luova tuottaminen ymmärrettiin useimmiten laajempana käsit-

teenä, joka voi ilmetä monipuolisesti erilaisina musiikin luomistapoina, kuten säveltämisenä, 

improvisointina, sovittamisena, musiikkiliikuntana, lauluntekemisenä sekä musiikillisena kek-

sintänä (Juntunen, 2013; Partti & Ahola, 2016, s. 9–10, 100; Väkevä & Tikkanen, 2013).   

5.1.1 Musiikin luovan tuottamisen määritelmät 

Säveltäminen 

Tuloksissa korostuu säveltämisen osuus musiikin luovassa tuottamisessa. Jokainen haastatel-

tava mainitsi säveltämisen jossain kohtaa, kun pyysin heitä selittämään, miten he ymmärtävät 

musiikin luovan tuottamisen. Partin ja Aholan (2016) mukaan säveltäminen on yksinkertaisim-

millaan toimintaa, jossa luodaan yksin tai yhdessä musiikillisia ideoita. Kuten seuraavista ai-

neistoesimerkeistä huomataan, H2 ymmärsi säveltämisen eräänlaiseksi synonyymiksi musiikin 

luovalle tuottamiselle ja H5 sijoitti säveltämisen tärkeimmäksi musiikilliseksi toimintatavak-

seen.   

”Jos sitä haluais kutsua vaikka säveltämiseksi, niin sitä vois vaikka kutsua” (H2, 4.11.2021). 

”Mulle ykkösjuttu on aina ollu säveltäminen… Mut se on kuitenki ollu mulle tavallaan se, mikä 

on tota jotenki inspiroinu alusta asti. Että on halunnu ehottomasti tehä nimenomaan omaa musaa 

eikä jonku muun musaa” (H5, 21.10.2021). 

Improvisointi 

Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat säveltämisen lisäksi improvisoinnin musiikin luovasta 

tuottamisesta puhuttaessa. Tutkimuksissa improvisointi ilmenee reaaliaikaisena ja suunnittele-

mattomana musiikin luomisena, muunteluna tai koristeluna (Biasutti, 2017; Oikkonen ym., 

2018). Improvisointi nousi säveltämisen kanssa esille lähes yhtä usein. Esimerkiksi H3 jaotteli 

musiikin luovan tuottamisen mielessään ensisijaisesti säveltämiseen ja improvisointiin. Vas-

tauksista kävi ilmi myös, että improvisointikin ymmärrettiin monipuolisena toimintana, kuten 

H4 esimerkiksi sanoitti ajatuksiaan, jotka ovat linjassa kirjallisuuden kanssa.   
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”No mun mielestä musiikin luova tuottaminen on… Tai sen vois jakaa säveltämiseen ja improvi-

sointiin” (H3, 26.10.2021).  

”Melismoinnille sukua on melodian muuntelu, improvisointi soolosoittimilla tai millä tahansa, 

kaikkinainen teoksen muuntelu improvisoiden lennossa” (H4, 22.11.2021). 

Sovittaminen ja musiikillinen keksintä 

Teoreettisessa viitekehyksessä mainitsemani sovittaminen ja musiikillinen keksintäkin nousi-

vat esille haastateltavien puheista. Oikkonen ja kollegat (2018) määrittelevät sovittamisen ole-

van toimintaa, jossa olemassa olevista teoksista muokataan uudenlaisia versioita esitystarkoi-

tuksiin. H3 ymmärsi sovittamisen samalla tavalla ja piti sitä luovana toimintana ja H2 taas mää-

ritteli musiikin luovan tuottamisen olevan eräänlaista musiikin luomista keksimällä.    

”Kyl siin sovittamisessakin voi käyttää luovuutta ja siinähän on tietty niin teosto asettanu kritee-

reitä että mikä on sovitus ja mikä sitte on kopio. Et sovituksenki pitää täyttää tiettyjä kriteerejä 

ettei se oo vaan semmonen et siirretään nuotit toiseen kontekstiin tai että se on vaa sillee copy 

pastetettu. Kyl sovituksessakin on tottakai sovittajan kädenjälki ja voi käyttää luovuutta just ihan 

niinku jossain voi vaikka soinnuttaa uudestaan intron ja outron. Et kyl siinäki käytetään sitä luo-

vuutta” (H3, 26.10.2021).  

”Minusta se tarkoittaa kaikkea semmosta musiikkiin liittyvää toimintaa missä pitää keksiä jotain 

itse” (H2, 4.11.2021).  

Musiikillinen toiminta, jossa ei soiteta nuoteista sekä nuoteista soittaminen 

Useampi haastateltava käsitti musiikin luovan tuottamisen toimintana, jossa musiikkia ei soiteta 

nuoteista. Huovisen (2015) mukaan improvisointi eli ”omasta päästä” soittaminen on vasta-

kohta tunnettujen sävellysten soittamiselle. H4 ymmärsi musiikin luovan tuottamisen karkeasti 

katsottuna kaikenlaisena musiikillisena toimintana, jossa ei soiteta nuoteista. H5 taas käsitti 

asian kahdella eri tavalla. Hänen mukaansa nuoteista soittaminen ei ole luovuuden kannalta 

verrattavissa esimerkiksi improvisoidun soolon soittamisen kanssa. Toisaalta H5 kategorisoi 

kuitenkin nuoteista soittamisenkin jollain tavalla luovaksi toiminnaksi, kuten tämän jälkimmäi-

sestä aineistoesimerkistä voidaan tulkita.   

”Must se on kaikkee sellasta musiikillista tekemistä, jossa tehdään jotain muuta mitä nuotissa 

lukee” (H4, 22.11.2021).  

”No tietenki musiikki, joka soitetaan suoraan nuoteista ja mahollisimman tarkkaan jonkun muun 

vision mukaan niin ehkä se ei oo aivan samalla tavalla kuin se, et heitetään nuotit hiiteen ja soita 
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soolo tähän biisiin tai saat soittaa minkälaista kuviota haluat. Että siinä tavallaan pitää oikesti 

miettiä, että mitä mä voisin tehä” (H5, 21.10.2021).  

”Mut kyllä mä koen, että nuoteista lukeminenki on jollain tavalla luovaa. Kyllä sä vaikutat siihen, 

että millasella dynamiikalla sä soitat tai miten sä koristelet ääniä tai mitä ikinä… Mutta emmä 

silti jotenki väheksy semmosta nuoteista soittamista, vaikka se ei ehkä itelle oo se tapa miten mä 

niinku tuon esiin mun luovuutta musiikin kautta, mutta kyllä mä silti koen et se on tosi luovaa 

toimintaa seki ja vaatii semmosta kokonaisuuksien hahmottamista ja siihen semmosta soluttautu-

mista” (H5, 21.10.2021).   

Musiikkiliikunta 

Musiikkiliikunta ja kehollinen ilmaisu nousivat esille jossain muodossa kaikkien tutkimukseen 

osallistuneiden käsityksissä musiikin luovaan tuottamiseen liittyen. Juntunen (2013) määritte-

lee musiikkiliikunta toiminnaksi, joka on samaan aikaan sekä liikunnallista että musiikillista 

improvisointia ja säveltämistä. Hänen mukaansa musiikkiliikunnalliset harjoitukset saattavat 

vahvistaa keksimisen valmiuksia myös musiikin muilla osa-alueilla. Haastateltavien käsitykset 

olivat yhtäläisiä Juntusen määritelmän kanssa, sillä heille musiikkiliikunta näyttäytyi musiikin 

luovan tuottamisen osa-alueena. H5 oli sitä mieltä, että itsensä ilmaiseminen liikkumalla tuo 

hyötyjä musiikkiliikunnan lisäksi myös muihin osa-alueisiin.  

”Mä voisin laskea, että musiikkiliikunta ja jopa jotkut tanssilliset elementit kuuluu siihen (musii-

kin luovaan tuottamiseen), koska kehollinen ilmaisu on musiikkia myös” (H4, 22.11.2021).  

”Liikunnallinen aspekti on hirveen hyvä tapa ilmaista itseä ilman että on välttämättä taitoa mis-

sään soittimessakaan, että pystyy jotenki niin olemaan luova siinä ympäristössä ja jotenki ehkä 

se avas silleen lukkoja muuallekkin ku musiikkiliikuntaan suoranaisesti” (H5, 21.10.2021). 

Musiikin kuuntelu 

Odena (2018, s. 144) liitti musiikilliseen luovuuteen musiikin arvioinnin, joka hänen kertoma-

naan tarkoittaa eräänlaista merkityksellistä musiikin kuuntelemista. Tutkimusjoukossani tällai-

sen harvinaisemman käsityksen musiikin luovasta tuottamisesta ilmaisi H5, joka ymmärsi mu-

siikin kuuntelemisen omalla kohdallaan todella luovaksi toiminnaksi. Hänen tapauksessaan 

musiikin kuunteleminen saattoi edesauttaa improvisointia ja säveltämistä. 
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”Mä ainaki ite huomaan, että mulla iso osa semmosesta luovasta toiminnasta tapahtuu nimen-

omaan kun mä kuuntelen musiikkia. Että sieltä alkaa nappaamaan jotain kadensseja tai melo-

diakuljetuksia, jotka sitte myöhemmin saattaa siirtyä omaan improvisointiin tai säveltämiseen” 

(H5, 21.10.2021). 

Soittaminen 

H5 yhdisti kaiken soittamisen suoraan musiikin luovaan tuottamiseen. H1 taas käsitti ”sointu-

merkeistä” tai ”sointulapuista” soittamisen automaattisesti musiikin luovaksi tuottamiseksi, 

vaikka ei tosin samalla mittakaavalla kuin improvisoinnin tai säveltämisen.   

”Mutta viimestään mä koen, että siinä vaiheessa, kun sä oot soittimen varressa niin se on luovaa 

tuottamista” (H5, 21.10.2021).  

”Oman kokemuksen mukaan se on semmosta sointumerkki tai sointulappupohjaista ja sitte tulee 

käytännössä samantien luovaa tuottamista vaikkei ois suoranaista säveltämistä tai improvisointia 

mut kuitenki tulee heti siitä, et se on erilaista tekemistä” (H1, 20.11.2021). 

Kaikki musiikillinen toiminta 

Suurin osa haastateltavista käsitti musiikin luovan tuottamisen laajana ja monipuolisena ter-

minä. Heidän mielestään kaikki musiikillinen toiminta oli automaattisesti luovaa.   

”Musiikissa tulee siinä luonnollisesti sillee mukana se luovuus. Se on kuitenkin semmonen tai-

teenlaji myös et se niinku liittyy olennaisella tavalla siihen, että tehdään jotain omaa” (H2, 

4.11.2021).  

”No mä jotenki ajattelen, että melkein automaattisesti kun toimii musiikin parissa niin jollain 

tavalla tekee luovaa toimintaa” (H5, 21.10.2021). 

Äänien tutkiminen 

Harvinaisempi käsitys musiikin luovasta tuottamisesta liittyi äänien tutkimiseen. Toisaalta kir-

jallisuudessa äänien tutkiminen ei ole harvinaista ollenkaan, sillä esimerkiksi Ojala ja Väkevä 

(2013) määrittelevät säveltämisen olevan laajasta näkökulmasta katsottuna sellaista tekemistä, 

jossa tutkitaan musiikillisesti järjestetyn äänen luovia mahdollisuuksia. H5 sijoitti sointivärin 

ja ääniympäristön tutkimisen kaiken luovan toiminnan pohjaksi. 

”Ehkä se on semmonen minkä mä itse koen hirveen luovana. Semmosta sointiväriä tutkiskele-

malla, vaikka ei silleen et suoranaisesti improvisoidaan tai sävelletään. Just se, et mietitään et 
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millasia ääniä ympäristöstä lähtee. Sehän on kaiken luovan toiminnan pohjana. Musiikilla me 

halutaan tuottaa ääniä, jotka herättää jotain fiiliksiä niin se ainaki on semmone missä on päässy 

konkreettisesti käyttämään” (H5, 21.10.2021). 

5.1.2 Musiikin tyylilajit 

Klassinen musiikki ja rytmimusiikki 

Musiikin luovan tuottamisen käsitysten yhteydessä valtaosalla haastateltavista nousi esiin aja-

tuksia eräänlaisesta kahtiajaosta klassisen musiikin ja rytmimusiikin välillä. Ainakin Ashleyn 

(2016) ja Poutiaisen (2013) mukaan improvisointi on tyypillistä erityisesti jazzmusiikissa. Toi-

saalta Sibelius-Akatemian (2021) opinto-oppaassa opiskelijan kerrotaan saavan valmiuksia mu-

siikin luovaan tuottamiseen, valitsi opiskelija suoritettavaksi musiikin hahmotustaitojen koko-

naisuudekseen afroamerikkalaisen musiikin painotuksen tai klassisen musiikin painotuksen. 

Kokemukset musiikin luovasta tuottamisesta vaikuttavat olevan haastateltavien käsitysten pe-

rusteella yleisempiä rytmimusiikin tyylilajeissa verrattuna klassiseen musiikkiin, kuten H1 ja 

H5 sanoittivat ajatuksiaan.   

”Musiikin luovasta tuottamisesta tuli heti ekana mieleen semmonen klassinen musiikki versus 

rytmimusiikki asetelma… Taustaa saattaa olla siitä musiikin luovasta tuottamisesta vähän vä-

hemmän sen klassisen puolen kautta ja sit ku samaan aikaan on jotenki sekaantunu siihen bändi-

touhuun siinä yläaste lukioaikoina niin se tuli jotenki mieleen, että ton klassisen puolen kautta ei 

oo niin kokemusta luovasta tuottamisesta, mut saman tien ku siirty bändimusisointiin yhtyehom-

miin niin sit sitä onki paljon enemmän, koska se lähestyminen siihen soittamiseen on niin eri-

laista” (H1, 20.11.2021). 

”Ainakin mä itse helposti teen näin tietenki, ku on pop-muusikon koulutus niin semmonen impro-

visointi ja hatusta heittäminen on ainakin kärjistetysti paljon tavallisempaa ku niinku klassisen 

musiikin puolella, missä ehkä se soiva kokonaisuus on tärkeempi ku se oma yksilösuoritus” (H5, 

21.10.2021). 

5.1.3 Mielikuvat musiikin luovasta tuottamisesta 

Musiikin luovan tuottamisen mielekkyys 

Musiikin luovan tuottamisen käsitykset eivät liittyneet pelkästään määritelmiin tai musiikin 

tyylilajeihin, vaan siihen yhdistetään myös erilaisia mielikuvia. Kaikki haastateltavat kokivat 

musiikin luovan tuottamisen mielekkäänä tekemisenä. Ei mikään ihme, sillä esimerkiksi Partin 
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(2016b) mukaan säveltämisellä voi olla positiivisia vaikutuksia yksilön käsityksiin omista tai-

doistaan ja toimijuudestaan. H2 ja H3 pitivät musiikin luovassa tuottamisessa tärkeänä sitä, että 

tekeminen on mukavaa. Lopputuloksella ei heidän mielestään ole niinkään merkitystä. Talvi-

tien (n.d.) sekä Karjalainen-Väkevän ja Nikkasen (2013) mukaan säveltämisessä tärkeintä on 

nimenomaan kokemus sävellysprosessista ja siihen kannustaminen.   

”En mä aina pidä sitä (lopputulosta) hirveen tärkeenä aina et se tekeminenhän voi olla kivaa 

ilman et se tulee valmiiks” (H2, 4.11.2021).  

”Et mä tykkään just paljon säveltää ja sovittaa vapaa-ajalla. Se on semmosta hauskaa puuhaa… 

Tärkeintä on ehkä niinku se fiilis ja meininki ja et on hauskaa ja kivaa se improvisointi eikä enää 

keskity siihen et tulee niitä vääriä ääniä” (H3, 26.10.2021). 

Musiikin luovan tuottamisen vaikeus 

Mielekkyyden lisäksi suurin osa haastateltavista yhdisti musiikin luovaan tuottamiseen vaikeu-

teen tai haasteellisuuteen liittyviä mielikuvia. Esimerkiksi Ervasti, Muhonen ja Tikkanen 

(2013) luonnehtivat säveltämistä joskus jopa tuskalliseksi prosessiksi ja Juntusen (2013) mu-

kaan improvisointi voi olla pelottavaa sen hallitsemattoman luonteen vuoksi. Vastaavanlaisia 

mielikuvia sanoittivat haastateltavat H1 ja H4. 

”Aihe näyttäytyy vaikeena silleen, että tota on se jotenki aina se luova tuottaminen oli se opetta-

mista tai omalle kohalle kokeilemista niin ohan se silleen aina vaikeeta lähtee kehittämään jotain 

tai ainaki tuntuu itelle vaikeemmalta. Jollekki saattais olla hyvinki luontaista, mut itelle vaikeeta 

lähtee kehittämään ns. uutta tai sillee, et joku ei sano sulle mitä sun pitää tehdä, vaan pitää ite 

keksiä mitä sovitat tai miten sä teet jotain niin kyllä se silleen on haastava aihe kuitenkin” (H1, 

20.11.2021).  

”Mut soittimilla improvisoiminen on ollu mun mielestä aina vähä pelottavaa” (H4, 22.11.2021). 

Musiikin luovan tuottamisen mystiikka 

Partin (2016b) kuvailemat yliluonnolliset mielikuvat säveltäjäneroista nousivat hieman esille 

haastatteluissa, mutta Partin ja Aholan (2016) tavoin myös H2 tiedosti säveltämisen olevan 

kaikille mahdollista toimintaa.   

”Tommoseen biisin tekemiseen liittyy paljo just sitä, et se on jotenki niinku vain taitaville ihmisille 

tai jotain niin ehkä tommoset menetelmät purkaa sitä mystiikkaa siitä, että vain biisintekijät tekee 

biisiä vaan kaikki voi tehä biisin” (H2, 4.11.2021). 
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Luomusten henkilökohtaisuus 

Musiikin luovan tuottamisen tuloksena syntyviin luomuksiin liittyi haastateltavilla henkilökoh-

taisuuden ja herkkyyden tuntemuksia. Klami (n.d.) sekä Kaikkonen ja Laes (2013) korostavat 

turvallisuuden tuntemuksen tärkeyttä säveltämisessä ja improvisoinnissa juuri luomusten hen-

kilökohtaisuuden vuoksi.  Luomusten henkilökohtaisuudesta ajatuksiaan sanoittivat ainakin H3 

ja H4. 

”Oma sävellys on tosi arka aihe ja semmonen, et se on tosi henkilökohtanen ja siihen jos antaa 

palautetta toisen sävellyksestä ja antaa kritiikkiä, et äänenkuljetus ei ollu optimaalinen tai toi 

basso ei sovi tohon sointuun. Jos antaa hirvesti kritiikkiä eikä kerro mikä on hyvää, niin se menee 

tosi paljon ihon alle. Jos on nuori säveltäjä, niin siitä voi tulla aikamoiset traumat” (H3, 

26.10.2021).  

”Kaikki tommonen luova tuottaminen. Oli se sitten oman korukuvion keksimistä kansanmusabii-

siin viululla tai soulbiisiin laulamalla niin se on aina niin herkkä ja henkilökohtanen juttu” (H4, 

22.11.2021). 
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5.2 Musiikin luova tuottaminen ennen musiikkikasvatuksen opintoja 

 

Kuvio 5.  Musiikin luova tuottaminen ennen musiikkikasvatuksen opintoja. 

Ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenäni tässä pro gradussa oli ”Millaisen pohjan aiempi har-

rastuneisuus ja omatoiminen harjoittelu muodostavat musiikin luovalle tuottamiselle?”. Haas-

tateltavien kuvailujen perusteella muodostui kaksi alatason kategoriaa, jotka ovat formaali kou-

lutus ja informaali oppiminen. Muodostuneista kategorioista (Kuvio 5) voidaan päätellä, että 

musiikin luovasta tuottamisesta on kertynyt haastateltaville monipuolisesti kokemuksia sekä 

koululaitosten kautta että niiden ulkopuolelta vapaa-ajalla.   

5.2.1 Formaali koulutus 

Formaalin koulutuksen tapauksessa haastateltavat kokivat saaneensa valmiuksia musiikin luo-

vaan tuottamiseen esimerkiksi musiikkiopistojen tai konservatorioiden soitinopintojen, musii-

kinteorian opintojen tai esitysmahdollisuuksien kautta. Musiikkioppilaitosten lisäksi mainittiin 

myös peruskoulu ja lukio sekä musiikkiteatteri. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa 
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musiikin luovaa tuottamista on esiintynyt ainakin jo vuodesta 1994 alkaen (LOPS, 1994; POPS, 

1994; LOPS, 2003; POPS, 2004). Siitä huolimatta musiikin luova tuottaminen on ollut varsin 

vähäistä koulujen musiikinopetuksen arjessa (Partti, 2016a).   

Yhtyesoitto 

Yhtyesoitto musiikkioppilaitoksissa osoittautui haastateltavien käsityksissä tilanteeksi, jossa 

musiikin luova tuottaminen oli mahdollista ainakin improvisoinnin muodossa, kuten esimer-

kiksi H3 ilmaisi haastattelussa.   

”Mutta improvisointi tuli tyyliin pop & jazz soittotunnilla tai tuolla niinku bändissä että ja se oli 

nimenomaan jos se musiikkiopiston pop & jazz bändi niin siellä tuli sitä improvisointia harras-

tettua enemmänkin” (H3, 26.10.2021). 

Musiikinteorian opinnot sekä soittotunnit 

Musiikkioppilaitosten soitinopinnot ja musiikinteorian oppitunnit tarjosivat haastateltaville 

mahdollisuuksia musiikin luovaan tuottamiseen säveltämisen, sovittamisen ja improvisoimisen 

kautta.   

”Tietysti musiikkiopistossa mupe-tunneilla on sävelletty jonkunverran” (H3, 26.10.2021).  

”Ja sitten toki musaopisto-opintojen myötä päässy systemaattisemmin tutustumaan siihen, että 

miten voi sovittaa, säveltää tai improvisoida” (H4, 22.11.2021). 

Esiintymiset 

Musiikkioppilaitokset mahdollistivat oppilailleen myös esiintymistilanteita, jossa esimerkiksi 

H3 pääsi improvisoimaan jännittäviin olosuhteisiin yleisön eteen. 

”Olin siellä musiikkiopiston semmosessa fuusiojazz-bändissä niin siinä tuli ehkä eniten sitä im-

provisointia ja oli viel jotain esiintymisiä niin tota siellä ku piti livenä improvisoida jotain, niin 

sitte se kuumotti ihan sikana ja olin jotenki tosi hermostunu et ensimmäistä kertaa improvisoi 

jossain keikalla missä on yleisöä niin se kyllä jännitti tosi paljon” (H3, 26.10. 2021). 

Koulu 

H2 muisteli yksityiskohtaisesti peruskoulun ja lukion tarjoamia musiikin luovan tuottamisen 

mahdollisuuksia. Hänen käsityksensä mukaan säveltämiskasvatus oli vähäisempää hänen kou-
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luaikoinaan, mutta muistaa kuitenkin kouluajoiltaan joitain miellyttäviä tilanteita, joissa sävel-

lettiin itse musiikkia. H2 on ollut peruskoulussa musiikkiluokilla ja peruskoulun jälkeen mu-

siikkipainotteisella linjalla lukiossa.  

”Sillon ku mä oon ollu lapsi ja nuori, niin luova tuottaminen ja säveltämiskasvatus ei oo ollu niin 

isossa roolissa esimerkiks koulussa et silloin niistä ei oo hirvesti muistoja et koulussa ois kau-

heesti siihen jotenkin kannustettu tai sitä ois jotenkin matalalla kynnyksellä tehty et keksikää joku 

tämmönen juttu” (H2, 4.11.2021).  

”Muistan, että peruskoulussa ja lukiossa oli semmosia tilanteita missä piti säveltää jotain itse. 

Peruskoulussa ehkä vähemmän mut lukiossa olin mukana semmosessa musikaalitoteutuksessa, 

mihin sävellettiin itse kappaleet. Siinä oli semmonen ihan kurssi missä mietittiin, et miten pääsee 

liikkeelle ja sitä tätä tuota. Siellä tein ekat omat biisit, joista tuli jotenkin valmiita. Muistan, että 

koin sen tosi onnistumisen kokemuksena et voi niinku tehä vaikka biisin, vaikka ei oo niinku hir-

vesti kokemusta niin siinä tuli semmonen et tää on ihan mahdollista et ei oo mitään taikuutta. Sitä 

vaan ruvetaan tekemään ihan niinku kaikkee muutakin” (H2, 4.11.2021). 

Musiikkiteatteri 

H4 on suorittanut ennen musiikkikasvatuksen opintojaan teatteri- ja musiikkiteatteriopintoja, 

joista hän koki saaneensa todella paljon valmiuksia ja rohkeutta musiikin luovaan tuottamiseen. 

Musiikkiteatteri- ja teatteriopintojen myötä H4 on kehittynyt omien sanojensa mukaisesti eri-

tyisesti improvisoinnissa ja säveltämisessä. 

”Sitten musiikkiteatteriopintojen kautta oon tehny hirveesti musaimproa ja ollu aina hirvittävän 

kiinnostunu näyttämömusiikista ja myös säveltäny sitä paljon… Teatteriopinnoissa virheen teke-

misen pelko on murskattu ihan huolella, koska näyttelijän tekeminen perustuu häpeän ja mahol-

lisen virheen sietämiseen” (H4, 22.11.2021).  

”Mä oon tehny vaan sellasta et mä oon niinku esimerkiks meidän musateatteri-ensemblen kanssa 

vieny sinne raakile biisejä et kokeillaan nyt tämmöstä. Sanokaa jotain niin jatkan tätä. Oon käyt-

täny sellasta vertaispalautetta kehittäjänä ennen mukaopintoja” (H4, 22.11.2021). 

5.2.2 Informaali oppiminen 

Informaalin oppimisen alatason kategoria viittaa pro graduni tapauksessa sellaiseen musiikin 

luovan tuottamisen oppimiseen, joka on tapahtunut henkilön omasta aloitteesta vapaa-ajalla 
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formaalien koululaitosten ulkopuolella. Haastateltaville oli kertynyt paljon kokemuksia musii-

kin luovasta tuottamisesta omakohtaisen kiinnostuksen rohkaisemana sekä oma-aloitteisen 

keikkailun, yhtyesoiton ja musiikkiteknologian tutkimisen muodoissa.   

Oma-aloitteinen musiikin luova tuottaminen 

Kaikki haastateltavat kertoivat saaneensa kokemuksia musiikin luovasta tuottamisesta oman 

innostuksen ja kiinnostuksen innoittamana. Haastateltavien omien käsitysten mukaan heidän 

vapaa-ajan musiikin luova tuottaminen ei välttämättä ole ollut aina erityisen tavoitteellista, vaan 

sitä on tehty omaksi tai läheisten iloksi, kuten esimerkiksi H4 sanoitti ajatuksiaan.   

”Mä oon säveltäny ja sovittanu lapsesta lähtien oma-aloitteisesti ja improvisoinu biisejä van-

hempieni riemuksi tai kauhuksi… No se ihan harrastuksenomainen säveltäminen ja sovittaminen 

silleen itse opetellen ja kokeillen ja sitä mä oon tehny luokkaa 8-vuotiaasta lähtien koska mua on 

kiinnostanu se hirvesti” (H4, 22.11.2021). 

Omatoiminen keikkailu ja vapaa-ajan yhtyesoitto 

H1 on ollut omatoimisen keikkailun vuoksi tekemisissä paljon sovittamisen ja tuottamisen 

kanssa. Sovittamista H1 oli päässyt tekemään paljon myös, koska hänen mukaansa bändin 

kanssa keikkaillessa vastuu kappaleiden sovitusten tekemisestä oli useimmiten hänellä itsel-

lään.   

”Ehkä muutenki ku oon pääinstrumentin kanssa ja muillaki soittimilla keikkaillu ns. tilauskeikkaa 

mut käyny siis soittaa jumalanpalveluksissa ja yhdistyksen tilaisuuksissa ja muutaman firmanki 

tyylii pikkujouluissa joskus niin pakostihan siinä tulee sit tuottamispuolta tai sovittamispuolta 

itelle, ku pitää jotenki miettiä mitä soittaa ja mä en ehkä sillee oo tyypillisin klasarimuusikko, ku 

mä omaan myös ton bänditaustan niin mä en monesti lähde ees soittamaan niitä klassisia biisejä 

keikalle silleen ku nuotissa lukee. Aika harvoin sitä teen niin tota sovittamista tulee tehtyä hyvin-

kin paljon” (H1, 20.11.2021).  

”No ainaki tota sovittamishommaa on tullu kyllä tehtyä ihan jonkunverranki no justiinsa ku läh-

dettiin soittamaan bändin kanssa juttuja niin piti tsiigata miten ne biisit soitetaan ja tuntu, et 

vastuu oli monesti mulla et mitä tehään” (H1, 20.11.2021). 

Musiikkiteknologia 

H5 kertoi toisista poiketen saaneensa huomattavasti kokemuksia musiikin luovasta tuottami-

sesta musiikkiteknologian keinoin. Hän käsitti aloittaneensa musiikin luovan tuottamisen ää-

nittämällä omaa musiikkia musiikkiteknologiaa hyödyntämällä.   
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”Mulla itellä luova tuottaminen on alkanu sillon ku mä oon hankkinu kitaran nii mä hommasin 

halvan äänikortin, jolla mä oon lähteny tekeen äänitteitä ite. Se että on ollu halpaa teknologiaa 

15-vuotiaana on ollu semmonen tärkee tiennäyttäjä luovan tuottamisen parissa. En näe mitään 

syytä miks mä alkaisin paheksumaan uusia trendejä musiikkiteknologian parissa, kun ne 10-15 

vuotta vanhat trendit on omassa nuoruudessa ollu niin tärkeitä. Musiikkiteknologia on tosi teho-

kas työkalu että pystyy luovaa tuottamistakin viemään eteenpäin” (H5, 21.10.2021). 

5.3 Musiikin luova tuottaminen musiikkikasvatuksen opinnoissa 

 

Kuvio 6.  Musiikin luova tuottaminen musiikkikasvatuksen opinnoissa. 

Toisena alatutkimuskysymyksenäni oli ”Millaisia valmiuksia suomalaiset musiikkikasvatuksen 

koulutusohjelmat (JY, OY ja SibA) tarjoavat musiikin luovaan tuottamiseen ja sen opettami-

seen?” Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmien tarjoamista musiikin luovan tuottamisen val-

miuksista muodostui oma alatason kategoria. Koulutuksen tarjoamista valmiuksista kysyttäessä 

haastateltavilla nousi esille samanlaisia ja erilaisia käsityksiä valmiuksien tasosta ja mahdolli-

sista puutteista. Haastateltavat muistelivat myös monipuolisesti sellaisia opintojaksoja, joilla 
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on erityisesti keskitytty musiikin luovaan tuottamiseen. Koulutuksen tarjoamien valmiuksien 

lisäksi opiskelijoilla nousi esiin käsityksiä opintojen luonteesta ja opintojen sisällöistä, kuten 

kuviosta (Kuvio 6) huomataan. 

5.3.1 Koulutuksen tarjoamat valmiudet 

Kaikki haastateltavat kokivat koulutuksen antaneen valmiuksia musiikin luovaan tuottamiseen 

ja sen opettamiseen. Moni opiskelija mainitsi puheissaan esimerkiksi yksittäisiä opintojaksoja 

tai tunteja, joilla musiikin luova tuottaminen on ollut erityisesti läsnä. Useimmilla oli myös 

jäänyt mieleen yksi tai useampi oman korkeakoulun opettaja, joka on sisällyttänyt musiikin 

luovaa tuottamista opetukseensa.  

Hyvät valmiudet 

Yliopistojen koulutusta ohjaavissa asiakirjoissa (JY, 2020; OY, 2022; SibA, 2021) esiintyy mu-

siikin luovaa tuottamista monipuolisesti erityisesti sovittamisen ja säveltämisen muodossa. Ou-

lun yliopiston (2022) ja Sibelius-Akatemian (2021) opinto-oppaissa on myös improvisointi, 

musiikkiliikunta ja taiteidenvälinen työskentely edustettuna. Haastateltavien kuvauksien perus-

teella valmiuksia on tullut musiikin sovittamiseen, säveltämiseen, musiikkiliikuntaan sekä im-

provisoimiseen ja näiden ohjaamiseenkin.  

”Kyl mä koen et se on niinku antanu hyvinki valmiuksia ku sitä alkaa miettimään ja sillon ku sä 

laitoit mulle nää kysymykset niin jotenki aluks ensimmäinen ajatus oli, et ei kyl hirveesti mut ku 

aloin miettiin niin kyl niitä onkin jos alkaa laajentaan sitä et mikä on sitä luovaa tuottamista. Ja 

ei niistä asioista aina just puhuta silleen, että nyt on tämmönen luova tehtävä vaan se vaan mu-

siikissa tulee siinä luonnollisesti sillee mukana se luovuus” (H2, 4.11.2021). 

”Omaan säveltämiseen on tullu vaikka teoria ja sovituskursseilla ihan hyvin… Siellä sävellettiin 

ihan kokoajan” (H4, 22.11.2021). 

Puutteita valmiuksissa 

Haastateltavien käsitysten perusteella musiikin luovaa tuottamista kyllä esiintyi koulutuksessa, 

mutta luovan tuottamisen pedagogiikka ja didaktiikka olivat hieman pienemmässä roolissa. Eri-

tyisesti H4 koki kaipaavansa koulutukselta enemmän valmiuksia musiikin luovan tuottamisen 

ohjaamiseen. 
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”Ehdottomasti enemmän luovan tuottamisen ohjaamiseen tarvitsisin eväitä… Ihan semmosia di-

daktisia keinoja, vaikka en tykkää semmosesta didaktiinkan opetuksesta et tee näin että kaikki 

soittavat kitaraa. Mut niihin ois voinu mennä monella kurssilla syvemmälle. Et noni täs on näitä 

sävellyspedagogiikan materiaaleja. Jos ihmisiä on luokassa 20, voisit kokeilla toimia vaikka näin. 

Et en tiedä onko meidän opettajat tehny sitten ite niitä aika vähän vai uskooko ne vaan meidän 

semmoseen nuoruuden intoon että kyllähän te nyt keinot keksitte” (H4, 22.11.2021). 

Hyväksi havaitut opintojaksot 

Jokainen haastateltava muisteli haastattelutilanteessa yhtä tai useampaa opintojaksoa, joissa 

musiikin luova tuottaminen on ollut keskiössä. Näitä on mielenkiintoista tarkastella ja vertailla 

opetusta ohjaavien asiakirjojen teksteihin. Haastateltavien käsityksistä voidaan päätellä, että 

opintojaksojen osaamistavoitteet ja sisällöt eivät aina kerro koko totuutta opintojaksojen me-

nettelytavoista.  

Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelija H3 kokee saaneensa val-

miuksia erityisesti säveltämiseen ja sovittamiseen useammalta mainitsemaltaan opintojaksolta. 

Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen opetussuunnitelmasta (2020) poiketen H3 muisteli 

saaneensa myös Yhteismusisoinnin sekä Yhtyepedagogiikan kursseilta valmiuksia säveltämi-

seen ja improvisointiin. Hänen mukaansa musiikin luova tuottaminen on jäänyt maisterivai-

heessa hieman vähemmälle. 

”Ehkä ne enemmän keskittyy näihin luovuus musiikkikasvatuksessa niin sävellys ja sovitus 1 ja 

sävellys ja sovitus 2 ja sitten säveltämisen pedagogiikka. Niissä on ehkä eniten sitä semmosta 

musiikin luovaa tuottamista että niissä keskitytään siihen että pääsee säveltämään elämänsä kyl-

lyydestä ja sovittaa et siellä sai käyttää tosi paljon sitä luovuutta” (H3, 26.10. 2021). 

”Yhteismusisoinnissa ja yhtyepedagogiikassa neki on vähä sillee et mitä niinku opiskelijat ite. 

Mihin suuntaan sitä kurssia niinku viedään ja mitä asioita siellä nousee esille. Kyllähän sielläki 

niinku mahdollisuus teettää ja tehdä semmosia harjotuksia missä on niinku säveltämistä ja im-

provisointia ja just tuolla yhteismusisoinnissa ja yhtyepedagogiikassa niin” (H3, 26.10. 2021). 

”Musiikkiproduktion aikana itekki tein semmosen tai järjestin niinku jazz-konsertin niin siinä mä 

sävelsin yhden kappaleen ja siinä musiikkiproduktiossaki voi tehä periaatteessa mitä vaan niin 

siinä on se väkisinki tulee se musiikillinen luovuus just siinä ku säveltää ja sovittaa juttuja” (H3, 

26.10. 2021). 
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”Mut tota sitte tuli mieleen niin toi yks mun maisterikurssi minkä nimi taitaa olla musiikillinen 

luovuus. Mutta se on tota enemmän kirjallinen kurssi että tota. Siel tulee sitä semmosta kirjalli-

suutta ja teoriaa niinku musiikin luovuudesta niin se on sit maisterivaiheessa mut muuten ei mais-

terivaiheessa” (H3, 26.10. 2021). 

Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijat H2 ja H5 muistivat hyödyl-

lisenä kurssina musiikin luovan tuottamisen kannalta Luovan ja esittävän projektin. Muuten 

heillä oli erilaisia käsityksiä parhaista opintojaksoista musiikin luovan tuottamisen suhteen. Ou-

lun yliopiston musiikkikasvatuksen opinto-oppaan opintojakson kuvauksista (2022) poiketen 

H2 koki saaneensa Musiikkiteknologia -opintojaksolta musiikin luovan tuottamisen valmiuksia 

erilaisten luovien harjoitusten kautta. H5 korosti musiikin luovan tuottamisen valmiuksien ta-

pauksessa erityisesti musiikkiliikunnan kursseja sekä Erityismusiikkikasvatus -kurssia, jonka 

osaamistavoitteissa ja sisällöissä ei varsinaisesti mainita musiikin luovaa tuottamista (OY, 

2022).  

”Tietenki oli se luova ja esittävä projekti mikä ihan tähtäsi siihen et tehdään biisi. Se on varmaan 

semmonen minkä moni Oulun mukolainen mainitsis myös ku siinä tähdättiin siihen omaan bii-

siin” (H2, 4.11.2021). 

”Rytmimusa 1 kurssilla esimerkiks puhuttiin kitarasooloista rokkibiisin yhteydessä et miten soi-

tetaan sooloja. Soolon idea tuli selväksi niinku imprvosisointi et keksitään siinä hetkessä” (H2, 

4.11.2021). 

”Esim musiikkiteknon kurssilla oli joku mainos ja meidän piti tehä siihen uusi raita. Ohan seki et 

siin on teknologia apuna ja ennen kaikkea se oli äänitysharjoitus et keksikää ite mitä siihen lai-

tatte ja äänittäkää ja puhukaa ja soittakaa sitä tätä tota. Harjoteltiin luovalla tehtävällä teknistä 

taitoa eli äänittämistä ja äänen käsittelyä” (H2, 4.11.2021). 

”Korostan vielä musiikkiliikuntaa. Oon käynyt pakollisen ja syventävän kurssin. Molemmat oli 

hirveen mielekkäitä” (H5, 21.10.2021). 

”Sitten ehkä myös erityismusiikkikasvatuksen kurssi on semmonen mikä on jäänyt mieleen. Et 

sielä käytiin tietenki monessa mielessä auttaa ku siellä yritetään tehdä semmonen inklusiivinen 

ympäristö oppilaille et kuka vaan voi osallistua nii sit jotku vaihtoehtoset viritykset tai vastaavat 

nii miksipä ne ei toimis ihan kenelle tahansa vaikka ei ois mitään ns erityistarpeita suoranaisesti. 

Sielä on kyllä jääny paljon hyviä juttuja mieleen” (H5, 21.10.2021). 

”Hei tietty ehkä luova ja esittävä projekti” (H5, 21.10.2021). 

Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijat H1 ja H4 kokivat etenkin 

sovittamisen kannalta hyödylliseksi Sovitus -kurssin. H1 mainitsi myös Luomus -kurssit, joilla 
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keskityttiin erityisesti musiikin luovaan tuottamiseen. H4 muisteli Musiikkiliikunta -kurssin tar-

jonneen eniten valmiuksia musiikin luovaan tuottamiseen. Hyviä valmiuksia hän kertoi saa-

neensa myös musiikinteorian opintojaksoilta sekä valinnaiselta elektroakustisen musiikin opin-

tojaksolta.  

”Sovittamisen kurssi missä piti sovittaa lapsille lastenlauluja ja sovittaa soitinyhtyeille musiikkia 

ja muuta. Siinä oli varsinki sellanen kurssi että tuli ainaki se sovittamispuoli et piti treenata miten 

teet 2 äänisen lastenlaulun jouluksi kuorolle. Se oli kyllä ihan konkreettista opetusta sen sovitta-

misen suhteen” (H1, 20.11.2021). 

”Sit mä kävin sellasen luomus-kokonaisuuden luovien opintojen sellasen joka keskittyi lasten ja 

nuorten kanssa työskentelyyn ja musisointiin. Sellasen opintokokonaisuuden jossa oli kolme luo-

muksen kurssia niin siinä lähettiin ihan alusta asti liikenteelle et improvisoidaan rytmejä oman 

nimen kautta niinku tavallisia harjotuksia mikä tuntuu et joka paikassa tehdään” (H1, 

20.11.2021). 

”Omaan säveltämiseen on tullu vaikka teoria ja sovituskursseilla ihan hyvin” (H4, 22.11.2021). 

”Eniten musiikkiliikuntakurssilta ihan ekalta vuodelta” (H4, 22.11.2021). 

”Vapaasti valitsemallani elektroakustisen musiikin kurssilla tykkäsin hirvesti siitä et ilman mi-

tään tekosyitä joka viikko tuotiin uutta matskua tunnille ja ne kuunneltiin. Siinä sai hyvän myllyn 

pyörimään, koska meillä on muuten tosi vähän sitä että tuo biisi. Tai että opeta tälle ryhmälle nyt 

joku. Noilla kursseilla on joutunu ja päässy tekemään sitä et pitää opettaa muita ja pitää olla 

tavallaan aika luovassa tilassa jatkuvasti” (H4, 22.11.2021). 

5.3.2 Opintojen luonne 

Käytännönläheisyys 

Tuloksista nousi esille samankaltaisia ja erilaisia käsityksiä opintojen luonteesta musiikin luo-

van tuottamisen suhteen. Opinnot näyttäytyivät useammalle haastateltavalle ensinnäkin käytän-

nönläheisinä esimerkiksi tekemällä harjoituksia, joita voisi suoraan käyttää koulussa, kuten H1 

ja H2 ilmaisivat haastatteluissa.   

”Opiskelijoille ja opettajille niitä treenejä käydään läpi ihan yksitellen, et hei tämmösillä harjo-

tuksilla voi opettaa improvisointia ja silleen” (H1, 20.11.2021).  

”Paljon harjoituksia on ollu sellasia, mitä vois käyttää koulussa sellasinaan tai vähän muokat-

tuna. Riippuu ikäryhmästä kenelle tekee” (H2, 4.11.2021). 
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Matala kynnys 

Lähtökohdat musiikin luovan tuottamisen opettamiselle näyttäytyivät musiikkikasvatuksen 

opinnoissa esimerkiksi matalan kynnyksen harjoituksina eli sellaisina, joita kuka vaan voisi 

lähteä tekemään aiemmasta musiikkitaustastaan riippumatta. Muhosen (2013) mukaan matalan 

kynnyksen lähestymistavat auttavat oppilasryhmiä helpommin eteenpäin sävellystehtävissä. 

Tällaisista matalan kynnyksen harjoituksista kertoivat esimerkiksi H4 ja H5. 

”Ohan tuokin aika matalan kynnyksen, et siinä on se melodia valmiina ja sit vaan tehdään sanat 

jostain omasta aiheesta. Just tommosia juttuja ollu paljon missä pääsee kokeilemaan sitä luovaa 

tuottamista ja pystyy myös käyttää ihan koulussa jos vaan uskaltaa” (H4, 22.11.2021).  

”Mut mä koen et siellä (eräällä kurssilla) luovuus on ollu niinku tosi avainasemassa ja siellä on 

oikesti käyty läpi millä tavalla lapset voi olla luovia musiikin sisällä, ilman että on valtavia val-

miuksia” (H5, 21.10.2021). 

Oppilaiden innostaminen 

H5 muisti opinnoistaan yksittäisiä tunteja, joista hän kertoi vastaanottaneensa hyviä lähesty-

mistapoja oppilaiden innostamiseen etenkin luovia musiikillisia aktiviteetteja ajatellen.   

”Mut niin muutamia semmosia yksittäisiä tunteja on jääny mieleen opinnoista missä on käyty 

jotain teemaa, joka on saattanu liittyä luovaan tuottamiseen tai johonki ihan muuhun, mut sit on 

pystyny tavallaan vetämään naruja päässä yhteen et hetkonen tällähän tavalla saa helposti in-

nostettua että musiikkihan on oikesti semmonen luova kanava” (H5, 21.10.2021). 

Opintojen taustalla 

Suurin osa haastateltavista koki, että heidän musiikkikasvatuksen opinnoissaan musiikin luova 

tuottaminen saattoi usein esiintyä opintojen taustalla. Eli kaikilla opintojaksoilla ei ole suora-

naisesti keskitytty musiikin luovaan tuottamiseen tai sen osa-alueisiin, mutta oma-aloitteisim-

mat opiskelijat saattoivat haastateltavien mukaan poimia itse opinnoistaan valmiuksia musiikin 

luovaan tuottamiseen tai sen ohjaamiseen.   

”Tosi paljon tulee tommosia pieniä esimerkkejä mieleen, et miten se on kulkenu mukana, vaikka 

semmonen varsinainen säveltäminen ei oo ollu suuressa roolissa ymmärrettävästi” (H2, 

4.11.2021).  

”Improvisointi on vähä sillee et sitä voi niinku. Se on aika semmosta oma-aloitteista, et sitä ei 

varsinaisesti opeteta eikä sitä pedagogiikkaa et se on enemmän semmosesta omasta halusta ja 
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oma-aloitteisuudesta kiinni… Se on ehkä enemmän semmosesta itseohjautuvuudesta ja oma-

aloitteisuudesta, et mitä haluu niinku tehä” (H3, 26.10. 2021).  

”Aika vähän (keskitytty omaan musiikin luovaan tuottamiseen ja sen kehittämiseen). Oon vaan 

itse lähtenyt tavallaan poimimaan niitä asioita sieltä. Tälläkin hetkellä valmistelen pop & jazz-

laulun B-tutkintoa omasta musasta. Oon saanu mun lauluopettajalta tosi paljon semmosta apua, 

ku oon vaan vienyt biisejä et sano jotain tästä. Mä oon itse hakeutunu semmosiin paikkoihin missä 

mun luovuutta on kutiteltu. Mut se ei välttämättä kuulu siihen koulutukseen automaattisesti” (H4, 

22.11.2021). 

5.3.3 Opintojen sisältö 

Didaktinen näkökulma 

Musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla nousi esiin erilaisia ajatuksia opintojen si-

sältöihin liittyen. Kaikki haastateltavat eivät esimerkiksi pitäneet didaktiikkaa miellyttävänä 

heidän opinnoissaan. Esimerkiksi H1 pohti haastattelussa monipuolisesti ja kriittisesti didaktii-

kan hyödyllisyyttä hänen opinnoissaan. Hän mietti olisiko hyödyllisempää päästä harjoittele-

maan opettamista enemmän oikealle koululle kuin vertaisryhmälleen.   

”Muutenki mun mielestä tuntuu, et didaktiikan opettamisen ongelma meille opiskelijoille et onko 

mielekästä käyttää tunteja läpi et käydään niitä harjoitteita muiden oppilaiden kanssa läpi että 

näin nyt teet tämmösen harjotuksen. Tehkääpä te tai leikkikääpä te opettajia. Onko se niin konk-

reettista opettamista vai onko se sit enemmän vähä semmosta abstraktimpaa et tämmösiä harjo-

tuksia on ja näin vois tehdä ja rakentaa jotain kokonaisuuksia. Oon miettiny ite paljon kumpi on 

hyödyllisempää. Onko siitä hyötyä, et me siellä luokassa vertaisopetetaan toisiamme vai pitäskö 

meitä laittaa paljon enemmän kouluun treenaamaan sitä puolta ja sit käydä jotain muuta asiaa 

läpi siel yliopiston puolella” (H1, 20.11.2021). 

Pedagoginen näkökulma 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan keinot säveltämisen tai muun musiikin luovan tuottamisen oh-

jaamiseen opettajien koulutuksissa ovat olleet vähäisiä Suomessa, Yhdysvalloissa ja muissakin 

maissa (Deemer, 2016; Partti, 2016c; Viig, 2015). Musiikin luovan tuottamisen pedagogiikan 

läsnäolosta opinnoissa kysyttäessä ainakin H2 ja H3 muistivat, että sekin huomioitiin opintojen 

aikana, vaikka sitä esiintyi haastateltavan H2 mukaan vähemmän tämän opinnoissa yleisesti. 

”Aika vähän sikäli mikäli muistan, että tietenki just siinä luovan ja esittävän projektin kurssilla 

puhuttiin nimenomaan siitä miten lähtee tekemään lasten tai nuorten kanssa. Siinä oli enemmän 
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pedagogiikka läsnä mikä on just ok et keskitytään sille yhelle opintojaksolle, vaikka siinäki isossa 

roolissa oli ne omat biisit mut siinä ehkä tavallaan niinku tarkoituksena kuitenkin oli se, että 

meille kerrottiin siitä metodista ja saatiin itse lähteä kokeilemaan sitä et sen oman tekemisen 

kautta oppii et miten sitä vois lähtee tekemään” (H2, 4.11.2021).  

”Sitten toi säveltämisen pedagogiikka niin siinä pääsi kans ite tekeen ja siinä kans keskusteltiin 

siitä pedagogiikasta, että miten niinku vois opettaa ja miten sen vois myydä oppilaille sen idean 

ja tavallaan tehtiin omia semmosia projekteja mitä pääs sitte… Tai meillä tuli korona just kesken 

siin keväällä mut pääs just sitte harkkaan kokeileen käytännössä niitä omia ideoita oikeille oppi-

laille” (H3, 26.10. 2021).   

Opintojen valinnaisuus 

Useimpien haastateltavien mukaan opintojaksojen valinnaisuus saattoi vaikuttaa opiskelijoiden 

musiikin luovan tuottamisen valmiuksiin. Yliopistojen opetusta ohjaavat asiakirjat vahvistavat 

tämän (JY, 2020; OY, 2022; SibA, 2021).   

”Säveltämisopintoja en itse käynyt ja niitä ei käsittääkseni ollut pakollisena, kun en muista et 

oisin sitä opiskellu” (H1, 20.11.2021).  

”On (vaihtoehtoja kurssivalintojen suhteen). Siellon semmonen sivuaine kokonaisuus ku luovat 

muusikon taidot. Sitä on moni kehunu. Mä en ottanu sitä, koska mulla on pohjakoulutus musiik-

kiteatterista, josta koen saaneeni tosi paljon eväitä jo valmiiks. Musta tulee niinkun pop & jazz-

laulun opettaja sivuaineena” (H4, 22.11.2021). 

Projektit 

Lähes kaikilla haastateltavilla jäi opinnoista mieleen yksi tai useampi projektiluontoinen opin-

tojakso, jolla keskityttiin erityisesti musiikin luovaan tuottamiseen. Esimerkiksi H1 koki Hel-

singin oopperan kanssa yhteystyönä tehdyn taiteidenvälisen projektin antoisana musiikin luo-

van tuottamisen suhteen ja H5 sanoitti Luova ja esittävä projekti -kurssin tarjoamia valmiuksia 

ja monipuolisia sisältöjä. 

”Tehtiin viime talvena projekti, missä tehtiin yhteistyössä Helsingin oopperan kanssa et otettiin 

yks ooppera mitä lähettiin tarjoilemaan oppilaille ymmärrettävään muotoon. Eka puuhasteltiin 

muutama päivä opiskelijoiden kesken ja sit hajaannuttiin muutamalle koululle ympäri Helsinkiä 

pitämään tommosia oopperaprojekteja, et käytiin läpi sitä oopperaa ja otettiin kohtauksia ja 

muuta ja tehtii siihen kaikkia lavasteita ja muuta et se ois ollu aika iso projekti niin tota sielt tuli 

aika paljon” (H1, 20.11.2021).  
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”Siellä (Luova ja esittävä projekti) tehtiin pienimuotoisia sävellyksiä porukassa. Ehkä semmonen 

niinku jotenki pienellä tai tiiviillä aikataululla säveltäminen. Semmonen, että tämän tunnin lo-

pussa pitää olla biisi valmiina niin semmonen jotenki tässä vaiheessa vielä avaa semmosia luk-

koja ja myös opettaa itelle et miten vois tavallaan selittää oppilaalle sen sävellystilanteen, koska 

jotenki kun itse säveltää niin sille helposti antaa hirvesti aikaa ja käyttää eri menetelmiä ja soit-

timia ja joskus miettii hirveen analyyttisesti ruutupaperin kanssa ja joskus vaan lätkii kännykkään 

äänitteen ja se on siinä mutta niinku se miten oppilaalle voi tavuttaa sen prosessiin nii just se, 

että miettii että itsellä on vaikka 45 min aikaa tehdä biisi että mitä teet? Se että selittää oppilaalle 

mitä tekis semmosessa tilanteessa voisi olla hyvä tapa jotenki opettaa se luova prosessi. Miten 

lähteä liikkeelle ylipäätään, koska ei sekään oo itsestäänselvää oppilaalle eikä kaikille muille-

kaan” (H5, 21.10.2021). 

Opiskelijoiden intressit 

Aiemmin kävi ilmi opiskelijoiden käsityksistä, että musiikin luova tuottaminen saattoi useasti 

esiintyä opintojen taustalla. H3 kertoi lisäksi, että opiskelijoilla ja heidän kiinnostuksenkohteil-

laan on paljon painoarvoa kurssien sisällöissä.   

”Kaikki kurssit ei kuitenkaa oo silleen ihan kiveen hakattuja, et siellä on myös paljon merkitystä 

sillä et mitä niinku asioita opiskelijat tuo esille et mihin suuntaan sitä keskustelua haluu viedä” 

(H3, 26.10. 2021). 
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5.4 Musiikin luovan tuottamisen opettaminen 

 

Kuvio 7.  Musiikin luovan tuottamisen opettaminen. 

Kolmantena ja viimeisenä tutkielmani alatutkimuskysymyksenä oli: ”Millaisia käsityksiä mu-

siikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla on musiikin luovan tuottamisen opettami-

sesta?”. Haastattelemillani musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla oli monipuoli-
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sia käsityksiä musiikin luovan tuottamisen opettamisen suhteen, kuten kuviosta (Kuvio 7) huo-

mataan. Käsitykset jakaantuivat tässä opetusta helpottaviin ja vaikeuttaviin tekijöihin sekä opis-

kelijoiden omiin käsityksiin itsestään musiikin luovan tuottamisen opettajina.   

5.4.1 Opetusta helpottavat tekijät 

Innostava opetus 

Haastateltavat mainitsivat useita tekijöitä, jotka helpottavat heidän mielestään musiikin luovan 

tuottamisen opettamista. Esimerkiksi H4 koki tärkeäksi, että opetus on hauskaa ja kevyttä, jotta 

oppilaiden into ei lopu. H5 puolestaan piti tärkeänä opettajan omaa innostusta musiikin luovaan 

tuottamiseen.   

”Et ku vaikka omien instrumenttioppilaiden kanssa on ne on välillä ollu sillee, et ei taas tätä 

sävellystä. Sillon olen epäonnistunu. Et sen saa pidettyä jotenkin hauskana ja kevyenä. Siihen 

odotan, et saan rakennettua rutiinia sit työelämässä” (H4, 22.11.2021).  

”Koen, että se että on itse innostunut siitä.” (H5, 21.10.2021). 

Aineenhallinta 

H5 nimesi myös musiikin aineenhallinnan merkittäväksi auttavaksi tekijäksi musiikin luovan 

tuottamisen opettamisessa. Hänen mielestään erilaisten musiikkityylien hahmottaminen auttaa 

oppilaiden ohjaamisessa. 

”Omat lähtökohdat auttaa tosi paljon. Ymmärrys musiikista. Semmonen niinku aineenhallitsemi-

nen on tosi tärkeetä musiikinopetuksessa. Tottakai varmasti ihan yhtä tärkeetä muissaki aineissa. 

Mut jotenki musiikki on niin laaja aihealue että niinku sä voit upottaa koko sun elämän johonki 

flamenco-musiikkiin ja sit sä et ymmärrä sen ulkopuolelta mitään. Koen, että se et pystyy hah-

mottaan erilaisia musiikkityylejä ja ymmärtään niistä niin sitä kautta voi selventää oppilaalle et 

jos haluaa tehä tämmöstä niin tee näin. Se on luovaa toimintaa. Ymmärtää niitä erilaisia tilanteita 

ja miten niitä voi lähestyä tai miten tehä juuri päinvastaisesti tietyn tyylin sisällä. Semmone ai-

neen osaaminen ja ymmärrys musiikista. Koen, että se auttaa tosi paljon” (H5, 21.10.2021). 

Tehtävien jakaminen osiin 

Tehtävien rajaaminen ja jakaminen pienempiin onnistui haastateltavalla H4 luonnollisesti mu-

siikin luovaa tuottamista opettaessa.   
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”Mulle helppoa on tehtävien rajaaminen tarpeeks pieniin osiin. Musta on helppoa miettiä sen 

oman kontrollifriikkiyden kautta. Mulle toimi joskus sillon varhaisteininä hirveen hyvin, ku joku 

laulunopettaja sano että nyt skättisoolo. Saat käyttää vain kahekskasosia ja vaan näitä ääniä. Se 

oli ihanaa. Tarpeeks tarkat raamit. Koen, että oon aika hyvä keksimään niitä johdattelevia tehtä-

viä” (H4, 22.11.2021). 

Soittotaidot 

Tiedustelin kaikissa haastatteluissa sekä opettajan että oppilaiden soittotaitojen merkitystä mu-

siikin luovan tuottamisen opettamisessa. Haastateltavien mukaan kummallakaan ei ollut lähtö-

kohtaisesti merkitystä, mutta opettajan soittotaito saattaa toki toimia helpottavana tekijänä mu-

siikin luovan tuottamisen ohjaamisessa. Toisaalta H2 oli sitä mieltä, että musiikin luovan tuot-

tamisen ei tarvitse edes suoranaisesti liittyä soittimien soittamiseen, mikä laajentaa opettamisen 

mahdollisuuksia entisestään.   

”Jos lähdetään ihan improviosinnin ja tollasen alkeista niin sithän sillä ei välttämättä oo niin-

kään väliä koska ne harjoitteet voi siirtää moneen eri soittimeen. Opettajalle tuo turvaa, että jos 

saa tuettua osaamallaan soittimella” (H1, 20.11.2021).  

”Ei kauheesti (ole merkitystä soittotaidolla). Ehkä tässä on kans se, ku mä en oo taitava soitta-

maan mitään soitinta. Osaan soittaa pianoo, mut en koe et oisin tarpeeks taitava vaikka sooloileen 

pianolla niin en todellakaan. Ku en oo mikään virtuoosi missään, niin ei oppilaidenkaan tarvi 

välttämättä hirvesti tarvi osata soittaa mitään tiettyä instrumenttia et vois kokeilla jotain luovaa 

tuottamista. Ja minä ajattelen, et sitä luovaa tuottamista on niin monenlaista ja kaikki ei liity 

mihinkään tiettyyn soittimeen” (H2, 4.11.2021). 

Eriyttäminen 

Opetuksen eriyttämisestä oli viitteitä kaikkien haastateltavien puheissa. Esimerkiksi Karjalai-

nen-Väkevän ja Nikkasen (2013) mukaan opettajan tehtävä säveltämisen ohjaajana on toisinaan 

haasteellista, koska ohjauksen tarve vaihtelee kaikkien oppilaiden kohdalla. H5 avasi ajatuksi-

aan eriyttämisen suhteen hyvin yksityiskohtaisesti. Hän koki tärkeäksi, että pystyy joustamaan 

opetusmenetelmien suhteen erilaisten oppilaiden kanssa. 

”Minkä koen itse tärkeimmäksi on just se, että saa opetettua ne menetelmät mitkä sopii sille op-

pilaalle ja se on monesti tosi vaikeeta, koska kaikilla meillä on omat menetelmät niin se että 

opettaa ne itselle hyvät menetelmät ei aina toimi. Mä koen, että mä itse opettajana osaan tehä 

semmosta joustoa et mä osaan asettua toisen asemaan ja miettiä et millä muulla tavalla voisin 

selittää tän tai miten muuten tätä vois ajatella ja oon myös semmonen ajattelija, et mietin asiat 



83 

 

tosi monen kautta koska välttämättä ne ei iskostu yhellä tavalla niin sit mä mietin toista ja kol-

mattaki reittiä. Kun ymmärtää monesta suunnasta jonku ilmiön, nii sit sen niinku oikesti ymmär-

tää” (H5, 21.10.2021). 

Nuoremmat oppilaat 

H1 oli sitä mieltä, että nuorempi kohdeyleisö saattaa toisinaan olla vastaanottavaisempi impro-

visoimisen ja säveltämisen opettamisen suhteen. Hänen mielestään luovissa tehtävissä on hel-

pompi lähteä nuorempien oppilaiden kanssa leikillisistä lähtökohdista liikkeelle vanhempiin 

oppilaisiin verrattuna.   

”Ehkä parhaiten improvisaatiotreenejä sain tehtyä ala-aste ikäisten kanssa, koska improvisaatio 

ja säveltäminen lähtee aika paljon sellasesta kokeilusta ja sitte tuntuu et ala-astelaisia ja nuo-

rempia yläastelaisia saa paremmin tekemään semmosia tehtäviä et taputetaan oman nimen ryt-

miä ja kehitellään siitä. Tuntuu, et se jopa ehkä ois helpompaa ku nuorempien kanssa, koska sit 

vois pitää enemmän semmosta leikillistä aspektia ku ei oo sitä et vähä noloo taputtaa mun nimee. 

Miten tommosta lähtee ysiluokkasten kanssa rakentaan, ku ne on niin itsetietosia” (H1, 

20.11.2021). 

Hauskanpito sekä turvallinen ilmapiiri 

H3 ei mieltänyt musiikin luovan tuottamisen tuloksena syntyviä luovia produkteja tärkeiksi. 

Hän piti tärkeimpänä hauskanpitoa säveltämisen prosessissa. Myös turvallisen ilmapiirin mer-

kitys luovissa tehtävissä korostui erityisesti haastateltavan H3 puheissa. Turvallisuuden tun-

netta säveltämisessä ovat korostaneet ainakin Kaikkonen ja Laes (2013) sekä Klami (n.d.).   

”Kyllä se on ehdottomasti tärkee se että on turvallinen tila tai että just se, että ei naureta ja sillee 

et se ehottomasti vaatii. Tai niinku se et on turvallista jokasen kokeilla. Sen pitää olla semmosta 

ohjattua ja turvallista ja nimenomaan se et ei oo niinku vääriä säveliä ja se, että ei niinku liikaa 

nosta jalustalle sitä tuotosta mikä tulee vaan se prosessiki voi olla hauskaa ja tehä niinku mielui-

saa siitä prosessista että hei tää säveltäminen tai itse tekeminenki on hauskaa. Sit ku se on valmis 

niin tekee siitä prosessista semmosen helposti lähestyttävän ja mieluisan” (H3, 26.10. 2021). 

Musiikkiteknologia 

Musiikkiteknologia koettiin kaikkien haastateltavien keskuudessa työkaluksi, joka helpottaa 

musiikin luovan tuottamisen opettamista sekä madaltaa mahdollisia ennakkovaatimuksia, mitä 

musiikin tekeminen saattaisi edellyttää. Kaschubin ja Smithin (2013) mukaan uudistuneen tek-
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nologian myötä säveltäminen on mahdollista kaikille. Tutkimusjoukosta esimerkiksi H2 ilmai-

see, että Garageband-sovelluksen hyödyntäminen hienon teoksen säveltämisessä ei vaadi käyt-

täjältään aiempaa soittotaitoa.  

”Mun mielestä se on aivan erinomainen työkalu. Mun mielestä yks työkalu mikä voi varmasti 

vähentää sitä biisin tekemisen painetta on garageband. Sieltä löytyy niitä looppeja, joiden avulla 

täysin soittotaidotonkin voi tehdä hienon instrumentaalibiisin. Maailmassa on varmaan paljon 

ihmisiä jotka ei osaa hirvesti soittaa ite mut tekee erinomaista musiikkia tietokoneella täysin” 

(H2, 4.11.2021).   

Matala kynnys 

Yksi helpottava tekijä musiikin luovan tuottamisen opetuksessa saattaa olla opettajan omat rea-

listiset odotukset oppilailta. Näin ajatteli ainakin H2, joka pitää musiikin luovaa tuottamista 

matalan kynnyksen toimintana eikä halua odottaa oppilailtaan liikoja.   

”Mä pidän semmosta luovaa tuottamista semmosena aika matalan kynnyksen juttuna, joka liittyy 

mun taustaan. Osaan tehdä kaikkea vähän, mutta en mitään erityisen hyvin. Enkä odota oppilaal-

takaan sen enenmpää” (H2, 4.11.2021). 

5.4.2 Opetusta vaikeuttavat tekijät 

Opetusta helpottavien tekijöiden lisäksi haastateltavilla nousi esille myös erilaisia käsityksiä 

musiikin luovan tuottamisen opetusta vaikeuttavista tekijöistä. Esimerkiksi Karjalainen-Väke-

vän ja Nikkasen (2013) mukaan säveltämisen ohjaajan rooli voi olla toisinaan haasteellinen 

moninaisista syistä johtuen.   

Suuri ryhmä 

Partti (2016c) nimeää suurimmaksi haasteeksi musiikin luovan tuottamisen opettamisen ta-

pauksessa juurikin ryhmien suuret kokoluokat.  Haastateltava H2 koki, että varsin yleisten suu-

rempien oppilasryhmien ohjaaminen musiikin luovan tuottamisen tapauksessa vaatii opettajalta 

paljon suunnittelua tuntijärjestelyjen suhteen, jotta voidaan välttää kaaoksen syntymistä. 

”Ja sit toki sen takia, et jos on koulurealismia ku on se, et oppilaita on helposti pari kymmentä 

niin se vaatii aika paljon didaktista pohdintaa et missä vaiheessa sanon mitäkin kellekkin. Mitä 

soittimia, mitä musaohjelmia käytetään et siitä hommasta ei tuu kaaos. Ja että saa saatettua ih-

misiä eteenpäin totaalisesta luovasta blokista” (H2, 4.11.2021). 
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Ryhmädynamiikka 

H5 taas koki, että ryhmän dynamiikalla saattaa olla vaikutusta tuntien sujuvuuteen. Hänen ku-

vailemana pelkästään parikin haasteellista oppilasta saattaa viedä muun luokan huomion koko-

naan pois opetuksesta.   

”Tottakai ryhmädynamiikka voi vaikeuttaa tosi paljon jos on vaikka pariki vaikeeta oppilasta, 

jotka saa sen luokan huomion herpaantumaan niin se voi tehdä tosi ikävää siitä toiminnasta” 

(H5, 21.10.2021). 

Oppilaiden ennakko-odotukset 

Haastateltava H5 koki myös oppilaiden mahdollisten ennakko-odotusten vaikeuttavan opetta-

mista.   

”Sitten ehkä ennakko-odotukset. Vaikka ollaan peruskoulussa ja vaikka ei oo silleen soittotaustaa 

niin voi niilläki oppilailla olla ennakko-oletuksia, vaikka ne ei oo niin spesifejä ku vaikka soitto-

oppilailla jotka on vuosikausia soittanut ja fiilistelly musaa. Voi olla, että oppilas on päättänyt 

että rock musa on perseestä ja ei halua soittaa sitä. Miten saat semmoset oppilaat soittamaan 

rockia?” (H5, 21.10.2021). 

Vieras instrumentti 

Oppilaan soittotaidoilla ei lähtökohtaisesti ollut haastateltavan H2 mukaan merkitystä musiikin 

luovan tuottamisen opettamisen suhteen. Toisaalta hän oli kuitenkin sitäkin mieltä, että jonkin-

lainen oppilaiden instrumenttitietämys voi auttaa pääsemään vauhtiin.   

”Tietenki semmostahan on aina vaikeaa opettaa, jos joku instrumentti ei oo oppilaille yhtään 

tuttu. Et ei oo vaikka niistä rummuista tiedä mikä on hihat tai virvel. Ei voi käyttää vaikka käsit-

teitä et soita nyt siihen virveliin. Ehkä se, että oppilaalla on jotaki sitä instrumentin hallintaa edes 

alkeita niin varmasti auttaa” (H2, 4.11.2021). 

Korkeat tavoitteet 

Haastateltavan H3 mukaan musiikin luovan tuottamisen opetusta voi vaikeuttaa, jos opettaja 

asettaa tavoitteet liian korkealle. Esimerkiksi Muhonen (2013) suosittelee aloittamaan säveltä-

misen oppilaiden kanssa aluksi innostamalla ja lähtemällä liikkeelle matalan kynnyksen lähes-

tymistapojen, kuten luomuksen aiheen pohtimisesta.   
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”Just se, että on tavoitteet liian korkeella ja on sillee et opettaja vaan noniin kitara käteen ja 

improvisoi tai sävellä tai ihan mitä vaan” (H3, 26.10. 2021). 

Ohjeistuksen puute 

Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen (2013) kertovat erilaisista säveltämisen ohjaajan rooleista, 

joita opettaja voi omaksua ohjatakseen erilaisia ja eri vaiheissa olevia ryhmiä eteenpäin. Haas-

tateltavan H3 edeltävästä ja tulevastakin aineistoesimerkistä käy ilmi myös epämääräisen oh-

jeistuksen heikentävä vaikutus musiikin luovan tuottamisen opettamiseen. 

”Niinku et tavallaan ei oo semmosta fokusta et oppilaat ei tiedä et mitä täs niinku tehään ja mikä 

pointti. Mikä on oikein ja mikä on väärin. Mitä mun pitää soittaa tai niinku jotenki semmonen 

epämääräisyys tekee siitä vaikeeta” (H3, 26.10. 2021). 

Korkea kynnys 

Toisaalta opettajalla itsellään saattaa olla korkeampi kynnys musiikin luovan tuottamisen opet-

tamiselle johtuen sen vaikeahkoksi koetusta luonteesta, kuten H1 sanoittaa ajatuksiaan.   

”Välillä tuntuu et kynnys improvisoinnin tai säveltämisen opettamiselle on aika korkee, koska se 

kuitenki näyttäytyy itselle jotenki haastavampana aiheena opettaa ku että otappa kitaralla d-

sointu. Et se on jotenki paljo helpompi toteuttaa se bändimusisointi ja sellanen. Et miten sitä sit 

lähtee läherstymään niin jos nyt tän hetkisiä valmiuksia lähettäis, et pidäppä tänään lonkalta 

improvisaatiotunti niin vois vähä jännittää oli kohderyhmä kuka tahansa” (H1, 20.11.2021).   

5.4.3 Käsitykset itsestä musiikin luovan tuottamisen opettajana 

Haastattelemillani musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla oli joitain käsityksiä it-

sestään musiikin luovan tuottamisen opettajina. Käsityksiä saattoi ilmetä vähemmän johtuen 

vielä toistaiseksi haastateltavien vähäisemmästä opettajan kokemuksesta.   

Osallistava opettaja 

Haastateltavien omissa käsityksissä korostui halukkuus olla osallistava opettaja eli sellainen, 

joka haluaa päästää jokaisen halukkaan oppilaan osallistumaan musiikin luovan tuottamisen 

aktiviteetteihin, vaikka aiempi kokemus ja osaaminen olisi kuinka vähäistä. Tämä kaikille mah-

dollinen musiikin luova tuottaminen on varsin yleinen näkökulma etenkin tuoreessa suomalai-

sessa musiikkikasvatuksen kirjallisuudessa (Muhonen, 2013; Ojala & Väkevä, 2013; Partti & 

Ahola, 2016). 
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”Tai asennoituis,et jotku saa soittaa ja jotkut ei vaan nimenomaan sillee et kaikki voi soittaa tai 

et kaikilla on mahollisuus siihen” (H3, 26.10. 2021).  

”Oon idealisti, mut koen et mun tehtävä opettajana on saada jokainen oppilas kokemaan itsensä 

taiteilijaksi. Musiikin luova tuottaminen on siinä ihan ykkönen. Se kun näkee aikuisen lauluoppi-

laan pelästymään sitä, et hei se muunteli melodiaa ihan ite ilman et annoin sille mitään esimerk-

kiä tai melismaa eteen et toista tämä. Sit ku näkee sen et se ihminen rupee säihkymään et hitto 

minä olen muusikko niin se on ihanaa. Siitä on must kyse. Ryhmäopetuksessa en tiiä onko se 

samalla tavalla mahdollista. Nuoriso rupee aina katteleen, et toi on toi virallinen hyvä kitaristi 

niin enhän minä saa täällä mitään tehdä” (H4, 22.11.2021).   

Ennakkoluulottomuus 

Hieman samankaltainen avoin ja ennakkoluuloton käsitys oli haastateltavalla H5, joka ei halua 

opettajana arvottaa oppilaita tai ”gatekeepata” eli niin sanotusti pitää salaisuuksia heiltä.  

”Mun mielestä se on yks tärkeimpiä edellytyksiä luovuuteen, että ei oo mitään gatekeeppausta tai 

arvottamista vaan et yrittää mahollisimman ennakkoluulottomasti opettaa musiikkia ja improvi-

sointia ylipäänsä” (H5, 21.10.2021). 

Luovuuden vapauttaja 

Haastateltavilla oli aito halu auttaa opettajina oppilaitaan eteenpäin luovissa aktiviteeteissa. 

Haastateltava H5 ilmaisi sanallisesti jopa tavoitteensa tehdä itsensä lopulta opettajana tarpeet-

tomaksi oppilaalle improvisoinnin opettajana.   

”Ja että saa saatettua ihmisiä eteenpäin totaalisesta luovasta blokista” (H4, 22.11.2021).  

”Tietenki siis improvisointia mä opetan tosi paljon mun oppilaille ja se on semonen mitä mä 

vaalin ja vaikka oppilas olis kiinnostunu nimenomaan soittamisesta nin mä pyrin siihen, että ta-

vallaan semmonen oppimaan oppimisen ympäristö että se oppilas pystyy jossain vaiheessa ole-

maan silleen, että ei mun tarvi kuunnella tota kummallista kaveria vaan mä voin tehdä mitä mä 

haluan” (H5, 21.10.2021). 

Kokemuksen puute 

Haastateltavien käsitykset itsestään musiikin luovan tuottamisen opettajina olivat tässä vai-

heessa vielä hieman jäsentymättömiä heidän omienkin sanojensa perusteella vähäisen opettaja-

kokemuksen vuoksi. He olivat kuitenkin toiveikkaita sen suhteen, että kokemus tekee varmem-

maksi musiikin luovan tuottamisen opettajaksi.   
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”Se jotenki tuntuu et on sellanen asia et omakohtasesti tuntuu et se on just niitä juttuja mitä oppii 

ammatin myötä paremmin. Et kylhän se jotenki sellanen asia on mitä pitäs vaan silleen tehdä” 

(H1, 20.11.2021).  

”Oon päässy tekemään semmosta (musiikin luovan tuottamisen opettamista) toistaseks aika vä-

hän. Se kiinnostaa mua työelämässä, että pääsee harjottelemaan sitä lisää. Mä luulen et se tulee 

olemaan mun vahvuus, kunhan mä saan siihen rutiinia ja kunhan saan testattua monia työkaluja” 

(H4, 22.11.2021). 
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6 Pohdinta 

Tässä luvussa esitän pohdintoja toteuttamastani pro gradu -tutkielmasta eri näkökulmista kat-

sottuna. Ensimmäisessä alaluvussa (5.1) teen yhteenvetoa tuloksista sekä esitän johtopäätöksiä 

tuottamastani aineistosta peilaten niitä asettamiini tutkimuskysymyksiin sekä aiempaan aihee-

seen liittyvään kirjallisuuteen. Toisessa alaluvussa (5.2) pohdin tutkielmani eettisyyttä ja luo-

tettavuutta. Viimeisessä alaluvussa (5.3) toteutan pienen yhteenvedon tästä pro gradusta ja eh-

dottelen ideoita jatkotutkimukselle.   

6.1 Tulosten yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 

Päätutkimuskysymyksenä pro gradussani oli: ”Millaisia käsityksiä musiikkikasvatuksen mais-

terivaiheen opiskelijoilla on musiikin luovasta tuottamisesta?” Haastattelemieni musiikkikas-

vatuksen maisterivaiheen opiskelijoiden käsitykset jakautuivat tulkintani mukaan musiikin luo-

van tuottamisen määritelmiin, musiikin tyylilajeihin sekä mielikuviin musiikin luovasta tuotta-

misesta. Haastateltavien käsitysten perusteella musiikin luova tuottaminen on hyvin monipuo-

lista toimintaa. Käsitysten välillä oli paljon yhtäläisyyksiä keskenään sekä aiemman tutkimus-

kirjallisuuden kanssa, mutta eroavaisuuksia ja harvinaisempiakin käsityksiä nousi esille. Ylei-

simmin haastattelemani opiskelijat yhdistivät säveltämisen, improvisoinnin, sovittamisen, mu-

siikkiliikunnan ja musiikillisen keksinnän musiikin luovaan tuottamiseen. Nämä samat toimin-

tatavat toistuvat myös musiikin luovaa tuottamista käsittelevässä kirjallisuudessa eniten (Jun-

tunen, 2013; Partti & Ahola, 2016, s. 9–10, 100; Väkevä & Tikkanen, 2013). 

Haastateltavien harvinaisemmat, mutta sitäkin mielenkiintoisemmat musiikin luovan tuottami-

sen määritelmät liittyivät musiikin soittamiseen, kuuntelemiseen, äänien tutkimiseen sekä kaik-

keen mahdolliseen musiikilliseen toimintaan. Osan mielestä kaikki musisointi, joka tapahtuu 

ilman nuotteja, on automaattisesti musiikin luovaa tuottamista, mutta toisaalta nuoteista soitta-

minenkin ymmärrettiin jollain tavalla luovana toimintana. Osa määritteli kaiken soittamisen 

suoraan musiikin luovaan tuottamiseen, käytettiin apuna nuotteja tai ei. Musiikin kuuntelemi-

nenkin saatettiin kokea luovana toimintana. Odena (2018, s. 144) liitti musiikilliseen luovuu-

teen musiikin arvioinnin, jolla hän tarkoitti tietynlaista yksilölle merkityksellistä musiikin 

kuuntelua. Haastatteluissa nousi esille myös käsitys äänien tutkimisesta teknologian tarjoamin 

keinoin. Ojala ja Väkevä (2013) yhdistävät vastaavanlaisen äänen luovien mahdollisuuksien 

tutkimisen säveltämiseen. Parin haastateltavan laajat käsitykset suorastaan kumoavat kaikki 
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edeltävät määritelmät, sillä he ymmärsivät kaiken musiikin kanssa toimimisen automaattisesti 

luovaksi toiminnaksi. 

Musiikin tyylilajien välille ilmestyi haastateltavien käsitysten perusteella mielenkiintoinen vas-

takkainasettelu. Musiikin luovaa tuottamista ei pidetty yhtä tavanomaisena klassisessa musii-

kissa verrattuna rytmimusiikkiin eli esimerkiksi jazzmusiikkiin tai populäärimusiikkiin. Heidän 

omat kokemuksensa musiikin luovasta tuottamisesta pohjautuivat enemmän rytmimusiikin 

koulutukseen tai sen parissa toimimiseen, verrattuna klassisen musiikin koulutukseen tai sen 

viitekehyksessä toimimiseen. Ashleyn (2016), Biasutin ja Frezzan (2009) sekä Poutiaisen 

(2013) mukaan improvisointi eli musiikin luominen hetkessä on hyvin yleistä etenkin jazzmu-

siikissa. 

Maisterivaiheen opiskelijoilla oli myös samanlaisia ja erilaisia käsityksiä musiikin luovan tuot-

tamisen mielikuvien suhteen. Lähes kaikki haastateltavat kokivat musiikin luovan tuottamisen 

ensisijaisesti mielekkäänä toimintana. Käsityksissä korostui myös tärkeänä musiikin luovan 

tuottamisen prosessien mielekkyyteen keskittyminen täydellisen lopputuloksen saavuttamisen 

sijasta. Musiikkikasvatuksen kirjallisuudessakin esimerkiksi säveltäminen tapauksessa proses-

sia pidetään tärkeämpänä kuin sen tuloksena mahdollisesti syntyvää luovaa produktia (Ojala & 

Väkevä, 2013; Talvitie, n.d.). Talvitien (n.d.) mukaan oppilaiden kannustaminen luovissa teh-

tävissä on tärkeintä ja Ervastin, Muhosen ja Tikkasen (2013) mukaan luovan prosessin myötä 

voidaan oppia uutta musiikista ja musiikkiteoksista. Vaikka Muhonen (2013) pitääkin säveltä-

misen prosessia tärkeänä, hänen mielestään produktin valmiiksi saattaminen on tärkeämpää.   

Toisaalta useimmat opiskelijat kokivat musiikin luovan tuottamisen toisinaan myös haasteel-

liseksi tai jopa pelottavaksi oli kyse sitten sen harjoittamisesta itsekseen tai toisille opettami-

sesta. Erityisesti improvisointi näyttäytyi haastateltavien keskuudessa haasteellisena. Juntusen 

(2013) mukaan improvisointi saattaakin toisinaan olla hallitsemattoman luonteensa vuoksi jän-

nittävää ja pelottavaa. Hänen mukaansa liiallinen kriittisyys ja virheen pelko saattavat rajoittaa 

yksilön luovaa ilmaisua.   

Päätutkimuskysymykseni lisäksi esitin kolme alakysymystä, joista ensimmäinen oli: ”Millaisen 

pohjan aiempi harrastuneisuus ja omatoiminen harjoittelu muodostavat musiikin luovalle tuot-

tamiselle?” Yleistettävää vastausta en kykene tähän kysymykseen tarjoamaan, mutta tuottamas-

tani aineistosta nousi esille tulkintani mukaan haastateltavien erilaisia käsityksiä, mistä heidän 

valmiutensa ennen musiikkikasvatuksen koulutusta ovat peräisin. Vastauksista oli mahdollista 

myös tehdä hieman tulkintoja siitä, mihin musiikin luovan tuottamisen osa-alueeseen aiempi 
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aktiivisuus tarjosi valmiuksia. Kaikkia haastateltavia yhdisti ensinnäkin heidän omakohtainen 

kiinnostuksensa ja innostus musiikin luovaa tuottamista kohtaan, jonka myötä jokainen musiik-

kikasvatuksen maisterivaiheen opiskelija oli harjoitellut jossain määrin musiikin luovaa tuotta-

mista oma-aloitteisesti ennen musiikkikasvatuksen opintoja, osa enemmän ja osa vähemmän. 

Lähes kaikilla haastateltavilla oli taustalla myös jotain formaalia musiikin koulutusta, jossa oli 

perehdytty jonkin verran musiikin luovaan tuottamiseen. Käsitykset jakaantuivat tulkintani mu-

kaan formaaliin koulutukseen ja informaaliin oppimiseen. 

Formaalin koulutuksen tapauksessa useimmat mainitsivat musiikkioppilaitokset, kuten konser-

vatoriot tai musiikkiopistot, joista nämä haastateltavat olivat saaneet eri tasoista koulutusta joko 

instrumenteissaan tai musiikinteorian opinnoissaan. Musiikkioppilaitosten musiikinteoria- ja 

instrumenttiopinnot sekä bändiharjoitukset tarjosivat mahdollisuuksia etenkin improvisoinnin 

kehittämiseen, mutta myös sovittaminen ja säveltäminen olivat läsnä ehkä enemmänkin musii-

kinteorian tunneilla. Improvisointi oli myös mahdollista osalla haastateltavista musiikkioppi-

laitosten järjestämissä esiintymistilanteissa, joita esimerkiksi yhden haastateltavan mukaan oli 

konservatorion ammattipuolen opinnoissa runsaasti. Musiikkioppilaitosten tarjoamien val-

miuksien lisäksi ainakin yksi musiikkiluokilla ollut opiskelija muisti, että tämän peruskoulu- ja 

lukioaikoina oli ollut joitain säveltämismahdollisuuksia, vaikkakin yleisesti vähäisemmin. Eräs 

haastateltava taas koki edistyneensä musiikin luovassa tuottamisessa tämän teatteri- ja musiik-

kiteatterikoulutuksen myötä.   

Informaalin oppimisen eli formaalien koulutuslaitosten ulkopuolella tapahtuneen oppimisen 

suhteen kaikki haastateltavat olivat kokeneita. Oma kiinnostus musiikin luovaa tuottamista koh-

taan toimi heillä motivaattorina jopa jo varhaisesta lapsuudesta alkaen. Omatoiminen musiikin 

luovan tuottamisen kanssa puuhastelu kattoi useimmilla ainakin säveltämisen, improvisoinnin 

sekä sovittamisen. Osalla haastateltavista oli myös runsaasti kokemusta sovittamisesta ja mu-

siikin tuottamisesta vapaa-ajan bänditoiminnan myötä. Yksi haastateltava kertoi toisista poike-

ten aloittaneensa musiikin luovan tuottamisen musiikkiteknologisten työvälineiden innoitta-

mana. Kaschub ja Smith (2013) ovatkin sitä mieltä, että teknologian kehittyminen on mahdol-

listanut ja mahdollistaa säveltämisen kaikille siitä kiinnostuneille, koska uudistuneiden työvä-

lineiden myötä musiikin luominen ja esille tuominen ei vaadi enää yhtä paljon apukäsiä aiem-

paan verrattuna.   
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Tulkintani mukaan kaikilla haastateltavilla vaikuttaisi olleen jonkinlainen pohja musiikin luo-

valle tuottamiselle jo ennen musiikkikasvatuksen koulutuksen aloittamista. Osalla opiskeli-

joista vaikutti olevan enemmän kokemusta musiikin luovasta tuottamisesta ennen musiikkikas-

vatuksen opintoja kuin toisilla. Yleisimmät haastateltavien mainitsemat musiikin luovan tuot-

tamisen muodot ennen musiikkikasvatuksen opintojen aloittamista olivat improvisointi ja sä-

veltäminen. Myös sovittaminen ja musiikkiteknologia mainittiin. Aiempi harrastuneisuus ja 

oma-aloitteisuus musiikin luovassa tuottamisessa vaikuttaisivat tarjoavan otollisen pohjan, 

jonka päälle on hyvä rakentaa edelleen osaamistaan eteenpäin musiikkikasvatuksen opinnoissa. 

Kriittisenä huomiona sanottakoon, että tämän teeman yhteydessä olisi ollut hyvä mahdollisuus 

esittää tarkempia kysymyksiä, kuten esimerkiksi ”Millaiseksi koit valmiutesi musiikin luovassa 

tuottamisessa aloittaessasi musiikkikasvatuksen opinnot?” Valitettavasti tajusin tämän mahdol-

lisuuden liian myöhäisessä vaiheessa.   

Asetin toiseksi alatutkimuskysymyksekseni: ”Millaisia valmiuksia suomalaiset musiikkikasva-

tuksen koulutusohjelmat (JY, OY, SibA) tarjoavat musiikin luovaan tuottamiseen ja sen opetta-

miseen?” Suoritin tiiviimmän katsauksen Jyväskylän yliopiston (2013; 2015; 2017; 2020), Ou-

lun yliopiston (2008; 2011; 2012; 2014; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022) sekä Tai-

deyliopiston Sibelius-Akatemian (2018; 2021) musiikkikasvatuksen koulutusohjelmien ope-

tusta ohjaaviin asiakirjoihin. Tutustuin sekä vanhempiin että uudempiin asiakirjoihin sen mu-

kaan, kuinka niitä oli saatavilla verkossa ja pyydettäessä. Katsauksessani perehdyin asiakir-

joissa lähinnä siihen, miten musiikin luova tuottaminen oli edustettuna niissä ja miten sen määrä 

oli mahdollisesti muuttunut asiakirjojen eri versioissa ja painoksissa. Tiiviin katsauksen perus-

teella musiikin luova tuottaminen on kunkin korkeakoulun kohdalla edustettuna sekä vanhem-

missa että uudemmissa opetussuunnitelmissa ja opinto-oppaissa.   

Jyväskylän yliopistossa (2013–2020) painotus on liittynyt enimmäkseen säveltämiseen ja so-

vittamiseen sekä musiikkiteknologian hyödyntämiseen näissä. Improvisointi vaikuttaa jääneen 

vähäisemmäksi Jyväskylän suhteen. Oulun yliopiston (2008–2022) tapauksessa opintoihin on 

kuulunut alusta alkaen improvisointia, säveltämistä, sovittamista ja musiikkiliikuntaa. Sibelius-

Akatemian (2018–2021) opintotarjonta on omaa luokkaansa, sillä useiden kurssien sisällöissä 

ja tavoitteissa mainitaan improvisointi, säveltäminen, sovittaminen, musiikkiliikunta ja tai-

teidenvälinen työskentely. Säveltämisen pedagogiikkakin on osa useampaa opintojaksoa. Kaik-

kia näitä koulutusohjelmia yhdistää se, että osa opinnoista on valinnaisia eli opiskelijan omat 

kiinnostuksenkohteet saattavat vaikuttaa merkittävästi tämän saamiin musiikin luovan tuotta-

misen valmiuksiin.   
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Haastattelemistani musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoista yksi oli Jyväskylän yli-

opistosta, kaksi Oulun yliopistosta ja kaksi Sibelius-Akatemiasta. Tässäkään tapauksessa ai-

neistosta tulkitsemani tiedot eivät ole yleistettävissä, mutta opiskelijoiden käsitykset tarjoavat 

kuitenkin jonkinlaisia vertailumahdollisuuksia koulutusohjelmien asiakirjojen kanssa. Koulu-

tuksen tarjoamista musiikin luovan tuottamisen valmiuksista kysyttäessä jokainen haastateltava 

kertoi koulutuksen antaneen heille enimmäkseen hyviä valmiuksia musiikin luovaan tuottami-

seen sekä sen opettamiseen. Opiskelijat erittelivät saamiaan valmiuksiaan sovittamiseen, sävel-

tämiseen, improvisoimiseen, musiikkiliikuntaan sekä näiden ohjaamiseen. Haastattelemani 

opiskelijat mainitsivat kukin useampia opintojaksoja, joilta he kokivat saaneensa musiikin luo-

van tuottamisen valmiuksia. Näihin yliopistokohtaisiin opintojaksoihin voi tutustua tarkemmin 

osiossa 5.3.1.   

Pro gradu -tutkielmani tuloksia voisi vertailla Lightfootin (2020) tekemän maisterintutkielman 

tulosten kanssa. Hän haastatteli tutkimuksessaan viittä musiikinopettajaa, joilla oli vuodesta 

neljään vuoteen opetuskokemusta ja haastattelujen aiheena oli heidän kokemuksensa musiikin 

luovan tuottamisen opettamisesta. Lightfootin (2020) tutkimukseen osallistuneet opettajat ko-

kivat heidän musiikin luovan tuottamisen valmiutensa puutteellisiksi. Heidän opinnoissaan (JY, 

OY ja SibA) musiikin luovaa tuottamista oli käsitelty niukasti ja valmiudet olivat lähinnä oman 

mielenkiinnon ja harrastuneisuuden varassa. Tekemäni tutkielman tulokset poikkeavat selvästi 

Lightfootin maisterintutkielman tuloksista, sillä haastattelemani musiikkikasvatuksen maisteri-

vaiheen opiskelijat kokivat lähtökohtaisesti vastaanottaneensa opinnoistaan hyvin valmiuksia 

musiikin luovaan tuottamiseen ja sen opettamiseen.   

Osa opiskelijoista koki kaipaavansa koulutuksiltaan enemmänkin valmiuksia musiikin luovan 

tuottamisen ja sen ohjaamisen suhteen. Jyväskylän yliopiston opiskelija kertoi, että improvi-

sointi on opinnoissa selkeästi pienemmässä roolissa ja hänen mielestään valmiudet sen suhteen 

ovat enemmän opiskelijan oma-aloitteisuudesta kiinni. Jyväskylän yliopiston (2020) opetus-

suunnitelmista kävi ilmi improvisoimisen vähäisempi määrä verrattuna esimerkiksi säveltämi-

seen ja sovittamiseen. Sibelius-Akatemian opiskelija koki kaipaavansa koulutukseltaan enem-

män valmiuksia musiikin luovan tuottamisen ohjaamiseen eli hänen sanojensa mukaisesti ni-

menomaan didaktisia keinoja ja pedagogisia materiaaleja. Tämä on mielenkiintoista, sillä Sibe-

lius-Akatemian (2021) opinto-oppaassa on kyllä useita mainintoja ainakin säveltämisen peda-

gogiikasta ja monen opintojakson sisältöjen yhteydessä mainittiin koulukontekstin huomioimi-

nen.   
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Haastateltavat opiskelijat toivat esille käsityksiään musiikkikasvatuksen opintojen luonteesta 

musiikin luovan tuottamisen suhteen. Useimpien mukaan opinnot koettiin luonteeltaan käytän-

nönläheisiksi. Useilla opintojaksoilla saatettiin esimerkiksi tehdä sellaisia musiikin luovan tuot-

tamisen harjoituksia, joita voisi sellaisenaan hyödyntää oppilaiden kanssa koulussa. Musiikin 

luovan tuottamisen harjoitteet koettiin lähtökohtaisesti myös helposti lähestyttävinä matalan 

kynnyksen aktiviteetteina, joita voisi tehdä kaiken ikäisten ja tasoisten oppilaiden kanssa. Mu-

honen (2013) suositteleekin oppilaiden kanssa säveltäessä käyttämään etenkin alussa matalan 

kynnyksen lähestymistapoja, kuten teoksen aiheen ja sanojen miettimistä, mikä helpottaa sä-

vellysprosessin aloittamista. Erään opiskelijan mukaan opinnot olivat tarjonneet myös ideoita 

oppilaiden innostamiseen luovissa tehtävissä, mitä Muhonen (2013) pitääkin tärkeänä varsinkin 

sävellyttämisen alkuvaiheissa. Lähes kaikki haastateltavat kokivat, että toisinaan musiikin luo-

vaa tuottamista esiintyi lähinnä opintojen taustalla eli heidän mukaansa saattoi olla tilanteita, 

joissa musiikin luovan tuottamisen valmiuksien saaminen oli opiskelijoiden omasta aktiivisuu-

desta tai oma-aloitteisuudesta kiinni.   

Musiikkikasvatuksen opintojen sisällöistä nousi myös erilaisia ajatuksia esille. Sisältöihin voi-

daan tietenkin lukea aiemmin mainitut musiikin luovan tuottamisen osa-alueet, kuten säveltä-

minen, sovittaminen, improvisointi, musiikkiliikunta sekä taiteidenvälinen työskentely, jotka 

olivat läsnä enemmän tai vähemmän kaikkien haastateltavien opinnoissa. Didaktiikka ei ollut 

kaikkien opiskelijoiden mieleen ja yksi pohtikin kriittisesti, olisiko hyödyllisempää päästä har-

joittelemaan musiikin luovan tuottamisen opettamista oikealle koululuokalle verrattuna tavan-

omaisempiin oman opiskelijaryhmän kesken toteutettaviin vertaisopetustuokioihin. Musiikin 

luovan tuottamisen pedagogiikkaa esiintyi kyllä haastateltavien mukaan kaikkien opinnoissa, 

vaikkakin se saattoi olla vähäisemmässä roolissa. Osan mielestä sitä oli tarpeeksi, mutta osa 

olisi kaivannut sitä enemmänkin. Tämä on hyvä uutinen, sillä esimerkiksi keinot säveltämisen 

tai muun musiikin luovan tuottamisen ohjaamiseen opettajien koulutuksissa ovat olleet vähäisiä 

Suomessa, Yhdysvalloissa ja muissakin maissa (Deemer, 2016; Partti, 2016c; Viig, 2015).   

Yliopistojen (JY, 2020; OY, 2022; SibA, 2021) musiikkikasvatuksen opetusta ohjaaviin asia-

kirjoihin tutustuessa huomasin, että opiskelijat voivat itse vaikuttaa saamiinsa musiikin luovan 

tuottamisen valmiuksiin omilla valinnoillaan opintojaksojen suhteen. Useampi haastateltava 

toikin saman huomion esille, sillä heidänkin mukaansa joillain tarjolla olevilla valinnaisilla 

opintojaksoilla keskitytään enemmän musiikin luovaan tuottamiseen kuin toisilla. Eräs opiske-

lija kertoi myös, että kurssille osallistuvien opiskelijoiden omilla kiinnostuksenkohteilla saattoi 
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toisinaan olla painoarvoa kurssien sisältöjen suhteen. Toisin sanoen, jos jotain opiskelijaa kiin-

nosti musiikin luova tuottaminen, sitä saatettiin käsitellä kurssin aikana enemmän. Lähes kai-

killa opiskelijoilla oli mielessä yksi tai useampi projektiluontoinen kurssi, joka koettiin antoi-

saksi musiikin luovaa tuottamista ajatellen. Projektit koettiin mielekkääksi esimerkiksi erilais-

ten isompien tai taitavien yhteistyötahojen vuoksi.   

Kolmantena ja viimeisenä alatutkimuskysymyksenä esitin: ”Millaisia käsityksiä musiikkikas-

vatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla on musiikin luovan tuottamisen opettamisesta?”. Haas-

tateltavien monipuoliset käsitykset jakaantuivat musiikin luovan tuottamisen opettamiseen liit-

tyen opetusta helpottaviin ja vaikeuttaviin tekijöihin sekä opiskelijoiden omiin käsityksiin 

heistä itsestään musiikin luovan tuottamisen opettajina. Opiskelijoiden käsityksiä opetusta hel-

pottavista ja vaikeuttavista tekijöistä on mielenkiintoista verrata aiemman tutkimuskirjallisuu-

den kanssa.   

Musiikin luovan tuottamisen opettamista helpottavia tekijöitä mainittiin haastattelutilanteissa 

runsaasti. Tärkeänä pidettiin esimerkiksi opetuksen mielekkyyttä ja sitä, että opettaja itse on 

innostunut opetettavasta aiheesta. Muhonen (2013) sekä Kaikkonen ja Laes (2013) kertovat, 

että opettaja voi tukea oppilaiden oppimista omaksumalla erilaisia rooleja oppilaiden tarpeisiin 

mukautuen. Opettaja voisi esimerkiksi olla heidän mukaansa innostaja, kannustaja tai mahdol-

listaja. Haastateltavien käsitysten mukaan myös musiikin oppiaineen monipuolinen aineenhal-

linta, kuten tietämys musiikin tyylilajeista tai osaaminen eri instrumenteilla koettiin opetusta 

helpottavana tekijänä. Oppilaiden eikä opettajankaan soittotaitoja pidetty kuitenkaan erityisen 

tärkeänä, koska lähtökohtaisesti musiikin luovaa tuottamista pidettiin kaikille mahdollisena ma-

talan kynnyksen toimintana. Samaa mieltä ovat esimerkiksi Partti ja Ahola (2016) sekä Ojala 

ja Väkevä (2013), joiden mukaan kuka tahansa voi säveltää.   

Opetussisältöjen eriyttäminen musiikin luovassa tuottamisessa nousi esille tavalla tai toisella 

haastatteluissa pariinkin otteeseen. Hyödyllisenä nähtiin esimerkiksi tehtävien pilkkominen 

pienempiin osiin sekä oppilaan asemaan asettuminen ja sen myötä tehtävien muokkaaminen 

heidän tarpeiden mukaisesti. Muhonen (2013) kertookin jakavansa oppilaiden kanssa toteutet-

tavan sävellyttämisen useamman vaiheen prosessiksi, joka alkaa oppilaiden innostamisella ja 

johtaa lopulta tuotoksesta nauttimiseen yhdessä. Karjalainen-Väkevä ja Nikkanen (2013) luon-

nehtivat säveltämisen opettajan tehtävää haasteelliseksi, koska oppilaiden ohjauksen tarve vaih-

telee tapauskohtaisesti. Erään haastateltavan mielestä musiikin luovan tuottamisen opettamista 
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helpottavana tekijänä saattoi toimia nuoremmat oppilaat. Hän koki, että esimerkiksi alakou-

luikäisiä oppilaita saisi innostettua paremmin joissain matalan kynnyksen improvisointitehtä-

vissä verrattuna yläkouluikäisiin oppilaisiin johtuen näiden korkeammasta itsetietoisuudestaan. 

Juntusen (2013) mukaan musiikkiliikunnallisissa improvisaatioharjoituksissa oppilaat toimivat 

samanaikaisesti ja joutuvat kukin keskittymään omaan toimintaansa, mikä tarjoaa kaikille mah-

dollisuuden rohkeampaan heittäytymiseen.  

Haastateltavien mukaan pienempiin osiin jaetut matalan kynnyksen luovat tehtävät koettiin 

opetusta helpottaviksi tekijöiksi. Kaufman ja Beghetto (2009) jakavat luovuuden vaativuutensa 

perusteella neljälle eri tasolle, jotka ovat miniluovuus, pikkuluovuus, ammattilaisen luovuus 

sekä suuri luovuus (ks. myös. Kaufman, 2016). Haastateltavien esille tuomat matalan kynnyk-

sen musiikin luovan tuottamisen harjoitukset voisivat hyvinkin sijoittua miniluovuuden tasolle, 

jossa toiminta on yksilölle itselleen uutta. Toisaalta riippuen musiikin luovan tuottamisen har-

joituksen tasoista, kyseessä voi olla myös pikkuluovuus, jolloin toiminnassa syntyy jotain mer-

kityksellistä myös muille kuin itselle. Esimerkiksi Muhonen (2013) korostaa sävellyttämisen 

tuloksena syntyneiden teosten valmiiksi saattamista sekä niiden dokumentoimista tai esittä-

mistä. Hänen mukaansa itse tuotetusta teoksesta voidaan nauttia yhdessä ja dokumentoinnin 

avulla sen äärelle voidaan palata jälkikäteen uudelleenkin. Kaufmanin ja Begheton (2009) mää-

rittelemä ammattilaisen luovuus vaatii nimensä mukaisesti ammattitasoista osaamista jollain 

alalla. Haastateltavien käsityksiin peilatessa voisi todeta, että suuren ryhmän ohjaaminen mu-

siikin luovassa tuottamisessa vaatii musiikinopettajalta jo ammattilaisen luovuutta, mitä kohti 

ehkä musiikkikasvatuksen opinnoissa tai viimeistään musiikinopettajan roolissa edetään.  

Turvallisen tilan merkitys ymmärrettiin haastatteluissa tärkeänä musiikin luovaan tuottamiseen 

liittyvissä harjoitteissa. Turvallisuuden tunteen merkitystä säveltämistehtävissä ovat korosta-

neet kirjallisuudessa esimerkiksi Klami (n.d.) sekä Kaikkonen ja Laes. Opetusta helpottavana 

tekijänä koettiin myös musiikin luovan tuottamisen mielekkääseen prosessiin keskittyminen 

valmiiden luovien tuotosten luomisen sijaan. Säveltämisen prosessiin keskittyminen on tyypil-

linen näkökulma musiikkikasvatuksen tuoreessa kirjallisuudessa (esim. Ervasti, Muhonen & 

Tikkanen, 2013; Talvitie, n.d.). Kaikki haastateltavat kokivat musiikkiteknologian tarjoamat 

monipuoliset mahdollisuudet musiikin luovaa tuottamista helpottavaksi tekijäksi, joka vähentää 

merkittävästi vaatimuksia aiempien musiikillisten valmiuksien suhteen. Haastateltavien käsi-

tykset ovat linjassa musiikkiteknologiaa käsittelevän kirjallisuuden (Kaschub & Smith, 2013; 

Partti & Westerlund, 2013) kanssa, joissa musiikkiteknologian ymmärretään edistävän ja hel-

pottavan säveltämistä ja sen mahdollisuuksia.   
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Uusikylä (2020, s. 101–102) jakaa mielellään luovuuden kolmeen osaan eli produktiin, proses-

siin ja persoonaan. Luovuuden jakaminen osiin helpottaa hänen mukaansa sen tutkimista. Mu-

siikkikasvatuksen tuoreen kirjallisuuden (ks. esim. Partti & Ahola, 2016) sekä haastateltavien 

käsitysten perusteella oppilaita voisi luonnehtia luoviksi persooniksi eli tässä tapauksessa esi-

merkiksi säveltäjiksi, jotka voivat musiikillisista taustoistaan riippumatta ryhtyä luovaan pro-

sessiin eli säveltämiseen ja sen tuloksena mahdollisesti luoda luovan produktin eli sävellyksen. 

Sekä haastateltavien käsitysten, että esimerkiksi Karjalainen-Väkevän ja Nikkasen (2013) mu-

kaan tärkeintä säveltämisessä on sävellysprosessin kokeminen eikä niinkään valmiiden produk-

tien tuottaminen. Tutkimusjoukkoni haastateltavat korostivat tärkeänä erityisesti säveltämisen 

prosessin mielekkyyttä ja hauskanpitoa sen aikana opetusta helpottavina tekijöinä.  

Musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijat nimesivät musiikin luovan tuottamisen opet-

tamista helpottavien tekijöiden lisäksi joitain opettamista vaikeuttavia tekijöitä. Suurempia op-

pilasryhmiä pidettiin haasteellisina haastateltavien keskuudessa. Partin (2016c) mukaan suu-

rimpana haasteena musiikin luovan tuottamisen opettamisessa on koettu juurikin liian suuret 

oppilasryhmät. Ryhmäkoon lisäksi eräs haastateltava toi esille heikon ryhmädynaamiikan, jolla 

hän viittasi sellaisiin oppilaisiin, jotka saattavat käytöksellään häiritä koko muun ryhmän kes-

kittymistä. Esille nousi myös oppilaiden mahdolliset ennakko-odotukset musiikin luovaa tuot-

tamista tai jotain musiikin tyylilajia kohtaan, jotka saattavat heikentää näiden opiskelumotivaa-

tiota. Yhtenä musiikin luovan tuottamisen opettamisen haasteena onkin Partin (2016a) mukaan 

koettu oppilaiden innottomuus musiikin luovaa tuottamista kohtaan.   

Vaikka oppilaiden soittotaidolla ei lähtökohtaisesti ollut haastateltavien mukaan merkitystä mu-

siikin luovan tuottamisen opettamisen suhteen, vaikeuttavana tekijänä koettiin kuitenkin myös 

totaalinen musiikillisen tietämyksen tai soittotaitojen puuttuminen. Lisäksi opettajan liian kor-

keat vaatimukset sekä luovien tehtävien epämääräinen ohjeistus saattoivat ymmärrettävästikin 

vaikeuttaa oppilaiden oppimista. Partti (2016a) luettelee musiikin luovan tuottamisen opetta-

misen haasteeksi myös opetusmenetelmien puutteen, joka saattaisi hyvinkin näyttäytyä oppi-

laille opettajan epämääräisen ohjeistuksen muodossa. Eräs haastateltava ilmaisi kynnyksen mu-

siikin luovan tuottamisen opettamiselle olevan korkeampi verrattuna esimerkiksi ehkä tyypilli-

sempään yhteismusisoinnin ohjaamiseen. Juntusen (2017) mukaan opettajilla on Suomessa 

huomattavasti vaikutusvaltaa opetuksen toteuttamisen suhteen, mikä saattaakin näyttäytyä si-

ten, että opetuksen sisältöjen painotukset vaihtelevat alue- ja koulukohtaisesti. Musiikin luovan 

tuottamisen opettaminen saattaa jäädä vähäiseksi joissain tapauksissa esimerkiksi juurikin kor-

kean kynnyksen vuoksi, jos opettaja päättääkin suosia lähinnä muita työskentelytapoja. 
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Musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla oli hieman käsityksiä itsestään musiikin 

luovan tuottamisen opettajina, mutta ymmärrettävästikin opiskeluvaiheessa niitä ei välttämättä 

ole vielä runsaasti, kuten haastattelemani joukko toikin sanallisesti esille. Käsitykset liittyivät-

kin tässä vaiheessa enemmän siihen, millaisia musiikin luovan opettajia haastateltavat haluai-

sivat tulevaisuudessa olla. Näissä käsityksissä korostui esimerkiksi osallistavan opettajan rooli 

nimenomaan sellaisessa merkityksessä, joka musiikkikasvatuksenkin tuoreessa kirjallisuudessa 

korostuu. Toisin sanoen tulevat musiikinopettajat ajattelevat, että kaikilla tulee olla mahdolli-

suus musiikin luovaan tuottamiseen riippumatta iästä tai aiemmasta kokemuksesta, kuten ajat-

televat esimerkiksi myös Partti ja Ahola (2016) sekä Unkari-Virtanen ja kollegat (2022). Haas-

tateltavat halusivat vapauttaa oppilaiden luovuuden sekä kehittää näitä jatkuvasti eteenpäin sen 

suhteen. Vähäisemmistä opetuskokemuksista huolimatta opiskelijat olivat toiveikkaita siitä, 

että työkokemus tuo lisää varmuutta musiikin luovan tuottamisen opettamiseen. Viig (2015) 

vahvistaa tämän, sillä hänen mukaansa kokemus luovissa aktiviteeteissa ja niiden ohjaamisessa 

tuovat opiskelijoilla ja opettajille lisää itsevarmuutta. 

6.2 Tutkielman luotettavuus ja eettisyys 

Tässä alaluvussa pohdin pro gradu -tutkielmani luotettavuutta ja eettisyyttä tekemääni työtä 

reflektoiden. Juutin ja Puusan (2020) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta käsitellään 

yleensä kolmen toisiinsa liittyvän sekä abstraktin käsitteen kautta, jotka ovat uskottavuus luo-

tettavuus ja eettisyys. Uskottavuudella tarkoitetaan heidän mukaansa sitä, kuinka hyvin tutki-

muksen lukijat hyväksyvät tulokset todellisiksi ja luottavat, että tutkija on tuottanut aineiston 

asianmukaisella tavalla sekä analysoinut sen huolellisesti. Luotettavuudella he viittaavat tutki-

jan kykyyn perustella koko tutkimuksen ajan ammattitaitoaan eli tämän valitsemia ja käyttämiä 

lähestymistapoja ja menetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseksi sekä tutkimuksen toteutta-

miseksi. Eettisyys tarkoittaa taas sitä, että tutkija on koko tutkimuksen ajan noudattanut eettisiä 

periaatteita esimerkiksi varmistaen, että tutkimukseen osallistujille ei aiheudu harmia tutkimuk-

sesta.  

Iiris Aaltion ja Anu Puusan (2020) mukaan omien valintojen kriittinen tarkastelu, tutkimusta 

ohjaavien sääntöjen tunteminen sekä luotettavuuskriteerien noudattaminen kuuluvat hyvään 

tutkimuskäytäntöön. Oleellista heidän mukaansa laadullisessa tutkimuksessa on se, että lukija 

ymmärtää tutkijan tekemiä ratkaisuja sekä perusteluja niiden taustalla. Lisäksi tekstistä tulisi 



99 

 

välittyä lukijalle tutkijan totuuden tavoittelu sekä tämän vilpittömyys tiedonhankinnassa ja tul-

kinnoissa. Olen parhaani mukaan esitellyt tutkimusongelmani omiin intresseihini ja aiempaan 

musiikkikasvatusta koskevaan kirjallisuuteen peilaten sekä oleellisimpia käsitteitä selittäen eri 

näkökulmista katsottuna. Kerroin myös perusteellisesti ja avoimesti aineiston tuottamisproses-

sista ja sen analysoinnista aiheeseen liittyvää ohjeistavaa kirjallisuutta apunani käyttäen. Olen 

merkinnyt käyttämäni lähteet tekstiviitteisiin ja lähdeluetteloon APA-tyylin mukaisesti mah-

dollisimman huolellisesti, jotta lukija voi löytää helposti saman tiedon äärelle. Vakuutan, että 

tässä tutkielmassa tekemäni tulkinnat ovat omiani, joita vertailen kriittisesti aineistoni ja aiem-

man teorian kanssa.  

Tutkija voi parantaa tutkimuksen luotettavuutta Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 165) mukaan 

raportoimalla tutkimusprosessiaan yksityiskohtaisesti. Luotettavuuteen voi heidän mukaansa 

parantaa myös se, että toinen tutkija arvioi tehtyä tutkimusprosessia. Olen pyrkinyt raportoi-

maan prosessiani tässä tutkielmassa mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Olen 

myös kehittänyt työtäni ohjaajani tarjoamien rakentavien ja arvokkaiden ohjausten sekä palaut-

teiden avulla. Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa luo-

tettavuutta lisää teorian ja empirian välisen suhteen pohtiminen, jota olen myös pyrkinyt tut-

kielmassani toteuttamaan sekä tulosluvussa (5) että johtopäätöksissä (6.1). 

Niikon (2003, s. 40) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa tulee pohtia tuotettujen kate-

gorioiden ja kuvauskategorioiden toistettavuutta. Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan laa-

dullisen tutkimuksen lukijalle tulisi tarjota mahdollisuus omien tulkintojen muodostamiseen. 

Pyrinkin toteuttamaan tutkielmani siten, että lukija pystyy seuraamaan analyysiprosessiani sekä 

kuvauskategorioiden muodostumista tulosluvussa (5). Uskoisin, että jos joku muu toteuttaisi 

fenomenografisen analyysin tuottamastani aineistosta, kuvauskategoriajärjestelmillämme ja tu-

losten raportoinnillamme olisi ainakin joitain yhtäläisyyksiä. Toisaalta Niikko (2003, s. 47–48) 

itsekin pohtii, pystyykö tutkija sulkea täysin pois omia kokemuksiaan ja ennakkoajatuksiaan 

aineistoa analysoidessaan. Uskoisin siis myös, että toinen henkilö saattaisi tulkita aineistoa eri 

tavalla oman esiymmärryksensä vuoksi, ja löytää sen myötä käsityksiä esimerkiksi monipuoli-

semmin kuin miten olen analyysiprosessissani löytänyt. Aaltion ja Puusankin (2020) mukaan 

täydellisen objektiivisuuden saavuttaminen on käytännössä mahdotonta, vaikka se onkin mer-

kittävä tieteellisyyden ihanne. Heidän mukaansa tutkija voi lisätä laadullisessa tutkimuksessa 

uskottavuutta tunnistamalla ja tunnustamalla omaa subjektiivisuuttaan. Vaikka olenkin pyrki-

nyt parhaani mukaan tulkitsemaan tuottamaani aineistoa subjektiivisesti, omaan esiymmärryk-
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seeni musiikin luovan tuottamisen suhteen ovat vaikuttaneet vahvasti ainakin omat kokemuk-

seni musiikin parissa, musiikkikasvatuksen opinnot, kandidaatintutkielman tekeminen samasta 

aihepiiristä sekä musiikin luovaan tuottamiseen liittyvään aiempaan kirjallisuuteen tutustumi-

nen tätä pro gradu -tutkielmaa tehdessä. 

Ennen puolistrukturoitujen teemahaastattelujen toteuttamista lähetin kullekin haastateltavalle 

teemat ja alustavat kysymykset (Liite 2), joiden pohjalta haastatteluissa edettiin satunnaisessa 

järjestyksessä. Ohjeistin heitä tutustumaan niihin pikaisesti esimerkiksi päivää ennen haastat-

telua. Uskoisin, että en vaikuttanut neutraaleilla teemoilla ja alustavilla kysymyksilläni haasta-

teltavien omaan ajatteluun musiikin luovan tuottamisen suhteen. Itse haastatteluissa pyrin jät-

tämään mahdollisimman paljon tilaa haastateltavien omille puheille välttelemällä välikom-

mentteja ja hymähdyksiä. Kiinnitin haastatellessa huomiota myös siihen, että oma esiymmär-

rykseni musiikin luovasta tuottamisesta pysyisi ainoastaan omana tietonani, jotta en vaikuttaisi 

haastateltavien ajatteluun ilmiöstä. Kriittisenä huomiona toteuttamistani haastatteluista ilmais-

takoon, että vaikka yritinkin pohtia ennakkoon mahdollisia tarkentavia kysymyksiä ja jatkoky-

symyksiä, olisin voinut käyttää niiden suunnittelemiseen huomattavasti enemmänkin aikaa. Voi 

toki olla myös, että haastattelujen jännittävän luonteen vuoksi unohdin esittää mielessä olleita 

lisäkysymyksiä, joiden avulla haastateltavien käsitykset olisivat saattaneet olla entistä yksityis-

kohtaisempia.  

Jo ennen tutkimusaineiston tuottamista pohdin, osallistuuko haastatteluihin ensisijaisesti opis-

kelijat, joilla on lähtökohtaisesti enemmän kokemuksia ja varmuutta musiikin luovan tuottami-

sen suhteen. Ennakko-oletukseni osoittautui kuitenkin vääräksi, sillä haastateltavien käsitykset 

ja kokemukset musiikin luovasta tuottamisesta ja heidän taustoistaan sen suhteen vaihtelivat 

yksilöittäin, vaikka toki samankaltaisiakin piirteitä esiintyi huomattavasti. Mielenkiintoista on 

pohtia, miten tutkielman tulokset muuttuisivat, jos haastattelemieni opiskelijoiden tilalle vaih-

tuisi täysin eri opiskelijat. Uskoisin, että tulokset saattaisivat muuttua hieman, mutta yleisimmät 

käsitykset pysyisivät oletettavasti lähestulkoon samoina. Tutkimusjoukkoni (N=5) oli toisaalta 

hyvin pieni, mikä saa myös miettimään, voisiko aineistosta nousta enemmän ja monipuolisem-

min käsityksiä esille, jos tutkimusjoukko olisi tuplasti suurempi. Ainakin määrällisesti vahvim-

mat käsitykset luultavasti vahvistuisivat entisestään, mutta joukkoon saattaisi tulla lisää harvi-

naisempia ja mielenkiintoisempia musiikin luovan tuottamisen ymmärtämisen tapoja.  
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Tutkimuseettiset kysymykset huomioidaan Güntherin ja Hasasen (n.d.) mukaan kaikissa tutki-

muksen vaiheissa aina suunnittelusta raportointiin asti. Olen pyrkinyt noudattamaan tätä tut-

kielmaa tehdessäni Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012, s. 6–7) laatimia hyvän tieteelli-

sen käytännön ohjeistuksia. Pro graduni tapauksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi rehellisyyttä, 

huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen eri vaiheissa, muiden tutkijoiden tekemien töiden asi-

anmukaista huomiointia sekä eettisesti kestävien tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmien so-

veltamista. Olen noudattanut tässä työssä parhaani mukaan myös Tutkimuseettisen neuvottelu-

kunnan (2019, s. 7–13) laatimia ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita eli olen 

kunnioittanut haastatteluihin osallistuneiden henkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta 

sekä toteuttanut tutkielmani siten, että haastateltaville ei pitäisi aiheutua riskejä, vahinkoja tai 

haittoja. Tästä pidin huolen anonymisoimalla haastateltavien tietoja siten, että heitä ei pitäisi 

voida tunnistaa esittelyistä tai aineistoesimerkeistä. Tiedotin haastattelujen alussa tutkimukseen 

osallistuneita heidän oikeuksistaan koska tahansa esimerkiksi keskeyttää osallistumisensa sekä 

saada tietoa toteuttamani pro gradun sisällöstä ja tuottamani aineiston säilyttämisen elinkaa-

resta. Kerroin haastateltaville, että poistan tutkielmaani varten kerätyn aineiston eli haastattelu-

jen äänitteet ja litteroinnit työn valmistuttua, ja sen teen. 

6.3 Lopuksi 

Päätavoitteenani tässä pro gradu -tutkielmassa minulla oli selvittää, millaisia käsityksiä suoma-

laisten yliopistojen musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla on musiikin luovasta 

tuottamisesta. Lisäksi minua kiinnosti myös, millaisen pohjan aiempi aktiivisuus muodostaa 

musiikin luovalle tuottamiselle, millaisia valmiuksia suomalaiset musiikkikasvatuksen koulu-

tusohjelmat tarjoavat musiikin luovalle tuottamiselle ja sen opettamiselle sekä millaisia käsi-

tyksiä musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla on musiikin luovan tuottamisen opet-

tamisesta. Päädyin valitsemaan tämän aiheen, koska olen itse kiinnostunut musiikin luovasta 

tuottamisesta. Lisäksi aihe on ollut jo pidempään ajankohtainen etenkin musiikkikasvatuksen 

tutkimuskirjallisuudessa johtuen musiikin luovan tuottamisen vähäisyydestä tai jopa poissa-

olosta suomalaisessa musiikkikasvatuksessa (ks. Partti, 2016; Juntunen, 2011, s. 54; Unkari-

Virtanen., ym, 2022), vaikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1994, 2004, 

2014) ja lukion opetussuunnitelman perusteissa (1994, 2003, 2015, 2019) musiikin luova tuot-

taminen on mainittu jossain muodossa musiikin oppiaineen opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä 

jo ainakin parin vuosikymmenen ajan.  
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Musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoiden käsitykset musiikin luovasta tuottamisesta 

olivat monipuolisia ja ajatuksia avartavia. Uskoisin, että pro graduuni tutustumisesta voisivat 

hyötyä ensisijaisesti kaikki jollain tavalla musiikkikasvatuksen, musiikin opettamisen sekä tie-

tenkin musiikin luovan tuottamisen kanssa tekemisissä olevat henkilöt, oli kyseessä sitten jo 

työllistyneet musiikinopettajat, musiikkikasvatuksen opiskelijat tai musiikkikasvatuksen tutki-

jat. Tuottamani aineiston perusteella musiikin luova tuottaminen voi olla paljon muutakin kuin 

kirjallisuudessa yleisimmin toistuvat osa-alueet, kuten säveltäminen ja improvisointi. Musiikin 

luova tuottaminen voi olla yksilöllistä; jollekin se on musiikin kuuntelemista ja toisilla se ilme-

nee heti soittimeen tarttuessa. Monipuolisuuden lisäksi musiikin luovaa tuottamista pidettiin 

musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoiden keskuudessa enimmäkseen mielekkään 

toimintana, vaikkakin toisinaan sitä pidettiin myös haasteellisena ja jännittävänä. Aiempi har-

rastuneisuus ja omatoimisuus musiikin luovassa tuottamisessa vaikuttaisivat tarjoavan siihen 

otolliset kehittymismahdollisuudet henkilöille, jotka aloittavat musiikkikasvatuksen opinnot. 

Eräs opiskelija pystyi esimerkiksi poimimaan sanojensa mukaan musiikkikasvatuksen opinto-

jaksoista enemmän ideoita musiikin luovaan tuottamiseen aiempien vahvojen valmiuksiensa 

vuoksi. Musiikkikasvatuksen opintoihin haettaessa opiskelijalta odotetaankin oikeastaan jo jon-

kinlaista osaamista musiikin luovassa tuottamisessa ainakin improvisoimisen muodossa. 

Suomalaiset musiikkikasvatuksen koulutusohjelmat (JY, OY, SibA) vaikuttaisivat tarjoavan 

opiskelijoilleen hyviä valmiuksia musiikin luovaan tuottamiseen ja sen opettamiseen. Opiske-

lijoiden käsitykset heidän saamistaan musiikin luovan tuottamisen valmiuksista olivat enim-

mäkseen yhtäläisiä opetusta ohjaavien asiakirjojen kanssa. Valmiuksia oli tarjolla erityisesti 

säveltämiseen ja sovittamiseen, mutta myös vaihtelevammin improvisointiin, musiikkiliikun-

taan ja taiteidenväliseen työskentelyyn sekä kaikkien näiden edeltävien ohjaamiseen. Toisinaan 

kuitenkin musiikin luovan tuottamisen valmiuksien hankkiminen oli opiskelijoiden kurssiva-

linnoista, oma-aloitteisuudesta tai heidän intresseistään riippuvaisia. Opiskelijoiden kokemat 

valmiuksien puutteet olivat vähäisiä. Ainoastaan yksi haastateltavista olisi kaivannut lisää di-

daktisia ja pedagogisia keinoja musiikin luovan tuottamisen opettamiseen. Käsitykset musiikin 

luovan tuottamisen opettamisesta olivat kiinnostavia ja myös osittain linjassa ajankohtaisen 

musiikkikasvatuksen kirjallisuuden kanssa. Opiskelijat listasivat useita opetusta helpottavia te-

kijöitä, kuten eriyttämisen, musiikkiteknologian ja opettajan oman innostuneisuuden. Näiden 

vastapainoksi opiskelijat mainitsivat opetusta vaikeuttavia tekijöitä, kuten suuret ryhmäkoot, 

heikot ohjeistukset sekä opettajan oman korkean kynnyksen musiikin luovan tuottamisen opet-
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tamiseen. Haastateltavien omat käsitykset itsestään musiikin luovan tuottamisen opettajina oli-

vat vielä toistaiseksi ymmärrettävästikin vähäisempiä, mutta sitäkin lupaavampia, sillä kaikki 

olivat toiveikkaita varmuuden lisääntymisestä työkokemuksen tullessa. Lisäksi kaikki käsittivät 

musiikin luovan tuottamisen musiikkikasvatuksen kirjallisuuden kanssa yhtäläisesti eli sellai-

sena toimintana, joka kuuluu kaikille iästä ja taustoista riippumatta, eikä ainoastaan alan am-

mattilaisille. 

Mieleeni nousee muutama kiinnostava jatkotutkimusidea. Ensinnäkin olisi kiinnostavaa tietää, 

onko musiikin luovan tuottamisen tilanne suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa muuttunut 

vuonna 2014 toteutetun laajan Musiikin luova tuottaminen kouluissa -tutkimushankkeen tulok-

siin verrattuna. Kenties olisi aika toteuttaa kohta uusi vastaavanlainen valtakunnallinen tutki-

mushanke, sillä muutosta on saattanut toivottavasti tulla koulujen arkeen musiikin luovan tuot-

tamisen ajankohtaisten keskustelujen ja koulutusten tuloksena. Tässä tutkielmassa en perehty-

nyt lähes ollenkaan peruskoulujen tai lukioiden ulkopuolelta löytyviin musiikkioppilaitoksiin, 

kuten musiikkiopistoihin tai konservatorioihin. Olisi mielenkiintoista perehtyä niiden vanhem-

piin ja tuoreempiin opetussuunnitelmiin sekä niiden opettajien opintoja ohjaaviin asiakirjoihin 

etenkin musiikin luovan tuottamisen näkökulmasta. Viimeisenä ajatuksena tämä pro gradu sai 

minut pohtimaan, millaisia käsityksiä peruskoulun ja lukion oppilailla on musiikin luovasta 

tuottamisesta. Haastattelemani musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijat kokivat musii-

kin luovan tuottamisen mielekkääksi toiminnaksi. Nyt kun musiikin luovaa tuottamista on ha-

luttu saada enemmän koulujen arkeen, voisi olla paikallaan selvittää, mitä oppilaat itse ajatte-

levat siitä.  

Pro gradun tekeminen tästä aiheesta on ollut antoisaa. Olen itse oppinut paljon uutta musiikin 

luovasta tuottamisesta ja erityisesti haastattelut sekä niiden analysointi avarsivat omaa ajatte-

luani musiikin luovasta tuottamisesta. Tutkielman tekeminen ei kaikissa sen vaiheissa ollut 

mutkatonta, mutta palkitsevaa tässä pitkässä prosessissa oli aina, kun pääsi edes vähän eteen-

päin. Esitin lähes kaikille haastateltaville haastattelun loppuvaiheessa luonteeltaan keventävän 

lyhyen ja ytimekkään loppukysymyksen: ”Tuletko käyttämään musiikin luovaa tuottamista 

opetuksessasi?”, johon kaikki vastasivatkin lähes välittömästi ja innokkaasti myönteisesti. Suo-

men tulevaisuus musiikin luovan tuottamisen suhteen vaikuttaisi olevan hyvissä käsissä. 
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Liite 1 

Haastattelukutsu: 

Hei, 

Olen musiikkikasvatuksen opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmaani siitä, 

millaisia käsityksiä musiikkikasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoilla on musiikin luovasta 

tuottamisesta ja heidän valmiuksistaan sen opettamisessa. Haluan selvittää tutkimuksessani, 

millaisia valmiuksia eri yliopistojen (Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto & Taideyliopisto) 

musiikkikasvatuksen koulutusohjelmat tarjoavat musiikin luovan tuottamisen opettamiseen 

sekä miten aiempi musiikillinen harrastuneisuus ja koulutus vaikuttavat näihin valmiuksiin. 

Kerään aineiston tutkimukseeni teemahaastatteluilla, jotka ovat kestoltaan noin 30–45 minuut-

tia. Järjestän haastattelut etänä Zoom-ohjelmaa hyödyntäen, joten osallistuminen on mahdol-

lista mistä tahansa. Haastateltavan henkilöllisyys ei paljastu tutkimuksessani. Haastatteluun 

osallistumalla, ansaitset 10 euron arvoisen lahjakortin valitsemaasi kohteeseen. Tässä vaihto-

ehdot: 

-App Store & iTunes 

-Google Play 

-Spotify 

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä minuun sähköpostitse ja sovitaan yhdessä haastattelulle 

sopiva ajankohta. Tässä osoitteeni: mikael.jouppi@student.oulu.fi  

Ystävällisin terveisin, 

Mikael Jouppi 
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Liite 2 

Haastattelun teemat: 

1. Taustatiedot  

-Missä opiskelet ja missä vaiheessa opintosi ovat?  

-Millainen musiikillinen tausta sinulla on?  

  

2. Musiikin luova tuottaminen  

-Miten sinä käsität musiikin luovan tuottamisen?  

-Millaisia kokemuksia sinulla on musiikin luovasta tuottamisesta?  

  

3. Musiikin luova tuottaminen ennen musiikkikasvatuksen opintoja  

-Millaisia kokemuksia sinulla on musiikin luovasta tuottamisesta ennen musiikkikasvatuksen 

opintoja? (esim. Harrastukset tai aiempi musiikillinen koulutus)  

  

4. Musiikin luova tuottaminen musiikkikasvatuksen opinnoissa  

-Millaisia valmiuksia koet saaneesi musiikin luovan tuottamiseen ja sen opettamiseen musiik-

kikasvatuksen opinnoista?  

-Onko joku tietty opintojakso tarjonnut paljon valmiuksia musiikin luovan tuottamisen opetta-

miseen? Mikä? Miksi?  

  

5. Musiikin luovan tuottamisen opettaminen  

-Millaisia käsityksiä sinulla on itsestäsi musiikin luovan tuottamisen opettajana?  

-Onko musiikin luovan tuottamisen opettaminen sinusta helppoa tai vaikeaa? Miksi? 

 


