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Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat musiikkisuhteen 

kehitykseen ja miten koulu voi tukea positiivisen musiikkisuhteen kehitystä perusopetuksessa. 

Tutkielmassa tarkastellaan myös musiikinopetusta vuoden 2014 perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa.  

 

Musiikkisuhde on laaja käsite ja niin se on ymmärretty myös tässä työssä. Tutkimuksessa 

musiikkisuhteeseen vaikuttavat tekijät on jaettu kolmeen kategoriaan: musiikilliseen 

minäkuvaan, musiikilliseen maailmankuvaan ja musiikilliseen kompetenssiin. Näitä kaikkia 

on tarkasteltu omina kategorioinaan vaikka ne myös väistämättä limittyvät toimiessaan 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa.  

 

Musiikillinen minäkuva, josta käytetään myös synonyymiä musiikillinen minäkäsitys, 

muodostuu yksilön minäpystyvyydestä, minäkäsityksestä musiikillisen osaamisen suhteen, 

musiikillisista muistoista ja kokemuksista sekä tunnetason tapahtumista. Musiikillinen 

maailmankuva rakentuu niin ikään musiikillisista muistoista, musiikkimausta sekä musiikkiin 

liitetyistä arvoista ja asenteista. Musiikillinen kompetenssi pitää sisällään musiikin tiedollisen 

ja taidollisen osaamisen sekä musiikkiin liittyvät harrastus- ja opiskelukokemukset. Yhdessä 

tämä kokonaisuus muodostaa yksilön henkilökohtaisen musiikkisuhteen.  

 

Perusopetuksessa koulu on keskeisessä asemassa yksilön musiikkisuhteen vahvistamisessa tai 

heikentämisessä. Kouluaikaisilla muistoilla ja kokemuksilla, jotka liittyivät niin soittamiseen 

kuin opettajan palautteeseen osoittautui olevan kauaskantoisia vaikutuksia. Oppilaiden 

yksilöllinen huomioiminen, monipuolisten musiikillisten kokemusten mahdollistaminen ja 

musiikillisen maailmankuvan laajentaminen erilaisia musiikillisia kokemuksia tarjoamalla 

ovat tärkeitä tekijöitä oppilaan musiikkisuhteen kehittämisessä.  

 

Oppilaan musiikillisen minäkuvan tukeminen positiivisen palautteen kautta on erityisen 

tärkeää, sillä opettajan antamalla palautteella ja asennoitumisella oli sekä musiikillista 

minäpystyvyyttä vahvistavia että heikentäviä vaikutuksia. Erityisen herkässä asemassa ovat 

heikon musiikillisen minäpystyvyyden oppilaat, joille opettajan palautteella oli erityisen suuri 

vaikutus. 

 

Tässä tutkimuksessa on esitelty myös muutamia konkreettisia ideoita peruskoulun 

musiikinopetukseen hyödynnettäväksi soveltaen aiempia tutkimuksia sekä tutkijan 

henkilökohtaisia kokemuksia. 
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1 Johdanto  

Opetusharjoittelussa sain opettaa musiikkia kolmelle eri luokalle. Harjoittelun aikana toteutin 

jokaiselle luokalle kuunteluharjoituksen, jossa oppilaat saivat asettua mukavasti hämärään 

luokkaan kuuntelemaan popkanteletar Ida Elinan kappaletta Laivat. Kappaleen päätyttyä 

keskustelimme oppilaiden kanssa muun muassa siitä, millaisia tunteita ja ajatuksia kappale 

herätti, oliko kappaleessa jotain mistä he pitivät tai eivät pitäneet ja mikä soitin laulua säesti. Jo 

yhden luokan oppilaiden kesken ajatukset ja tunnetilat vaihtelivat valtavasti. Siinä missä yksi 

oppilas koki rentoutuneensa ja nauttineensa kuunteluelämyksestä, koki toinen olonsa haikeaksi 

ja surumieliseksi tai jopa ärsyyntyneeksi. Oli kiehtovaa huomata kuinka yksilöllinen ja 

erilainen jokaisen oppilaan kuuntelukokemus oli, vaikka kuunneltu kappale oli jokaiselle sama. 

Minusta oli mielenkiintoista ja tärkeää pyrkiä ymmärtämään, miksi kokemus oli osalle 

positiivinen ja osalle negatiivinen ja mitä saatoin oppia oppilaistani ja heidän 

musiikkisuhteistaan harjoituksen avulla.  

 

Ruokosen ja Grönholmin (2005) mukaan oppilaiden taitojen väliset erot vaihtelevat 

keskimääräistä enemmän musiikissa kuin muissa oppiaineissa. Opetusharjoittelussa sain 

konkreettisesti huomata oppilaiden laajasti vaihtelevat musiikilliset taitotaso erot ja opin 

ymmärtämään, kuinka haastavaa on pyrkiä suunnittelemaan musiikinoppitunneista mielekkäitä 

ja antoisia huomioiden kunkin oppilaan yksilönä. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (Opetushallitus, 2014) mainitaan musiikinopetuksen tehtävänä luoda ja vahvistaa 

myönteistä musiikkisuhdetta sekä luoda pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. 

Musiikkisuhde on kuitenkin laaja käsite, minkä vuoksi koen ”myönteisen musiikkisuhteen 

luomisen ja vahvistamisen” jäävän opetusta ohjaavana tehtävänä epämääräiseksi. Cecilia Björk 

(2016) kirjoittaa väitöskirjassaan, että myönteisen musiikkisuhteen konsepti on jätetty 

tarkoituksella avoimeksi, jotta se jättäisi tilaa niin joustavuudelle, keskustelulle kuin opettajan 

autonomialle. Mielestäni olisi kuitenkin hyvä pohtia jättääkö opetussuunnitelman hyvän 

musiikkisuhteen avoimeksi jätetty konsepti liian paljon suunnitelman toteuttajan eli opettajan 

itsensä tulkinnan varaan.  

 

Tässä tutkimuksessa haluan perehtyä tarkemmin musiikkisuhteen käsitteeseen ja tutkia 

musiikkisuhteen kehitykseen kuuluvia osa-alueita. Tavoitteenani on saada tarkempi käsitys 

positiivisen musiikkisuhteen käsitteeseen edellä mainitun opetussuunnitelman asettaman 
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tehtävän toteuttamiseksi. Antti Juvosen (2008a) tutkimuksen mukaan musiikkisuhde on yksi 

musiikillisen orientaation, eli kiinnostuksen musiikkia kohtaan, ilmentymistä. 

Musiikkisuhteeseen vaikuttavat yksilön musiikillinen minäkuva, musiikillinen maailmankuva 

ja musiikillinen kompetenssi (Juvonen 2008a). Työssäni tarkastelen musiikkisuhdetta Juvosen 

esittämän mallin mukaisesti.  

 

Minulle henkilökohtaisesti musiikki on ollut tärkeä osa elämää jo varhaisesta lapsuudesta. 

Perheessämme on harrastettu musiikkia monipuolisesti ja myös minua kannustettiin 

musiikkiharrastusten pariin. Koulun musiikintunnit olivat minulle usein mielekkäitä, mutta 

useimmille luokkakavereilleni ne olivat päinvastaisia. Jälkikäteen olen pohtinut paljon, 

olisivatko koulun musiikintunnit toimineet riittävänä kannustimena oman musiikkiharrastuksen 

aloittamiseen ja rakentamaan yhtä vahvaa positiivista musiikkisuhdetta kuin minulla nykyään 

on? Oma musiikkisuhteeni on antanut minulle paljon hyvää ja siksi haluaisin tulevaisuudessa 

olla mahdollistamassa positiivisen musiikkisuhteen rakentamista ja vahvistamista myös muille. 

Tässä tutkimuksessa käsittelen myös sitä, miten koulu voisi tukea positiivisen musiikkisuhteen 

kehittymistä.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

- Mitkä tekijät vaikuttavat musiikkisuhteen kehitykseen? 

- Miten koulu voi tukea positiivisen musiikkisuhteen kehitystä? 

 

Tutkimukseni toteutustapana toimii kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen 

avulla tutkitaan jo tehtyjä tutkimuksia sekä niiden tuloksia. (Salminen, 2011). Salmisen mukaan 

keskeistä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa on tutkittavan ilmiön laaja-alainen kuvaaminen 

ja ominaisuuksien luokittelu yleiskatsauksen omaisesti.  Työssäni olen pyrkinyt tarkastelemaan 

tutkimuskysymyksiini liittyviä tutkimuksia myös kansainvälisiä lähteitä huomioiden. 

Musiikkisuhde on käsitteenä osa laajempaa musiikillisen orientaation kokonaisuutta. 

Musiikkisuhteeseen vaikuttavia tekijöitä, kuten musiikillista minäkäsitystä ja identiteettiä on 

tutkittu paljon myös opinnäytetöissä (mm. Lindelä, 2019; Myrskog, 2017; Puputti, 2016; 

Ryökäs, & Toivonen 2020), mutta musiikkisuhdetta on tutkittu vähemmän tai erilaisessa 

kontekstissa (esim. Jylhä-Lahti, 2018). Minun kiinnostukseni kohteena on musiikkisuhteeseen 

liittyvä kokonaiskuva sekä käytännönläheisempi kysymys siitä, miten peruskoulun opetuksessa 

positiivista musiikkisuhteen kehitystä voitaisiin tukea. 
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Tutkimukseni tulokset voivat mahdollisesti antaa hyödyllistä tietoa peruskoulussa musiikkia 

opettaville opettajille ja sellaiseksi opiskeleville. Haaveissani on tutkia musiikkisuhteen 

rakentumista empiirisesti tulevassa pro gradu -tutkielmassani, joten tämä 

kandidaatintutkielmani auttaa minua perehtymään olemassa oleviin tutkimuksiin ja siten 

muodostamaan luonnollisen jatkumon kohti pro gradu -tutkielmaa.  
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2 Musiikkisuhteen kehitys 

Tässä työssä musiikkisuhde käsitetään laaja-alaisena käsitteenä. Cecilia Björkin väitöskirjan 

(2016) mukaan Helsingin Sibelius-Akatemian professori Kari Kurkela loi käsitteen hyvästä 

musiikkisuhteesta 1990-luvulla. Tämän jälkeen Kurkela kirjoitti useita julkaisuja hyvän 

musiikkisuhteen konseptista opetuksen kontekstissa. Arkikielessä puhuttaessa hyvästä 

musiikkisuhteesta tulee mieleeni ensimmäisenä seuraavia ajatuksia: miten esimerkiksi minä 

rakastan musiikkia ja kuinka tärkeä osa elämääni se on. Björk (2016) kirjoittaa väitöskirjassaan 

kuinka hänen mielestään hyvää musiikkisuhdetta ei tulisi ymmärtää stereotyyppisesti 

määriteltynä yksinomaan positiivisena asenteena, rakkautena tai motivaationa musiikkia 

kohtaan, sillä sen kehitykseen liittyy historiallisesti ja tieteellisesti myös paljon tarkempia ja 

yksityiskohtaisempia ajatuksia. 

Käsitteen laajuuden vuoksi joudun tekemään rajausta siitä, miten tarkasti ja yksityiskohtaisesti 

voin musiikkisuhteen kehitystä tarkastella. Tässä tutkimuksessa tarkastelen musiikkisuhteeseen 

vaikuttavia tekijöitä Juvosen (2008a) väitöskirjassaan esittämän mallin pohjalta. Hänen 

mukaansa musiikkisuhteen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat musiikillinen minäkuva, 

musiikillinen maailmankuva sekä musiikillinen kompetenssi.  

2.1 Musiikillinen minäkuva  

Minäkuvasta käytetään usein synonyymiä minäkäsitys ja niitä käytetään usein päällekkäin. 

Myös tässä työssä minäkuva ja minäkäsitys ymmärretään toistensa synonyymeinä. 

Havainnoidessaan omaa toimintaansa ympäristön kautta, ihminen rakentaa omaa 

minäkäsitystään eli millaiseksi itsensä ymmärtää. (Aho, 1996). Ahon (1996) mukaan 

minäkäsitykseen sisältyvät ne käsitykset, joita ihmisellä on omista taustoista, asenteista, 

arvoista, tunteista, ominaisuuksista sekä ulkonäöstä muodostaen kokonaiskuvan itsestään. 

Syvennyn seuraavaksi minäkäsitykseen musiikillisesta näkökulmasta. 

Lehtosen (2004) mukaan musiikillinen minäkäsitys muodostaa musiikkiin liittyvien asenteiden, 

arvostuksien ja odotusten kokonaisuuden. Tämän kokonaisuuden pohjalta määritellään niin 

omat kuin muidenkin musiikilliset mahdollisuudet, kyvyt ja puutteet. (Lehtonen, 2004). 

Lehtonen on tarkastellut musiikin suhdetta minuuteemme hyödyntäen Sigmund Freudin (1856-

1939) minuuden kolmijakoa teoksessaan Musiikki, kieli ja kommunikaatio: mietteitä musiikista 

ja musiikkiterapiasta (1996). Freudin kehittämässä jaossa minuudella on kolme ulottuvuutta; 

minä (ego), piilotajunta (id) ja yliminä (superego). Osaamista, hallintaa ja älyllistä analyysiä 
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korostava musiikin harjoitus kytkeytyy minään eli egoon. Elämykset sekä tiedostamattomat 

muisti- ja mielikuvat ovat puolestaan osa idiä eli piilotajuntaa. Super-ego edustaa musiikkiin 

liittyviä moraalisääntöjä, kärjistettyjä asenteita ja muita vaatimuksia. (Lehtonen, 1996.) 

Tulamon (1993) mukaan musiikillinen minäkuva, tarkoittaa yksilön subjektiivista ja tietoista 

käsitystä omista musiikillisista ominaisuuksista, toiminnasta sekä edellytyksistä toimia 

musiikillisissa tilanteissa. Tulamo (1993) kuvaa musiikillista minäkäsitystä prosessina, joka 

muuttuu ja kehittyy siihen liittyvien eri osa-alueiden toimiessa vuorovaikutuksessa yksilön 

kokemusmaailmassa. Musiikillinen minäkäsitys voi olla positiivinen tai negatiivinen riippuen 

siitä, luottaako ihminen omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa vai kokeeko itsensä 

kelpaamattomaksi musiikillisissa tilanteissa. (Tulamo, 1993).  

 

Väitöskirjassaan Juvonen (2008a) kuvaa musiikillisen minäkäsityksen muodostuvan sen 

mukaan, kuinka yksilön musiikillinen minä on suhteessa musiikillisen ympäristöön. Lapsi oppii 

vähitellen arvioimaan musiikillisia mahdollisuuksiaan tulkitessaan saamaansa musiikillista 

palautetta ja kehityksen myötä hänelle muodostuu tiedollinen musiikillinen minäkäsitys. 

(Juvonen, 2008a). Tähän liittyy myös vahvasti yksilön minäpystyvyys. Minäpystyvyys on 

henkilökohtainen kokemus omasta kyvykkyydestä tai taidoista ja sen perusteella ihminen 

valitsee mitä tehdä ja kuinka paljon on valmis toimimaan jonkin asian eteen tai esimerkiksi 

epäonnistumisia kohdatessa. (Bandura, 2016.) Banduran sosiaalis-kognitiivisen teorian mukaan 

ihmisen arvio omasta kyvykkyydestä vaikuttaa myös siihen, estävätkö vai rohkaisevatko heidän 

ajattelutapansa heitä. Minäpystyvyyden arviot perustuvat Banduran (2016) mukaan neljään 

tietolähteeseen, joita ovat suorituksen hallinnan kokemukset, sijaiskokemukset kykyjen 

arvioinnista muihin verrattuna, sosiaalinen vaikutus ja sanallinen vakuuttelu sekä fysiologiset 

tilat. Siten musiikillisesta suorituksesta saatu palaute vaikuttaa palautteen saajan 

minäpystyvyyden tunteeseen ja sitä kautta myös hänen musiikillisen minäkäsitykseensä. 

(Juvonen, 2008a, Bandura 2016).  

 

Musiikilliseen minäkuvaan vaikuttavat siis ihmisen kokemus omasta minäpystyvyydestä sekä 

käsitys ja luottamus musiikillisista taidoista ja lahjakkuudesta (Juvonen, 2008a, Tulamo 1993). 

Uusikylän (2020) mukaan lahjakkuudesta on kyse silloin, kun yksilöllä on korkeatasoisina 

suorituksina tai tuotoksina ilmeneviä kykyjä. Perinteisesti koulussa tapahtuva musiikkikasvatus 

on mielletty taito- ja tietoaineeksi, joka on arvottanut sitä osaako joku musisoida vai ei ja se on 
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kärjistetysti ilmaistuna arvottanut lähinnä lahjakkuutta. (Lehtonen, 1996). Freudin minuuden 

kolmijakoon palaten, edellä mainitun kaltainen opetus on ollut varsin ego-funktiota palvelevaa.  

Lehtosen (1996) mukaan yksilö voi saada musiikin kuuntelemisen ja esittämisen kautta 

merkittäviä hallinnan kokemuksia (kts. edellisen kappaleen Bandura, 2016), joiden avulla 

itsetuntoa ja minuutta on mahdollista rakentaa sekä kehittää myönteisellä tavalla keskittymättä 

pelkkään soitolliseen osaamiseen. Özmentesin (2014) Turkin Antalyassa tekemän tutkimuksen 

mukaan musiikillisella minäpystyvyydellä oli yhteys myös itsetuntoon. Hänen tutkimuksessaan 

osallistujina oli 191 musiikin ammatillista koulutusta opiskelevaa lukion ja yliopiston 

opiskelijaa. Tutkimuksen tärkeimpänä havaintona oli positiivinen korrelaatio (p<0,01) 

opiskelijoiden musiikillisen minäpystyvyyden ja itsetunnon välillä. Özmentesin tutkimustulos 

osoittaa, että musiikillinen minäpystyvyys voi jossain määrin vaikuttaa myös yleisesti 

itsetunnon muodostumiseen ainakin musiikkia opiskelevilla ihmisillä. (Özmentes, 2014). 

 

Musiikilliseen minäkuvaan liittyy myös ihanneminäkäsitys, eli millainen haluaisin olla. 

Musiikillinen ihanneminä kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, joka alkaa kotoa ja siellä 

olevista henkilöistä. (Tulamo 1993, Juvonen 2008a). Heidän mukaansa tämä 

vuorovaikutuskenttä laajenee lapsen varttuessa. Juvosen (2008a) mukaan yksilö pyrkii 

etenemään kohti ihanneminäänsä, mutta hänen tiedollinen musiikillinen minäkäsityksensä 

pohjautuu hänen saamaansa palautteeseen. Yksilön kokemus omasta ihanneminästä toimii 

pohjana hänen musiikikilliselle itsearvostukselle ja minäpystyvyydelle, jolloin onnistumisen ja 

epäonnistumisen kokemukset toimivat sille vahvistavina tai heikentävinä tekijöinä. (Juvonen, 

2008a).  

 

Musiikillisen minäkuvan muodostumiseen vaikuttavat myös musiikilliset muistot, kokemukset, 

elämykset ja tunnetason tapahtumat, mitkä puolestaan puhuttelevat Freudin teorian mukaista 

idiä eli piilotajuntaa. (Juvonen, 2008a, Lehtonen 1996). Musiikin piilotajuiset tarkoitukset 

muokkaavat piilotajuntaamme symbolisella tasolla, joka on muun muassa ajatteluja, 

mielikuvitusta ja arvoja koskeva inhimillisen todellisuuden taso. (Lehtonen, 1996). Lehtosen 

mukaan musiikin kuunteleminen aktivoi piilotajunnan pyrkimyksiä, mikä impulssin omaisesti 

voi nostattaa musiikin kuuntelijan mieleen assosiaatioita, mielikuvia ja fantasioita. Musiikki 

nopeuttaa piilotajunnassa tapahtuvaa toimintaa, jolloin musiikin taiteellisen ja poeettisen 

inspiraation avulla piilotajuntamme sisällöt nousevat tietoisuuteen ja sen avulla on mahdollista 

käsitellä myös sellaisia haaveita, pelkoja ja ajatuksia, jotka ovat aiemmin jääneet käsittelemättä 

tai havaitsematta. (Lehtonen 1996).  
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Juvosen (2008a) mukaan musiikillisen minäkäsityksen eri ulottuvuudet muodostavat 

kokonaisuuden, jossa eri tekijät vaikuttavat toisiinsa jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa. Hänen 

mukaansa yksilön musiikkiin liittyviin kokemuksiin liittyy positiivisia tai negatiivisia sävytteitä 

riippuen tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä. Voimakkaimmin minäkäsitys muovautuu 

lapsuuden kokemusten kautta (Juvonen, 2008a, Lowe 2017, Paananen 2022). Erityisesti 

varhaislapsuuden kokemukset usein ohjaavat musiikillista minäkäsitystä positiiviseen tai 

negatiiviseen suuntaan, mutta toisaalta kaikkien minäkäsityksen kannalta merkityksellisten 

elämänvaiheiden kokemukset ovat kulloinkin merkittäviä. (Juvonen 2008a, Juvonen 2008b). 

Varhaislapsuuden kokemuksissa vanhempien osallisuudella on merkitystä. Simpkinsin ja 

muiden (2010) tekemä tutkimus osoitti myös, kuinka vanhempien osallistuminen ja rohkaiseva 

asennoituminen lasten urheilu tai musiikkiharrastukseen piti todennäköisemmin yllä lapsen 

korkeampaa motivaatiota sekä minäkäsitystä kyseisestä harrastuksesta. Samassa tutkimuksessa 

oli mielenkiintoista myös se, kuinka isien toiminnalla havaittiin olemaan enemmän vaikutusta 

äiteihin verrattuna erityisesti lapsen ollessa alakoulussa. (Simpkins ym. 2010).  

2.2 Musiikillinen maailmankuva  

Juvonen (2008a) määrittelee Takalaan (1982) ja Rouste von Wrightiin (1982) viitaten 

maailmankuvan tarkoittavan minän ja maailmaa koskevien käsitysten rakenteita: mitä ihminen 

on ajatellut, tuntenut ja oppinut. Yksilön maailmankuva muuttuu ja jäsentyy uudelleen uusien 

elämänkokemusten ja tietojen myötä. (Juvonen, 2008a). Musiikillisen maailmankuvan 

rakentuminen puolestaan edellyttää musiikillisten teosten ymmärtämistä ja musiikkikäsitteistön 

nimeämistä kulttuurisen kompetenssin kautta. (Juvonen, 2008a). Juvonen viittaa Salmiseen 

(1989), jonka mukaan musiikkikäsitteistö ymmärretään usein opittuina tapoina luokitella, 

arvottaa ja hahmottaa musiikkia yksilön musiikkimaun toimiessa taustavaikuttajana.  

 

Musiikkikulttuurin sosiaalisen puolen seurauksena yksilö oppii myös musiikin arvoihin 

liittyviä tietoja ja käsityksiä ja riittävän tason saavutettuaan voi hän liittää niihin omakohtaisia 

arvoja ja merkityksiä. (Juvonen, 2008a). Esimerkiksi joihinkin musiikkigenreihin voi liittyä 

erilaisia arvoja tai asenteita tai omia pukeutumiskulttuureja. Yksilön oppiessa kyseisistä asioista 

riittävästi hänen on mahdollista muodostaa oma henkilökohtainen asenteensa ja arvonsa sekä 

arvioida asiaa oman musiikkimakunsa mukaisesti. Juvosen (2008a) mukaan musiikillinen 

maailmankuva heijastaa myös yksilön yleistä maailmankuvaa sekä hänelle tärkeitä arvoja ja 
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asenteita. Joskus musiikillinen maailmankuva voi olla merkittävän suuri osa yleisestä 

maailmankuvasta, jolloin musiikillisen maailmankuvan elementit näkyvät selkeästi myös 

yksilön elämäntavassa, arvoissa ja asenteissa sekä myös yksilön suosimassa musiikkityylissä ja 

siihen liittyvissä arvoissa. (Juvonen 2008a, Gardikiotis & Baltzis, 2012).  

 

Musiikkikäsityksellä, eli mikä on musiikin sisin olemus ja minkälainen rakennelma se on, on 

Juvosen (2008a) mukaan suuri merkitys yksilön musiikillisen maailmankuvan 

kehitysprosessissa. Juvonen (2008a) viittaa väitöskirjassaan Karttuseen (1992), joka on 

jaotellut musiikkikäsitykset kolmeen malliin: hierarkkinen, kulttuurinen ja autonominen 

musiikkikäsitys. Hierarkkisessa musiikkikäsityksessä musiikki ymmärretään taiteellis-

esteettiseksi ilmiöksi, joka on riippumaton ulkoisista tekijöistä. (Juvonen 2008a). Juvosen 

mukaan hierarkkisessa käsityksessä näkökulma on yleensä yhteen musiikilliseen traditioon 

perustava ja puhtaasti korkeakulttuurinen, mistä taidemusiikki on hyvä esimerkki. 

Kulttuurisessa musiikkikäsityksessä musiikin koetaan olevan sidoksissa sitä tuottavaan ja 

käyttävään yhteisöön, jolloin musiikki ei ole enää pelkästään ääntä tai taiteellista ilmiötä vaan 

heijastaa yhteisön käsityksiä musiikista, musiikkikulttuurista ja siihen liittyvistä sosiaalista 

käytänteistä. (Juvonen, 2008a). Autonominen musiikkikäsitys näkee musiikin moninaisena 

heterogeenisten ilmiöiden joukkona, jonka jokaisella osalla on oma itseisarvonsa eikä 

musiikkilajeja näin ollen voi vertailla keskenään vaan kaikki musiikki on lajista riippumatta 

hyvää. (Juvonen, 2008a, Karttunen 1992).  

 

Juvosen (2008a) mukaan musiikillinen maailmankuva ja musiikkikäsitykset ilmenevät 

arkielämässä selkeimmin musiikkimakuna. Hänen mukaansa musiikkimaku on yksi 

selkeimmin näkyvistä piirteistä yksilön tehdessä musiikillisia valintoja suosimisen ja torjunnan 

kautta. Musiikkimaun toiminta perustuu yksilön tapaan suodattaa musiikillista informaatiota 

omien kokemusten, taitojen ja tietojen kautta peilaten niitä omiin mielleyhtymiinsä. (Juvonen, 

2008a). Ihminen saattaa pitää joistakin musiikkityyleistä tai -lajeista ja torjua toiset. Juvosen 

(2008a) mukaan tämän toiminnan taustalla ovat aikaisemmat kokemukset, jotka alkavat jo 

lapsuudesta. Juvosen mukaan lapsi oppii kehittyessään tiedostamattaan omat tapansa toimia 

musiikin suhteen ja nämä tavat perustuvat musiikkiin liitettäviin kokemuksiin. Kokemusten 

määrästä riippuen lapsen musiikkisuhde voi kehittyä liberaaliksi ja avoimeksi tai ahtaaksi ja 

rajoitetuksi. (Juvonen, 2008a).  
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Musiikillinen maailmankuva muodostaa piirteet ja puitteet, jotka määrittävät yksilön 

kiinnostuksen kohteet ja tämä näkyy suoraan yksilön musiikkimaussa. (Juvonen 2008a). 

Toisaalta aiemmin on todettu, kuinka niin maailmankuva kuin musiikillinen maailmankuva 

muuttuvat ja jäsentyvät uudelleen yksilön elämänkokemusten myötä ja näin voisi myös olettaa 

musiikkimaun muuttuvan yksilön elämänkokemusten myötä. Omakohtaisesti koen 

musiikkimakuni muuttuneen vuosien varrella ja erityisesti musiikin opiskeleminen avasi 

mieltäni sellaiselle musiikille, jota en aikaisemmin olisi harkinnut kuuntelevani tai soittavani. 

Lehtosen (1996) esittämässä Freudin minuuden kolmijaossa oleva yliminä eli superego, 

koostuu henkilön kehityshistorian aikana sisäistetyistä esteistä, kielloista ja rajoituksista. Nämä 

puolestaan vaikuttavat elämysmaailmaamme aiheuttamalla esimerkiksi syyllisyyden tai 

ahdistuksen tunteita. (Lehtonen, 1996). Yksilö voi kokea esimerkiksi ahdistuksen tunteita 

musiikillisten suuntausten, tyylien tai kokonaisten tyylikausien vaihtumisen yhteydessä, jolloin 

musiikki saattaa vaatia kuuntelijoita uudistumaan myös sisäisesti. (Lehtonen, 1996). 

 

Bourdieun (1984) mukaan musiikkimaku koetaan hyvin henkilökohtaisesti ja mikäli 

musiikkimaku joutuu arvostelun kohteeksi koetaan se helposti jopa persoonaan kohdistuvana 

loukkauksena. Henkilökohtaisuudestaan huolimatta musiikkimaun sosiaalinen ulottuvuus 

mahdollistaa myös samanlaisen maun omaavien ihmisten kanssa tutustumisen. Kuten 

aikaisemmin mainittua, voi yksilön musiikillinen maailmankuvan elementit näkyä selkeästi 

myös yleisessä maailmankuvassa ja heijastaa ulospäin yksilön musiikkimakua. (kts. Juvonen 

2008a ja Gardikiotis & Baltzis, 2012).  

 

Juvosen (2008a) mukaan erilaisten musiikkityylien sisällään pitämät arvot, normit ja asenteet 

ovat sidoksissa sen edustajien sosiaalisen identiteetin kanssa. Lonsdalen (2021) tekemässä 

tutkimuksessa osallistujat suosivat enemmän oman musiikkimakunsa mukaisia faneja kuin 

heitä, joiden musiikkimaku poikkesi merkittävästi osallistujan omasta musiikkimausta. Hänen 

tutkimuksensa osoittaa musiikkimaun, yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen identiteetin välistä 

vuorovaikutusta. Samankaltaisen musiikkimaun omaava joukko muodostaa sisäpiirin, joka 

suosii toisiaan. Tämä nousee tarpeesta saavuttaa ja ylläpitää positiivista sosiaalista identiteettiä 

ja itsetuntoa. (Lonsdale, 2021). Lonsdalen (2021) tutkimus osoitti merkittävän yhteyden 

samanlaisen musiikkimaun omaavien muodostaman sisäpiirin suosimisen ja yksilön itsetunnon 

välillä. Näin ollen musiikillinen maailmankuva ja musiikillinen minäkäsitys ovat myös 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja operoivat osittain päällekkäin. 
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2.3 Musiikillinen kompetenssi  

Musiikillinen kompetenssi tarkoittaa kaikkea sitä musiikillista tietoa ja taitoa, jota yksilö on 

elämänsä aikana saavuttanut. (Juvonen 2008a). Juvosen (2008a) mukaan musikaalisuus eli 

musiikillinen lahjakkuus on yhteydessä musiikilliseen kompetenssiin. Näin ollen musiikillinen 

tiedollinen ja taidollinen osaaminen sekä harrastus- ja opiskelukokemusten kautta hankittu 

musiikillinen pätevyys nivoutuvat yhteen. (Juvonen 2008a). Musiikillinen kompetenssin 

saavuttamiseen liittyy kulttuurisen yhteisön musiikin ymmärtäminen kaikkine traditioineen ja 

sääntöineen. (Juvonen 2008a). Juvosen mukaan musiikillinen kompetenssi sisältää kaiken sen, 

mitä yksilö tarvitsee musiikin parissa toimiessaan sisältäen tietojen ja taitojen lisäksi myös 

musiikkiin liittyvät asenteet. On siis mahdollista, että yksilöllä on runsaasti tiedollista ja 

taidollista osaamista, mutta asenteellisten ongelmien (esimerkiksi käsitykset omista kyvyistä 

tai esiintymispelko) vuoksi ei kykene niitä käyttämään. (Juvonen, 2008a). Toisaalta Juvosen 

(2008a) mukaan myös heikommilla tiedoilla ja taidoilla varustettu yksilö voi myönteisen 

asenteensa puolesta toimia hyvinkin tehokkaasti.  

 

Musiikillinen lahjakkuus, jota arkikielessä kutsutaan musikaalisuudeksi, katsotaan yleisesti 

yhdeksi erityislahjakkuudeksi ja sen ymmärtäminen sekä selittäminen on ollut mielenkiinnon 

kohteena jo pitkään. (Juvonen, 2008a). Juvonen kuvaa väitöskirjassaan, kuinka 

tietoisuuteemme jääneet käsitykset musikaalisuudesta ovat saaneet jopa myyttisiä 

ominaisuuksia ja ajatellaan, että erinomaiseksi muusikoksi tullakseen olisi oltava ihmelapsi jo 

ensimmäisinä elinvuosina. Tästä ajatuksesta johtuen musiikillisia opintoja saatetaan aloittaa jo 

hyvin varhaisessa lapsuudessa. (Juvonen, 2008a). Toki Forresterin ja Bortwick-Hunterin (2015) 

tekemässä katsausartikkelissa käy ilmi, että lapsen kolme ensimmäistä vuotta ovat 

musikaalisuuden kehittymisen kannalta tärkeitä. Juvosen (2008a) mukaan musikaalisuuteen 

liittyy myös ahkeruutta korostava näkökulma, jossa kovalla työllä, varhain aloitetulla ja 

pitkäjänteisellä harjoittelulla voi saavuttaa hyviä tuloksia.  

 

Anttilan (2004) mukaan musiikin merkitys ihmisille sekä koko musiikin käsite on laajentunut 

rajusti 1900-luvun puolen välin jälkeen, sillä musiikin menetelmät ovat kehittyneet 

merkittävästi ja musiikin käyttötilanteet ja -tavat ovat lisääntyneet reippaasti. Ihmiskunnan 

historiassa ei todennäköisesti ole Anttilan (2004) mukaan koskaan harrastettu ja kuunneltu 

musiikkia yhtä paljon kuin nykyään. Aikaisemmin jopa eliittisenä kaunotaiteena pidetty 
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musiikki on muotoutunut luonnolliseksi ja yhtä lailla kaikille kuuluvaksi ilmaisun ja viihteen 

muodoksi, jota jokainen saa harrastaa omalla persoonallisella tavallaan. (Anttila, 2004).  

 

Musiikin harrastaminen on osa musiikillisen kompetenssin ja kehitystä ja se on muotoutunut 

kaikille kuuluvaksi taiteen lajiksi. (Juvonen, 2008a, Anttila, 2004). Mikä sitten tekee 

toiminnasta harrastuksen? Kauppinen ja Sintonen (2004) määrittelevät, että harrastus voi olla 

paneutumista koko sydämellään jonkin asian tekemiseen. Siihen voi syntyä intohimoinen 

suhde, jossa kiinnostus asiaan lisääntyy mitä enemmän harrastuksen parissa viettää aikaa. 

(Kauppinen & Sintonen, 2004). Kauppisen ja Sintosen (2004) mukaan harrastus tuo tyydytystä 

harrastajan sisäisille tarpeille ja tarjoaa yleensä myönteisiä tunnekokemuksia.  

 

Harrastamisen yhteydessä on syytä käsitellä myös harrastuneisuus. Vaikka näiden välillä on 

vahva ja selkeä yhteys, voidaan ne erottaa toisistaan. Harrastuneisuudella kuvataan suhteellisen 

pysyvää suuntautumista tiettyyn toimintaan, kun taas harrastus tarkoittaa harrastuneisuuden 

kohdentamista tiettyyn osa-alueeseen tai asiaan (Kauppinen & Sintonen, 2004). Toisin sanoen 

ihmisellä voi olla musiikillista harrastuneisuutta, joka on kohdentunut esimerkiksi pianon 

soiton harrastamiseen.  

 

Oman kokemukseni mukaan termejä ´harrastus´ ja ´harrastuneisuus´ käytetään arkisessa 

kommunikoinnissa paikoitellen synonyymeina ja paikoitellen niillä on hiukan erilaiset 

painotukset. Harrastuneisuudesta on arkikielisessä keskustelussa puhuttu silloin, kun joku 

viihtyy jonkin tietyn asian parissa ja osoittaa kiinnostusta asiaa tai tekemistä kohtaan, mutta 

toiminta ei välttämättä ole säännöllisistä ja siihen suhtaudutaan kevyemmin. Harrastus on 

puolestaan kuvailtu arkisessa keskustelussa toistuvana, säännöllisenä toimintana, johon 

suhtaudutaan innokkuuden lisäksi vakavasti ja siihen voi liittyä erilaisia tavoitteita. Lehtonen 

(2004) tähdentää sitoutumisen olevan harrastamiseen liittyvä keskeinen käsite. Psykologisessa 

mielessä sitoutuminen tarkoittaa emotionaalista kiinnittymistä tai sitovaa lupautumista 

johonkin. (Lehtonen, 2004). Lehtonen kuvaa sitoutumisen olevan osoitus jostakin tärkeästä ja 

se heijastuu myös valinnoissa ja päämäärissä.  
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3 Koulun tuki positiivisen musiikkisuhteen kehityksessä 

Koulu ja taiteen perusopetus luovat kodin rinnalla perustaa oppilaan musiikkisuhteen ja 

elinikäisen harrastuksen kehittymiselle. Kouluilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus 

tasoittaa erilaisista kotitaustoista johtuvia musiikillisia eroja oppilaiden välillä tarjoamalla 

musiikkikasvatusta yhtäläisesti kaikille. (Ruokonen & Grönholm, 2005).  

 

Tässä luvussa päästään toiseen tutkimuskysymykseeni eli kuinka koulu voi tukea positiivisen 

musiikkisuhteen kehitystä.  Tarkastelen myös perusopetuksen opetussuunnitelmaa musiikin 

osalta, sillä opetussuunnitelma on toiminut pohjana ja innoittajana tutkimustani ohjaaville 

tutkimuskysymyksille.  

3.1 Musiikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Opetuksen järjestämistä velvoittavassa ja opetusta ohjaavassa Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014) musiikin opetuksen tehtävänä on 

monipuolisen musiikillisen toiminnan ja aktiivisen kulttuurisen osallisuuden edellytysten 

luominen. Opetushallituksen (2014) laatimien ohjeiden mukaan oppilaiden musiikillista 

osaamista laajennetaan, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin sekä luo pohjaa 

musiikin harrastamiselle. Opetussuunnitelman mukaan opetuksen tavoitteena on arvostava ja 

utelias suhtautuminen musiikkiin ja sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Oppilaiden 

musiikillisia taitoja ja ymmärrystä tulee kehittää, tukea kokonaisvaltaista kasvua ja 

yhteistyötaitoja sekä rakentaa oppilaiden käsitystä itsestään musiikillisena toimijana 

positiivisen oppimiskokemusten kautta. (Opetushallitus 2014).  

 

Opetussuunnitelman kuvaamaan kokonaisvaltaiseen kasvuun kuuluvat myös oman 

kulttuurisuhteen ja musiikillisen minäkäsityksen muodostuminen. Musiikin moninaiset 

perustiedot ja –taidot eli musiikillinen perussivistys ovat kulttuurisuhteen ja minäkäsityksen 

muodostumisen apuna ja siihen jokaisella oppilaalla on oikeus opetussuunnitelmaan perustuen. 

Kososen (2009) mukaan peruskoulun tavoitteisiin kuuluu myös oppilaiden yksilöllisen 

kehityksen huomioiminen. Tämä tarkoittaa musiikkikasvatuksen näkökulmasta luovuuteen 

kannustavaa, tavoitteellista sekä musiikkiharrastuksia ja yksilöllistä musiikillista kehitystä 

tukevaa opetusta. (Kosonen, 2009). 
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Mikko Anttila (2006) on tutkinut opiskelumotivaatiota musiikin kontekstissa. Vuoden 1994 

opetussuunnitelman (Opetushallitus, 1994) tavoitteet olisivat Anttilan (2006) mukaan luoneet 

edellytykset oppilaiden motivoitumiselle ja yhden tai useamman musiikkilajin 

merkitykselliseksi kokemiselle. Anttilan mielestä niissä kouluissa, joissa opetussuunnitelmaa 

on noudatettu, kaikki oppilaat ovat motivoituneita, eivät menetä uskoaan musiikillisiin 

kykyihinsä ja löytävät omat yksilölliset tapansa musisoida.  

 

Tutkielman luvussa 2 tarkastelin musiikkisuhteen kehitystä jakaen musiikkisuhteen Juvosen 

(2008a) mukaisesti kolmeen kategoriaan: musiikilliseen minäkäsitykseen, musiikilliseen 

maailmankuvaan ja musiikillisen kompetenssiin. Tarkastellessani vuoden 2014 

opetussuunnitelmaa (Opetushallitus, 2014) musiikin opetuksen tavoitteiden kohdalta 

vuosiluokilta 1-2, 3-6 ja 7-9 tunnistin selkeästi musiikkisuhteen kehitykseen liittyviä tavoitteita 

musiikilliseen kompetenssiin liittyvän tiedollisen ja taidollisen osaamisen näkökulmasta.  

 

Vuosiluokilla 1-2 osallisuuden tavoitteena on oppilaan myönteisen minäkuvan rakentaminen, 

joka ylemmillä vuosiluokilla muuttuu yhteistyöksi ja yhteisössä toimimiseksi. (Opetushallitus, 

2014). Tämä tavoite on yhteydessä musiikilliseen minäkäsitykseen sekä ylemmille 

vuosiluokille siirryttäessä myös maailmankuvan rakentumiseen. Musiikilliseen 

minäkäsitykseen ovat yhteydessä myös kokemusten ja elämyksien tarjoamiseen ohjaavat 

tavoitteet kaikilla vuosiluokilla. (Opetushallitus, 2014). Havahduin kuitenkin huomaamaan, 

että musiikin tunnetason vaikutukset nousevat tavoitteissa esiin suoraan sanallistettuina vasta 

vuosiluokilla 7-9 tavoitteessa: T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia 

tunteisiin ja hyvinvointiin (Opetushallitus, 2014, s. 423). Vuosiluokilla 7-9 oppilaat ovat toki 

kypsempiä ja kykenevämpiä puhumaan tunteistaan, mutta tunteiden tunnistamista ja 

nimeämistä harjoitellaan paljon kokemukseni mukaan niin kouluikäisten kuin päiväkoti-

ikäisten lasten kanssa. Tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja ymmärtäminen ovat tärkeää 

tunnetaitojen oppimisessa, mikä puolestaan on nykyään myös yksi tulevaisuuden tärkeistä 

taidoista. (Lahtinen & Rantanen, 2019). Näin ollen tunteiden tunnistamista ja nimeämistä olisi 

hyvä harjoitella musiikin opetuksen yhteydessä myös alemmilla vuosiluokilla.  

3.2 Musiikillisen minäkäsityksen tukeminen  

Luvussa 2.1. tarkastelin musiikillisen minäkäsityksen muodostumista, jonka keskiössä olivat 

yksilön musiikillinen minäpystyvyys, käsitys omasta musiikillisesta osaamisesta sekä muistot, 
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kokemukset ja tunnetason tapahtumat. Seuraavaksi tarkastelen, kuinka musiikillisen 

minäkäsityksen muodostumista positiiviseen suuntaan voidaan tukea perusopetuksessa.  

 

Minäpystyvyyden tukeminen 

 

Musiikinopettajien olisi tärkeää tuntea oppilaansa sekä heidän historiansa voidakseen tukea ja 

arvostaa heitä yksilöinä. (Zarza-Alzugarayn ym., 2020, Paananen 2022). Oppilaiden 

minäpystyvyyden kannalta on tärkeää, että opettaja kykenee tukemaan oppilaita sosiaalisesti 

sekä motivoimaan heitä erityisesti haasteiden keskellä hyödyntäen erilaisia pedagogisia 

ratkaisuja kuten pelillistämistä, ryhmätöitä tai teknologiaan yhdistämistä. (Zarza-Alzugarayn 

ym., 2020). Oppilaiden musiikillisella minäpystyyvydellä on Özmentesin (2014) mukaan 

yhteys myös itsetuntoon ainakin niillä yksilöillä, jotka opiskelevat musiikkia.  

 

Musiikilliset suoritukset ja esitykset sekä niihin liittyvä palaute vaikuttavat oppilaan 

musiikilliseen minäpystyvyyteen. (Juvonen, 2008a). Niin sanotuilla tavallisilla musiikin 

oppitunneilla oppilaille voi suoda mahdollisuuksia esiintymisiin tai esiintymisen 

harjoittelemiseen pienemmän yleisön läsnä ollessa. Erilaiset koulun juhlat ja tilaisuudet antavat 

puolestaan luontevan mahdollisuuden laajempiin esiintymismahdollisuuksiin.  

 

Zarza-Alzugarayn ja kollegoiden (2020) tutkimuksen mukaan lapseen kohdistuvat musiikilliset 

tavoitteet, odotukset, palaute ja emotionaalinen tuki ovat minäpystyvyyden kehityksen kannalta 

keskeisessä asemassa ja vaikuttavat myös lapsen musiikilliseen esiintymiseen. Mielenkiintoista 

kyllä heidän tutkimuksen mukaan edellä mainituilla tekijöillä oli vanhempien taholta 

suunnattuna merkittävä vaikutus lapsen minäpystyvyyteen, mutta opettajan roolin osalta 

vaikutus ei ollutkaan yhtä selkeä. Zarza-Alzugarayn ym. (2020) löysivät tutkimuksessaan myös 

yhteyden oppilaan musiikillisen minäpystyvyyden ja sooloesitysten välillä. Tämä oli kuitenkin 

havaittavissa vain tyttöjen osalta, joilla tuntui olevan enemmän opettajan suomia 

mahdollisuuksia ja tukea sooloesiintymisiin. (Zarza-Alzugarayn ym., 2020). Sukupuolen roolia 

sooloesitysten ja musiikillisen minäpystyvyyden kehityksen yhteydessä ei tosin ole tutkittu 

paljoakaan, minkä vuoksi tulos voi olla vääristynyt. (Zarza-Alzugarayn ym., 2020). Näiden 

tulosten perusteella erityisesti lasten vanhempia olisi hyvä rohkaista antamaan lapsilleen 

palautetta ja tukea esiintymiseen liittyen. Lisäksi koulussa opettajan olisi hyvä välttää 

sukupuolittuneiden stereotypioiden ylläpitämistä (Björk, 2016) ja tarjota 

esiintymismahdollisuuksia ja tukea tasapuolisesti kaikille oppilaille. 
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Tuen rooli korostuu esiintymistilanteiden yhteydessä. Moni oppilas kokee erilaiset 

esiintymistilanteet vähintäänkin jännittävinä ja osalle ne voivat olla ahdistavia tai jopa 

pelottavia hetkiä, vaikka taidolliseen osaamiseen liittyvä musiikillinen minäpystyvyys 

koettaisiin hyvänä. Ritchie ja Williamon (2011) tutkivat konservatorion ja yliopiston 

musiikinopiskelijoiden musiikillista minäpystyvyyttä niin osaamisen kuin esiintymisen 

näkökulmasta. Heidän tutkimuksensa osoitti, että musiikillinen minäpystyvyys oman 

osaamisensa suhteen oli korkeampi konservatorion opiskelijoilla. Tutkijat arvelivat tämän 

johtuvan konservatorio-opiskelijoiden käyttämistä lukuisista harjoittelutunneista sekä 

keskittyneemmistä opintokokonaisuuksista. Yliopiston opiskelijoiden opetussuunnitelma oli 

laajempi ja heidän soittoharjoitteluaikansa jakautui usein useamman soittimen kesken tai he 

saattoivat aloittaa aivan uuden soittimen harjoittelun. (Ritchie & Williamon, 2011). Tästä 

huolimatta Ritchien ja Williamon (2011) tutkimuksessa merkittävää ja mielenkiintoista on, että 

esiintymiseen liittyvä minäpystyvyyden tunne ei ollut sen korkeampi kummallakaan ryhmällä, 

vaikka muutoin konservatorion opiskelijat arvioivat taidollisen minäpystyvyytensä 

korkeammaksi.  

 

Palautteen antaminen 

 

Jokaisella yksilöllä on oma henkilökohtainen musiikillinen minäkäsitys (millainen koen 

olevani) sekä musiikillinen ihanneminä (millainen haluaisin olla). (Tulamo, 1993, Juvonen, 

2008a). Tiedostetun musiikillisen minäkäsityksen ja ihanneminäkäsityksen välillä vallitsee 

tiivis vuorovaikutussuhde yksilön pyrkiessä kohti ihanneminäkäsitystään. (Juvonen 2008a). 

Näiden kahden käsityksen välillä on useimmiten luonnostaan ristiriita, sillä tuskin kukaan 

saavuttaa ihanneminänsä tason. Ongelmia kuitenkin ilmenee mikäli ristiriita kasvaa liian 

suureksi yksilön asettaessaan itselleen liian suuria tavoitteita. (Juvonen, 2008a). Tässä 

suhteessa myös koulussa opettajien antamalla palautteella on suuri merkitys musiikillisen 

minäkäsityksen muokkaajana. Opettajalta edellytetään tilanneherkkyyttä, oppilaantuntemista ja 

kykyä reagoida oppilaan reaktioihin palautteen annon yhteydessä, jotta palaute olisi 

oikeudenmukaista ja oikein ajoitettua. (Juntunen & Westerlund, 2013).  Turhautumisen 

kokemukset kouluaikana juontavat useimmiten juurensa opettajan antamaan negatiiviseen 

palautteeseen ja näin heikentävät yksilön musiikillista minäkuvaa sekä itsetuntoa, joka myös 

reagoi vahvasti saatuun palautteeseen. (Juvonen, 2008a, Juntunen & Westerlund, 2013).  
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Martinin (2012) tutkimuksessa, joka kohdistui yläkoulussa bändisoittoa opiskeleviin 

oppilaisiin, ilmeni opettajan lannistavilla kommenteilla olevan vaikutus oppilaiden 

musiikillisen minäpystyvyyden tunteisiin. Tutkimuksessaan Martin pyysi oppilaita kuvaamaan 

saamaansa palautetta. Heikomman minäpystyvyyden omaavat oppilaat kuvasivat korkeamman 

minäpystyvyyden omaavia oppilaita useammin opettajan rohkaisevaa palautetta, mutta samalla 

he myös kuvasivat jopa viisi kertaa useammin opettajan lannistavaa palautetta. (Martin, 2012). 

Tämän vuoksi Martinin (2012) mukaan opettajien olisi tärkeä ymmärtää antamansa palautteen 

vaikutukset. Näiden tulosten perusteella heikomman minäpystyvyyden tunteen omaavien 

oppilaiden tunnistaminen nousee palautteen annossa tärkeään asemaan, sillä opettajan 

antamalla palautteella on heihin vahvemmat vaikutukset niin positiivisen kuin negatiivisen 

palautteen osalta. 

 

Kokemukset, muistot, elämykset ja tunteet 

 

Musiikkiin liittyvät kokemukset, muistot ja elämykset vaikuttavat myös yksilön musiikillisen 

minäkäsityksen muodostumiseen, kuten käsittelin tutkimukseni edellisessä luvussa. 

Varhaislapsuuden positiiviset musiikilliset kokemukset sijoittuvat usein kotiin ja perheen 

kanssa musisointiin ja luovat innostusta musiikkia kohtaan (Lowe, 2017, Paananen 2022). 

Koulun osuus ei ole kuitenkaan merkityksetön sillä joillekin oppilaille koulussa koetut 

elämykset ja positiiviset kokemukset ovat ratkaisevana innostajana musiikin pariin. (Lowe, 

2017).  

 

Musiikillisen minäkäsityksen rakentumiseen vaikuttavat myös tunnetason tapahtumat. Barret 

ja kollegat (2022) kuvaavat tutkimuksessaan, että musiikilla, instrumenteilla ja kehollisuudella 

voidaan vaikuttaa tunteisiin ja mielialaan. He ehdottavat varhaiskasvatuksessa työskenteleville, 

että voimakkaita tunteita kokevalle lapselle voisi tarjota intensiivistä musiikkia helpottamaan 

lapsen tunteiden käsittelyä ja ilmaisua. Lapsille voi myös soittaa musiikkia ja tiedustella, 

millaisia tunteita se heissä herättää. (Barret ym., 2022). Luvussa 3.1. tarkastelin 

opetussuunnitelmaa musiikin opetuksen tavoitteiden kannalta ja totesin, että musiikin 

liittäminen tunteisiin ilmenee opetussuunnitelmassa yllättävä myöhään: vasta vuosiluokilla 7 – 

9. Edellä mainittu tutkimus kuitenkin kehottaa musiikin ja tunteiden käsittelyn yhdistämiseen 

jo varhaiskasvatuksen puolella. Näin ollen tarvittaisiin lisää tutkimusta aiheesta, miten 

tunteiden käsittely musiikin keinoin olisi sovellettavissa myös alkuopetuksissa ja ylemmille 

vuosiluokille siirryttäessä harjoituksia laajentaen.   
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Paanasen (2022) tutkimuksessa osallistujien positiiviset koulukokemukset musiikinopetuksesta 

liittyivät muun muassa erityisiin musiikillisiin projekteihin ja konsertteihin, jotka tarjosivat 

mahdollisuuksia uusien taitojen opetteluun, yhteismusisointiin sekä esiintymisen harjoitteluun 

turvallisessa ympäristössä. Valitettavaa on, että Paanasen tutkimuksessa nämä kokemukset 

liittyivät useimmiten valinnaiseen musiikkiin tai laajennettuihin musiikkiohjelmiin ja niin 

sanottuja tavallisia musiikintunteja kuvailtiin harvoin. Valinnainen musiikki ja laajennettu 

musiikkiohjelma antavat projektien valmistelemiseen enemmän käytettävissä olevaa aikaa ellei 

peräti muitakin resursseja. Yleisessä musiikinopetuksessa projekteja ja konsertteja voisi toki 

suunnitella järjesteltäväksi pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi valmistelemalla oppilaiden 

kanssa lyhyt konsertti tai muu musiikkiesitys oppilaiden vanhemmille esitettäväksi. Väittäisin 

edellä mainittujen pienten projektien olevan hyvää harjoittelua myös koulun mahdollisia joulu- 

ja kevätjuhlia ajatellen.  

 

Yhteismusisoimisen mahdollisuudet ovat monille merkittäviä positiivisia kokemuksia koulun 

musiikinopetuksesta. Ruismäen ja Tereskan (2008) tutkimuksessa mieluisimmat musiikilliset 

kokemukset päiväkodista lukioon tai ammatilliseen koulutukseen sisälsivät laulamista. He 

ehdottavat yhdeksi syyksi, että laulamisella on ollut suomalaisessa musiikinopetuksessa 

keskeinen asema sen helppouden vuoksi: laulaminen ei edellytä erityisiä välineitä. 

Lauluyhtyeet, bändit ja orkesterit sekä yhteismusisointi koettiin kaikista mieluisimmiksi 

muistoiksi Ruismäen ja Tereskan mukaan. Negatiivisimmat kokemukset liittyivät useimmiten 

julkisiin laulukokeisiin, oppilaiden mielestä epämielekkäisiin lauluvalintoihin sekä 

musisointiin, jossa soittaminen tarkoitti lähinnä äänitteen mukana laulamista. (Ruismäki & 

Tereska, 2008).  

3.3 Musiikillisen maailmankuvan tukeminen  

Musiikillisen maailmankuvan muodostumisen keskiössä ovat Juvosen (2008a) mukaan 

musiikkimaku, jonka kautta heijastuu paljon myös musiikkiin liittyviä arvoja, asenteita ja 

merkityksiä. Lisäksi musiikilliseen maailmankuvaan liittyy myös musiikkikulttuurista 

oppimista ja siihen liittyvästä sosiaalisesta puolesta. Perusta musiikillisen maailmankuvan 

muodostumiselle muovautuu jo ennen koulunalkua, mutta myös koululla ja opettajalla on 

tärkeä tehtävä tarjota oppilaille kokemuksia, tietoja ja elämyksiä, joiden avulla maailmankuvaa 

voi laajentaa. (Juvonen, 2008a).  
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Musiikkimaun laajentaminen 

 

Koulussa oppilaiden musiikkimaun laajentamiseen voidaan mielestäni tarjota mahdollisuuksia 

paitsi musiikinopetuksessa erilaisia ja erityylisiä kappaleita kuuntelemalla, laulamalla ja 

soittamalla myös konserttien, juhlien, vierailevien esiintyjien ja kulttuurimatkojen muodossa. 

Musiikkimaun muodostumiseen ja sitä kautta mielipiteisiin erilaisista musiikillisista teoksista 

vaikuttaa tieteellisen kirjallisuuden mukaan useita asioita. (Juvonen, 2008a; Björk, 2016; 

Scfafer, 2016). 

 

Kokemuksen tai elämyksen positiivisuus on yksi merkittävässä roolissa oleva tekijä. Scfaferin 

(2016) tutkimuksen mukaan musiikin kuuntelijat, joilla oli ollut aiempia positiivisia 

kokemuksia kuulemastaan musiikista arvottivat sen myös myöhemmin musiikillisen 

mieltymyksensä mukaan mielekkääksi. Musiikkimaku ja musiikillinen mieltymys kehittyy 

oppimisprosessin kautta, jolloin positiiviset kokemukset joko synnyttävät uusia mieltymyksiä 

tai vahvistavat olemassa olevia mieltymyksiä erilaisia kappaleita tai tyylilajeja kohtaa. (Scfafer, 

2016). Scfafer jatkaa, että negatiiviset tai kokonaan puuttuvat kokemukset estävät uusien 

mieltymysten muodostumista tai jopa heikentävät yksilön vanhoja mieltymyksiä. Se miten 

yksilö osallistuu musiikinkuuntelutoimintaan riippuu suuresti hänen aiemmista 

kuuntelukokemuksistaan. (Scfafer, 2016).  

 

Erilaiseen musiikkiin tutustuessa ja musiikillista maailmankuvaa laajentaessa on opettajan 

tärkeää luoda oppilasta kunnioittava ilmapiiri (Juvonen, 2008a), jossa oppilaalla on oikeus 

henkilökohtaiseen mielipiteeseensä ilman väärässä olemisen tai leimatuksi tulemisen pelkoa. 

Tässä suhteessa myös ikätovereilla ja luokassa vallitsevalla ilmapiirillä sekä ympäröivällä 

kulttuurilla on vaikutusta. (Juvonen, 2008a). Uskaltaako lapsi tai nuori olla eri mieltä 

ikätovereidensa kanssa? Onko jonkin tyylilajin kuunteleminen kulttuurisesti tai sosiaalisesti 

hyväksyttävämpää? Myös Scfafer (2016) viittasi aiempiin tutkimuksiin siitä, kuinka lapset ovat 

aluksi luonnostaan avoimempia erilaisen musiikin suhteen, mutta 7-10 vuoden iässä he alkavat 

menettää avoimuuttaan kohdatessaan nuoruuteen liittyviä haasteita muun muassa identiteetin 

ja ihmissuhteiden osalta.  

 

Juvosen (2008a) mukaan myös opettajan omat arvot ja asenteet heijastuvat luonnollisesti 

opetukseen ja näkyvät opetuksen sisällön valintoina sekä asennoitumisena erilaisiin 
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musiikkilajeihin tai tyyleihin. Hänen mukaansa kyse voi olla myös alitajuisesta toiminnasta. 

Juvonen myös jatkaa, että oppilaiden peruskouluaikaisessa kehitysvaiheessa omaksutut 

käsitykset musiikillisten arvojen ja asenteiden suhteen ovat kauaskantoisia. Myös Björkin 

(2016) väitöskirjassa musiikkiopistojen ja konservatorioiden opettajat pitivät tärkeänä ulkoisten 

stereotypioiden tunnista ja torjumista liittyen niin musiikkityyleihin (”kansanmusiikkiin liittyy 

epämuodikkaat vaatteet”) kuin sukupuolirooleihin (”vain tytöt soittavat viulua”).  

 

Musiikkikulttuurin laajentaminen 

 

Musiikki on tehokas ja toteuttamiskelpoinen väline opettaa lapsille myös ei-länsimaalaista 

kulttuuria. (Joseph & Cabedo-Mas, 2021). Oppilaan omaan musiikkikulttuurin tutustuminen ja 

musiikkikulttuurin laajentaminen ovat myös yksi musiikinopetuksen tavoitteista 

(Opetushallitus, 2014) ja monikulttuurissa luokissa myös monimuotoiselle musiikkikulttuurille 

olisi sijaa. Joseph & Cabedo-Masin (2021) tutkimuksessa Australialaisen ja Espanjalaisen 

yliopiston opettajaopiskelijat tutustuivat ei-länsimaiseen, muun muassa afrikkalaiseen 

musiikkiin työpajatyöskentelynä. Heidän tutkimukseensa osallistuneet opiskelijat kuvasivat 

kokemusta hyödylliseksi, sillä se auttoi ymmärtämään myös toisen maan elämää ja kulttuuria 

ylipäätään sekä lisäsi toisen kulttuurin kunnioitusta.  

 

Barretin ym., (2022) tutkimuksessa ehdotetaan yhtenä keinona kulttuurien tuntemukseen tarjota 

lapsille ja heidän perheilleen mahdollisuutta jakaa lauluja tai tansseja heidän omista 

kulttuureistaan osana varhaiskasvatuksen musiikinopetusta. Esimerkiksi alkuopetuksen 

kontekstissa tämä on suoraan sovellettavissa myös perusopetuksen puolella. 

Monikulttuurisessa luokassa myös musiikinopetuksessa voisi tällä tavalla luontevasti laajentaa 

oppilaiden musiikillista maailmankuvaa kulttuurisessa kontekstissa.  

3.4 Musiikillisen kompetenssin tukeminen  

Musiikillinen kompetenssi pitää sisällään musiikkiin liittyvän tiedollisen ja taidollisen 

osaamisen, jota on mahdollista kartoittaa niin myös harrastus- ja opiskelukokemusten kautta. 

(Juvonen, 2008a). Opetussuunnitelmasta (Opetushallitus, 2014) löytyy mielestäni paljon juuri 

musiikillista kompetenssia kehittäviä tavoitteita, mutta kyseisten taitojen opetuksen 

tukemisesta ei voida puhua puhumatta opettajan omasta musiikillisesta pätevyydestä.  
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Opettajan oma musiikillinen kompetenssi 

 

Luokanopettajan työssä opettajalta itseltään edellytetään myös musiikillista kompetenssia, 

mikä Juvosen (2008a) mukaan tarkoittaa valmiuksia musiikin opettamiseen peruskoulussa. 

Juvosen mukaan tämän tulisi pitää sisällään niin tiedolliset kuin taidolliset valmiudet, joiden 

hankkiminen luokanopettajakoulutuksessa on tärkeää.  

 

Schiemannin (2017) tekemän tutkimuksen mukaan opettajat, jotka eivät olleet saaneet 

musiikkikasvatuksen koulutusta yliopistosta, konservatoriossa tai lisäkoulutuksissa suosivat 

opetuksessa eniten laulamista sekä musiikin kuuntelua ja vähiten viritettävien soittimien 

käyttöä opettaessaan musiikkia. Hänen mukaansa samaiset opettajat olivat 

epämukavuusalueellaan joutuessaan soittamaan, improvisoimaan ja säveltämään oppilaidensa 

kanssa. Schiemannin mukaan kyseiset opettajat eivät myöskään useinkaan osallistaneet 

oppilaita viritettävien soittimien soittamiseen. Schieman epäilee mahdollisiksi syiksi sitä, ettei 

kyseisten soittimien soittoa joko osata opettaa, opettamiseen ei ole riittävää itsevarmuutta tai 

soittimia ei välttämättä ole tarjolla oppilaille. (Schieman, 2017). Opettajan tulisi siis harjoittaa 

omaa musiikillista osaamistaan voidakseen tukea ja kehittää myös oppilaiden osaamista 

mahdollisimman monipuolisesti. Vaikka Schieman (2017) vain epäilee tutkimukseen yhdeksi 

syyksi, ettei soittimia ole välttämättä kaikille, on se varmasti todellinen haaste monessa 

koulussa myös Suomessa.  

 

Henna Suomen (2019) tekemän väitöskirjatutkimuksen mukaan luokanopettajaopiskelijoiden 

musiikillisessa kompetenssissa esimerkiksi musiikin teorian osaamisen suhteen olisi paljon 

parannettavaa. Hänen tutkimuksensa mukaan suurelle osalle opiskelijoista musiikin 

parametrien käsitteet olivat vieraita ja musiikin teorian opiskeleminen koettiin vaikeaksi. 

Ruismäen ja Tereskan (2008) tutkimuksessa musiikin teorian opettamisen ongelmana oli sen 

abstraktius ja kontekstin puute, joka Suomen (2019) tutkimuksen mukaan vaikuttaisi olevan 

haasteena myös luokanopettajien koulutuksessa.  

 

Lahjakkuus – musikaalisuus 

 

Uusikylän (2020) mukaan kouluopetus ja kotikasvatus ovat avaimia oppilaiden lahjojen ja 

luovuuden kehittämiseen ja löytämiseen. Musikaalisuutta eli musiikillista lahjakkuutta on 

Juvosen (2008a) mukaan pidetty taipumuksena, joka mahdollistaa ominaisuuden 
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(musikaalisuuden) kehittymisen virikkeiden ja sopivan ympäristön ansiosta. Juvosen mukaan 

perintötekijöillä koettiin olevan iso osuus musikaalisuudessa, mutta nykyään se nähdään 

vähemmän merkittävänä.  Musikaalisten tai musiikillisten taipumusten omaavien vanhempien 

lapset harrastavat yleisimmin musiikkia. (Juvonen, 2008a, Paananen 2022). Näin ollen 

tutkimuksilla ei voida tarkasti selvittää milloin lapsen musikaalisuus on ympäristöstä ja milloin 

perintötekijöistä riippuvaa. (Hallam, 2006, Juvonen, 2008a).  

 

Juvonen jatkaa, että musikaalisuuden käsite musiikinopetuksessa säätelee ainakin osittain 

opettajan asettamia odotuksia oppilailleen sekä opetuksen suunnittelun perustaa. Erityisen 

lahjakkaiden oppilaiden elämää voivat varjostaa valtavat sisäiset suorituspaineet sekä 

mahdollisesti myös koulukiusaaminen. (Uusikylä, 2020). Näiden pohjalta voidaan päätellä, että 

opettajan tulisi varoa asettamasta liiallisia vaatimuksia musiikillisesti lahjakkaille oppilaille 

sekä asettamasta lahjakasta oppilasta liiallisen tarkkailun ja samalla myös ikätovereiden 

arvostelun kohteeksi.  Uusikylän (2020) mukaan yksilön ahkeruus, luovuus, motivaatio ja 

tunne-elämä on oltava keskenään sopivassa suhteessa, jotta hänen lahjakkuuspotentiaalinsa 

voisi kehittyä mahdollisimman pitkälle. Hänen mukaansa lapsen sisäistä halua opiskella ja 

hyödyntää lahjakkuuttaan voi tukea parhaiten olemalla kiinnostunut lapsesta sekä antamalla 

kannustavaa palautetta. 

 

Harrastustoimintaan kannustaminen 

 

Paanasen (2022) narratiivisessa tutkimuksessa yksi vastaajista kuvaili, kuinka hän 

yhdeksänvuotiaana aloitti laajennetun musiikin opetuksen peruskoulussa. Kyseinen opiskelija 

oli päässyt opettelemaan bändisoittimien soittamista ja innostui perustamaan oman bändin 

luokkakavereidensa kanssa ja tekemään omia kappaleita bändilleen. Paanasen tutkimuksessa 

kyseessä oli laajennetun musiikin opetuksen ohjelma, mutta hänen kuvailemansa tulokset ovat 

mielestäni ainakin suurimmaksi osaksi sovellettavissa myös perusopetuksen ”tavallisessa” 

musiikinopetuksessa. Koulun musiikinopetuksessa olisi hyvä suoda oppilaille mahdollisuuksia 

tutustua erilaisiin soittimiin ja mahdollisuuksien mukaan päästä myös kokeilemaan niiden 

soittamista.  

 

Erityisesti peruskoulun alemmilla luokilla musiikkiharrastusten ja musiikinopiskelun esittelyyn 

olisi hyvä panostaa. Varhaiskasvatusikäiset lapset suhtautuvat kaikista positiivisimmin 

musiikin opiskeluun, mutta erityisesti murrosiässä kiinnostus alkaa kääntyä negatiiviseksi. 
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(Ruismäki & Tereska, 2008). Ruismäen ja Tereskan (2008) mukaan positiivinen käännös 

tapahtui lukio tai ammatillisen tason tai korkeamman asteen koulutuksissa. Tämä asettaa 

erityisen haasteensa juuri yläkoulussa vuosiluokilla 7-9 sijoittuvalle musiikinopetukselle. 

Yläkoulussa musiikkia tarjotaan toki valinnaisena oppiaineena, mutta useimmiten valinnaiseen 

musiikinopetukseen hakeutuvilla oppilailla on ennestään musiikillista harrastuneisuutta 

(Paananen, 2022). 

 

Musiikillisten harjoitusten suunnittelu 

 

Barretin ja kollegoiden (2022) tutkimuksen mukaan päiväkodissa laulaminen, instrumenttien 

käyttö ja kehollisuus olivat parhaita harjoituskäytänteitä musiikinopetuksessa, jotka ovat 

keskeisessä asemassa muun muassa Orff ja Kodály pedagogiikkassa. Barretin ja muiden (2022) 

tutkimuksessa on esitelty ehdotuksia musiikinopetukseen ja, vaikka tutkijat ovat laatineet ne 

varhaiskasvatusikäisä ajatellen, ovat ne mielestäni sovellettavissa myös peruskoulussa 

esimerkiksi alkuopetuksessa.   

 

Musiikin tulisi olla osana jokaista päivää esimerkiksi opettajan laulaman aamupiirilaulun tai 

taustamusiikkina käytetyn kappaleen muodossa. (Barret ym., 2022). Barret ja muut ehdottavat, 

että tuntisuunnitelmissa tulisi olla jokaiselle päivälle tarkoituksenmukaista laulua, liikkumista 

ja soittamista oppilaiden musiikillisten taitojen vahvistamiseksi. Lasten iän huomioon ottaen 

voi uusien laulujen opetteleminen vaatia aikaa ja siksi toistojen tekeminen sekä saman 

kappaleen käyttäminen pidempään on tärkeää, jotta lapset saavat tärkeitä onnistumisen 

kokemuksia. (Barret ym., 2022). Barretin ja muiden mukaan kappaleiden opettelemiseen 

voidaan liittää kehollisuutta, instrumentteja tai leikkejä.  

 

Barretin ja muiden (2022) mukaan opettajan olisi hyvä huomioida oppilaiden kiinnostuksen 

kohteet suunnitellessaan musiikillisia harjoituksia. Esimerkiksi opettaja voisi valita oppilaita 

innostavia lauluja, joilla on myös vaikutus musiikillisen maailmankuvan muodostumiseen, tai 

kehitellä lauluja liittyen muihin opiskeltaviin aiheisiin. Myös Paanasen (2022) tutkimuksessa 

vastaajat kokivat heidän musiikillisten mieltymystensä ja toiveidensa kuulemisen tärkeänä ja 

kuvailivat negatiivisesti kokemuksia, joissa opettaja oli jättänyt heidän toiveensa huomiotta. 

Laulamisen tai soittamisen ilmaisua voidaan harjoittaa erilaisilla tavoilla ja opettaja voisi 

huomioida niissä oppilaiden toiveita. (Barret ym., 2022). Esimerkiksi lauletaanko oikein hiljaa 
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tai vähitellen voimistuen, soitetaanko klaveeseja toisiaan vasten vai lattiaan tai miten kappaleen 

tahdissa liikuttaisiin?  

 

Musiikin teoria on tärkeä musiikillisen tiedon osa-alue ja musiikillisen kompetenssin kuuluva 

tekijä. Opetussuunnitelma 2014 sisältää musiikin teoriaan liittyviä opetuksellisia tavoitteita, 

joita musiikinopetuksessa ei tulisi unohtaa. Useimmiten musiikin teorian opiskeleminen 

koulussa on ollut monille yksi epämieluisimmista koulun musiikinopetukseen liittyvistä 

aktiviteeteista. (Ruismäki & Tereska, 2008). Ruismäen ja Tereskan (2008) mukaan musiikin 

teoriaa on lähestytty liian abstraktilla tavalla ilman varsinaista kontekstia. Opetuksessa musiikin 

teorian liittyviä oppisisältöjä ja harjoituksia suunnitellessa opettajan olisi siis hyvä sitoa teoria 

käytäntöön ja varmistaa oppilaiden ymmärryksen taso. Musiikin teoriaa ei olisi Ruismäen ja 

Tereskan (2008) mukaan tarpeellista opettaa sen enempää kuin mikä on oppilaan laulamisen ja 

musisoinnin kannalta välttämätöntä ja toisinaan ei lainkaan. Anttila (2004) kuitenkin korostaa, 

että musiikin teorian puuttuminen musiikinopetuksesta tekisi opetuksesta jonkin muun kuin 

musiikin opetusta.  

 

Yhteenvetona tarkasteltaessa koululla on monenlaisia mahdollisuuksia ja ehkä jopa vastuita 

positiivisen musiikkisuhteen kehitykseen tukemiseen. Cecilia Björk (2016) kuvaa 

väitöskirjassaan kuinka hyvät olosuhteet hyvän musiikkisuhteen muodostumiselle ja 

kehittymiselle edellyttävät opettajalta jatkuvaa tulkintaa. Opettajan on käsiteltävä paineita ja 

ongelmia, jotka voivat viedä painopisteen oppimiselta ja musisoinnilta, välitettävä oppilaistaan 

yksilöinä sekä edistettävä oppilaan mahdollisuuksia jatkuvaan musiikin oppimiseen. (Björk, 

2016).  
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Johtopäätökset ja pohdinta 

Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt tarkastelemaan kahta kysymystä: 1) Mitkä tekijät 

vaikuttavat musiikkisuhteen kehitykseen? 2) Miten koulu voi tukea positiivisen 

musiikkisuhteen kehitystä? Kiinnostukseni näitä kysymyksiä kohtaan nousi 

opetussuunnitelman 2014 asettamasta tavoitteesta tukea ja vahvistaa oppilaan myönteistä 

musiikkisuhdetta. Tässä luvussa esittelen tutkimuksen yhteenvedon, omakohtaisia havaintoja 

musiikkisuhteen kehityksestä sekä lopuksi tutkimuksen vaikuttavuutta ja jatkotutkimusaiheita.  

 

Yhteenveto 

 

Tutkielmani toisessa luvussa tarkastelin musiikkisuhteen kehitystä Juvosen (2008a) esittelemän 

kolmen kategorian musiikillisen minäkuvan, musiikillisen maailmankuvan ja musiikillisen 

kompetenssin kautta. Musiikkisuhteen käsite kokonaisuudessaan on laaja, joten sen 

tarkasteleminen osissa tuntui helpommalta ja loogisemmalta vaihtoehdolta. Juvosen esittelemät 

kategoriat sisältöineen ovat jonkin verran päällekkäisiä esimerkiksi musiikillisten muistojen ja 

kokemusten osalta, joten tarkkarajaista tarkastelua oli vaikeaa tehdä.  

 

Kirjallisuuskatsaukseni perusteella (katso luku kaksi) ymmärsin musiikkisuhteen 

monipuolisemmaksi ja monimuotoisemmaksi käsitteeksi, kuin osasin tutkimusta aloittaessani 

ajatella. Musiikkisuhteen muodostumiseen vaikuttavat musiikillinen minäpystyvyys, 

musiikillinen minäkäsitys, osaamisen kokemukset ja käsitykset, muistot, tiedollinen ja 

taidollinen osaaminen sekä arvot ja asenteet. Hiukan suoraviivaisesti ilmaistuna positiivinen 

minäkäsitys, minäpystyvyyden kokemus ja positiiviset muistot rakentavat myönteistä 

musiikkisuhdetta, kun taas negatiiviset kokemukset, heikko minäpystyvyys ja minäkäsitys 

heikentävät musiikkisuhdetta. Toisaalta esimerkiksi minäpystyvyyden osalta oli 

mielenkiintoista huomata, että samalla yksilöllä voi olla myönteinen ja korkea 

minäpystyvyyden tunne omasta osaamisestaan, mutta esiintymisen osalta minäpystyvyys oli 

heikko. (Ritchie & Williamon, 2011).  

 

Kolmannessa luvussa tarkastelin koulun mahdollisuuksia positiivisen musiikkisuhteen 

kehityksen tukemiseen sekä tarkastelin lähemmin myös opetussuunnitelmaa musiikinopetusta 

ohjaavien tavoitteiden osalta. Jälleen kerran hyödynsin Juvosen (2008a) kategoriointia 

selkeyttääkseni tutkimuksen tekoa, mutta päällekkäisyyksiltä ei voinut täysin välttyä. 
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Tarkastelemani tutkimukset osoittivat, että koulussa oppilaan musiikkisuhteen kehitystä 

positiiviseksi voidaan tukea parhaiten suomalla positiivisia kokemuksia, vahvistamalla 

myönteistä minäkäsitystä ja minäpystyvyyden tunnetta ja tarjoamalla mahdollisuuksia laajaan 

musiikilliseen tutkimiseen niin musiikkimaun kuin tiedollisten ja taidollisten tekijöiden 

suhteen.  

 

Suomessa ollaan siitä onnellisessa asemassa, että musiikinopetus kuuluu opetussuunnitelman 

(Opetushallitus, 2014) mukaan kaikille oppilaille vuosiluokkaan 9 asti. Ruddock (2018) 

argumentoi artikkelissaan, kuinka laadukas musiikinopetus tarjoaa myös mahdollisuuksia 

ihmisyyden vahvistamiseksi. Monissa Australialaisissa kouluissa Ruddockin (2018) mukaan 

musiikinopetus nähdään turhana täytteenä opetussuunnitelmassa. Hänen mukaansa tämä 

tarkoittaa, että siinä missä osa yksilöistä nähdään lahjakkaina ja heitä kannustetaan kehittämään 

musiikillisia taitojaan, toiset joutuvat tyytymään vain musiikin kuluttajan rooliin. 

 

Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi jokainen oppilas olisi tärkeää nähdä omana 

ainutlaatuisena yksilönä, jolla on potentiaalia kehittyä musiikillisesti. Jokaisesta musiikintunnin 

oppilaasta ei tarvitse tulla huippulahjakasta ammattimuusikkoa, mutta jokaiselle oppilaalle 

tulisi suoda mahdollisuus soittaa, laulaa, improvisoida, kuunnella ja avartaa musiikillista 

maailmaansa, sillä näin opituille taidoille voi olla pitkällä aikavälillä kuitenkin käyttöä. 

(Hallam, 2006, Ruddock, 2018). Hallamin (2006) mukaan lapsi, jolle on tarjottu mahdollisuus 

soittaa viulua ei välttämättä kasva ammattiviulistiksi, mutta voi tulla esimerkiksi säveltäjäksi, 

kriitikoksi tai tehdä musiikkia amatööritasolla osana kansanmusiikkiyhtyettä.   

 

Omakohtaisia havaintoja musiikkisuhteen kehityksestä 

 

Koulussa järjestettävät erilaiset juhlat ja tilaisuudet antavat mahdollisuuksia oppilaiden 

esiintymisille ja sitä kautta musiikillisen minäpystyvyyden tukemiselle. Ritchien ja 

Williamonin (2022) tutkimuksen mukaan opiskelijoilla saattoi olla korkea minäpystyvyyden 

tunne taidollisesta osaamisesta, mutta heikko minäpystyvyyden kokemus esiintymisen suhteen. 

Omilta peruskouluvuosiltani muistan vahvasti ja tiedän myös omakohtaisena kokemuksena, 

että juhliin ja tilaisuuksiin pyydettiin tai pahimmillaan jopa vaadittiin esiintymään sellaisia 

oppilaita, joiden tiedettiin harrastavan musiikkia ja mahdollisesti soittavan jotakin 

instrumenttia. Ritchien ja Williamonin (2022) tutkimukseen viitaten olisi hyvä pohtia 

pidetäänkö kyseisiä oppilaita liian itsestään selvinä, varmoina esiintyjinä? Unohdetaanko 
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heidän kokemansa mahdollinen epävarmuus omasta minäpystyvyydestään ja tarjotaanko heille 

riittävästä tukea ja kannustusta? Lisäksi koulussa olisi myös tärkeä muistaa, millaista viestiä 

esiintyjävalinnoilla välitetään: onko juhlissa esiintyminen sallittua lähinnä eniten osaaville 

oppilaille? (Westerlund, Partti & Karlsen, 2017). 

 

Luvussa 3.3. tarkasteltujen tutkimusten pohjalta päättelen, että kuuntelukokemuksien laatuun 

ja luonteeseen olisi tärkeää kiinnittää huomiota koulun musiikinopetuksessa. Voidaanko 

kuuntelukokemuksesta luoda positiivisempi esimerkiksi sillä, että oppilaiden annetaan ottaa 

itselleen mukava asento tai mieluisa sijainti luokassa? Olisiko uuden musiikkityyliin 

tutustumisen yhteyteen mahdollista liittää mielenkiintoinen toiminnallinen tehtävä, joka jättäisi 

oppilaille positiivisen muiston? Scfaferin (2016) mukaan on olemassa valtava määrä tapoja, 

joilla sosiaaliset, kulttuuriset tai ympäristölliset muuttujat voivat vuorovaikutuksessaan 

vaikuttaa yksilön musiikillisiin mieltymyksiin. Esimerkiksi tiettyyn tyylilajiin, artistiin tai 

kappaleeseen voi liittyä voimakas muisto tai kokemus, jonka vuoksi se jää yksilölle 

mielekkääksi. Minulla henkilökohtaisesti on paljon sellaisia kappaleita, jotka eivät ehkä 

tyylilajiltaan olisi alun perin olleet musiikkimakuni mukaisia, mutta aloin myöhemmin 

pitämään niistä niihin liittyvien positiivisten kokemusten (ystävien kanssa vietetyt hetket tai 

konsertit) myötä.  

 

Paanasen (2022) sekä Ruismäen ja Tereskan (2008) tutkimukset muistuttivat koulun tärkeästä 

tehtävästä musiikkiharrastuksen esittelijänä ja siihen rohkaisijana. Erilaisten instrumenttien 

esitteleminen sekä mahdollisuus niiden kokeilemiseen voivat toimia tärkeinä kipinän 

sytyttäjinä. Musiikinopetukseen liittyvät taloudelliset resurssit eivät luonnollisestikaan 

mahdollista kaikkien mahdollisten soittimien saamista jokaiseen kouluun, mutta 

monipuolistuneen teknologian myötä erilaisiin soittimiin on mahdollista tutustua myös 

konserttien ja vierailujen muodossa tai erilaisia instrumentteja soittavat oppilaat voivat myös 

esitellä soittimiaan niin halutessaan. Muistan omalta alakouluajaltani, kun 

musiikinopettajamme entisiä oppilaita saattoi vierailla koulussamme esittelemässä ja 

soittamassa omaa instrumenttiaan. Oboen soittamista esitellyt vierailija jäi minulle positiivisesti 

mieleen ja viimeisimmässä opetusharjoittelussani esittelin oppilailleni oman 

puhallinsoittimeni: saksofonin.  

 

Covid-19 pandemian aiheuttama etäopetusaika toi tullessaan myös paljon etäopetuksen ja 

etäkäytön mahdollisuuksia. Esimerkiksi Suomen Sinfoniaorkesterit Ry:n jäsenorkesterit 
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halusivat tarjota musiikinopetukseen materiaalia etäopetuksen tueksi ja heidän sivuiltaan löytyy 

koostetusti muun muassa soitinesittelyjä, tallenteita sinfonia- ja kamariorkesterien konserteista 

sekä muuta pedagogista sisältöä.  

 

Tutkimuksen vaikuttavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi olen pyrkinyt käyttämään monipuolisesti kotimaisia 

ja kansainvälisiä lähteitä sekä pyrkinyt hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan tuoreita 

julkaisuja. Huomionarvoista on kuitenkin tuoda esiin se, että monissa tutkimuksissa, jotka 

käsittelivät muistoja liittyen koulun musiikinopetuksiin olivat vastaajat useimmiten vähintään 

opiskelijoita. On siis syytä miettiä, onko aika vääristänyt tai värittänyt muistikuvien 

voimakkuutta ja siten vaikuttanut mahdollisiin tutkimuksen tulokseen. Tämän havainnon 

pohjalta ehdottaisin tulevaisuuden tutkimusaiheeksi kerätä kokemuksia musiikinopetuksesta 

lapsilta ja seurata, miten nämä kokemukset vaikuttavat positiivisen musiikkisuhteen 

kehitykseen. 

 

Tärkeää on myös tuoda julki, että olen kokenut tutkimukseni aiheen minulle henkilökohtaisella 

tasolla tärkeäksi. Kuulun siihen tutkimuksissakin usein esiin nousseeseen joukkoon, joka on 

saanut paljon musiikillisia kokemuksia jo varhaisesta lapsuudesta saakka kotiympäristössä sekä 

löytänyt tiensä musiikkiharrastuksen pariin jo ennen koulun aloitusta. Musiikki on ollut ja on 

edelleen minulle iso osa elämää ja oma henkilökohtainen musiikkisuhteeni on rakentunut 

vahvasti koulun ulkopuolisten ja kouluun liittyvien musiikillisten kokemusten pohjalle. Koska 

tutkimukseni aihe on minulle läheinen ja henkilökohtaisella tasolla tärkeä, minun on täytynyt 

pyrkiä pysymään tietoisesti objektiivisena tutkimusta tehdessäni. Olen pyrkinyt suhtautumaan 

riittävän kriittisesti tutkimukseni lähteisiin ja säilyttämään objektiivisen otteen niitä 

hyödyntäessäni, jotten antaisi henkilökohtaisen näkemykseni ohjata tutkimuksen suuntaa.  

 

Olen tutkimuksessani halunnut tuoda esiin myös muutamia käytännönläheisiä vinkkejä 

musiikinopetukseen, joista osa löytyi aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja osa perustui omiin 

kokemuksiini. Ennen kaikkea tämä tutkimus on auttanut minua itseäni ymmärtämään 

musiikkisuhteen moninaisuutta sekä tarjonnut minulle välineitä ja materiaalia kehittää itseäni 

tulevana musiikkikasvattajana. Toivon, että tutkimukseni voisi tarjota myös välineitä tai 

ainakin avartaa musiikkisuhteen käsitettä myös muille luokanopettajaopiskelijoille.  
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Jatkotutkimuksena minua kiinnostaisi pro gradu -tutkielmassani tutkia 

luokanopettajaopiskelijoiden muistoja peruskoulun musiikinopetuksesta ja heidän 

musiikkisuhteensa muodostumista näiden muistojen pohjalta ja kuinka he suhteuttavat 

mahdollisuutensa musiikin opettamiseen. Tutkimusaiheena tämä ei ole täysin uusi ja 

koskematon kenttä. Henna Suomi (2019) on tutkinut väitöskirjassaan luokanopettajaksi 

valmistuvien musiikillista kompetenssia ja hänen tutkimuksessaan oli havaittavissa selkeä 

kahtiajako musiikkia harrastaviin ja harrastamattomiin opiskelijoihin, joiden taitotasoissa ja 

musiikkisuhteissa oli myös eroa. Hänen tutkimuksensa mukaan yli puolet vastaajista arvioi 

pätevyytensä riittämättömäksi musiikin opettamiseen. Paananen (2022) on myös tutkinut 

opettajaopiskelijoiden musiikillisen identiteetin kehitystä ja aiempien musiikillisten 

kokemusten yhteyttä. Paanasen tutkimuksessa opiskelijat ovat kuitenkin musiikkikasvatuksen 

tai musiikin sivuaineen opiskelijoita ja kokemukseni mukaan näihin useimmiten hakeutuvat 

valmiiksi musiikillisesti lahjakkaat opiskelijat tai hakijoilta jopa edellytetään tietyn tasoista 

musiikillista osaamista. Paanasen (2022) tutkimuksessa osallistujien aikaisemmat 

musiikkikokemukset liittyivät useimmiten koulun ulkopuoliseen soitonopetukseen.  

 

Omassa tutkimuksessani haluaisin minimoida koulun ulkopuolisten tekijöiden vaikutukset 

luokanopettajaopiskelijoiden musiikkisuhteen muodostumiseen ja saada kohderyhmäksi 

henkilöitä, jotka eivät ole peruskouluaikana osallistuneet koulun ulkopuoliseen 

musiikinopetukseen esimerkiksi kansalaisopistossa tai konservatoriossa. Ideaalitilanteessa 

myös varhaislapsuuden musiikilliset kokemukset olisivat mahdollisimman vähäiset, mutta tätä 

tutkimusta varten lukemieni lähteiden valossa varhaislapsuuden kokemukset ovat sen verran 

merkityksellisiä ja yleisiä, että niiden pois rajaaminen on lähes mahdotonta. Tarkoituksenani 

olisi keskittyä jatkotutkimuksessa koulun mahdollisuuksiin musiikkisuhteen muodostajana ja 

mielenkiintoista olisi esimerkiksi selvittää onko koulun musiikinopetus voinut olla riittävä 

innostaja esimerkiksi musiikkiharrastuksen aloittamiseen? 
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